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SÁRBOGÁRDI NAPOK
A képviselõ-testületben óriási viták

elõzték meg a május 26-án kezdõdõ
Sárbogárdi Napok ügyét. Ez meg is lát-
szott a rendezvényen. Nedoba Károly
frakciója — félresöpörve minden más vé-
leményt — csökönyösen ragaszkodott
ahhoz, hogy idén is a Hõsök terén legyen
a programsorozat.

A vidámpark minden eddigit felülmúló
kínálattal érkezett az Ifjúsági parkba.
Szinte minden játék új volt: a szimulátor,
dodzsem, quad, libegõ, rock ’n’ roll,
break, körhinta. Ezzel a játékkészlettel
mennek majd az Aba Napokra is. A vi-
dámparkosok hiába ajánlották föl az ön-
kormányzatnak, hogy adnak aggregátort,
kábelt a villany lekötéséhez, még fizetnek
is, csak az Ifjúsági parkban legyenek a
mûsorok, Nedoba Károly hajthatatlan
maradt. Pedig egyre többen és mind han-
gosabban mondják már, hogy a Hõsök te-
rén kicsi a hely, ott kint a fûbe pokrócra
kitelepedhetnek egész napra a családok.
Ott igazi majális lett volna ez a három
nap. A rossz nyelvek azt beszélték, bizto-
san azért tartják a téren a rendezvényt,
mert itt csak egy vendéglátóhely lehetett,
konkurens nélkül pedig szabad az ár a
csillagos égig.

A polgármester megnyitójában is emlí-
tést tett errõl a belviszályról. Hangoztat-
ta, hogy azok voltak többségben, akik azt
akarták, hogy ez a rendezvény sokba ke-
rüljön. Õ, mint polgármester más hely-
színre, az Ifjúsági parkra és takarékosabb
rendezvénysorozatra szavazott. Ha már a
képviselõ-testületben nem felhõtlen a vi-
szony, legalább a Bogárdi Napok alatt le-
gyen felhõtlen jó idõ. Ezt olyan hang-
súllyal mondta, hogy kívánsága épp az el-
lenkezõjének hatott.

(Folytatás a 2-3. oldalon)

Sárszentágota vizei
Imre István hívta szerkesztõségünket a
sárszentágotai Öregfaluból, az István ut-
cából. Elmondta, hogy olvasta lapunkban
a cikket, amiben arról írtunk, hogy a falu-
ban kiépült az árokrendszer. Véleménye
szerint hiába az árok, ha a falu végén nem
folyik tovább a csapadék. A kertjét évek
óta nem tudja mûvelni, mert majdnem a
házáig feljön tavasszal a belvíz.

Baranyák István polgármestert megke-
restem, aki elmondta, hogy valóban gon-
dot okoznak a faluból kivezetett vizek. A
falu végén megépített árok sem jelentett
végleges megoldást a belvíz elvezetésé-
ben, mert az nem csatlakozik be a társula-
ti árokba. Ennek kiépítésére nincs pénze
a falunak.
A polgármesterrel bejártuk a területet.
Sok helyen még most is tocsog a rét. Imre
István kertjében is megtapasztalhattuk
ugyanezt. Ami még nagyobb gond, hogy a
szobában a padló felázott a víztõl, és a
falak is repedeznek.
Felhívtam dr. Sághi Zoltánt, a Sárréti Ví-
zi Társulat vezetõjét, és elmondtam neki
a gondot. Megígérte, hogy munkatársai-
val megnézik a területet, és ha lehetséges,
megoldják a víz biztonságos elvezetését.
Jövõ héten errõl is beszámolok a lapban.

Hargitai Lajos
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Hát, nem is volt felhõtlen az idõ, sõt, esõ
is esett rendesen. Sokszor a legjobb mû-
sorok közepén jött a zuhé. Fogott talán a
polgármester ki nem mondott átka?

Aztán jött Bene

A testvértelepülés küldöttségét a város
nyilvánossága elõtt senki sem köszöntöt-
te. Csak a megnyitó közben (!) a díszte-
remben rendezett fogadáson hangzott el
köszöntésük szûk körben. Itt a benei pol-
gármester átadta Bene és Sárbogárd fa-
ragott címerét, amit Sárbogárd polgár-
mestere Térmeg László mûvészi fafara-
gásával viszonzott. A Benérõl érkezett
néptáncos gyerekek szombaton délután
mutatkoztak be a sárbogárdi közönség-
nek — sajnos csak egy rövid elõadás ere-
jéig.

Megnyitó
A köszöntõ után a sárbogárdi galambá-
szok galambjainak látványos röptetésé-
vel vette kezdetét a háromnapos prog-
ram. A megnyitó mûsorában föllépett a
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar, vala-
mint Huszics Ibolya és Molnár László
zongora—trombitakettõse. Nagy siker-
rel szerepelt a mágocsi és a sárbogárdi fú-
vószenekar, este pedig a kaposvári
Roxínház az István, a király címû rock-
operából mutatott be részleteket.

Pro Urbe-díj
Nagy Sándor, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola igazgatója kapta idén a Pro
Urbe („A városért”) kitüntetést a képvi-
selõ-testület határozata értelmében. Õ
igazán megérdemelte ezt az elismerést!
1970 óta tanít a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában biológia—földrajz—ének

szakos tanárként, emellett a miklósi fú-
vószenekar és énekkar karnagya volt so-
káig. 1986-tól lett az iskola igazgatóhe-
lyettese, 1991-tõl pedig — Mikuli János
utódjaként — iskolaigazgatóként harcolt
sokszor igen keményen az önkormány-
zattal az iskola érdekeiért.
Nyílt szókimondásával sokszor szembesí-
tette hibás döntéseikkel a szinte mindig
egymással marakodó képviselõket. Igazi
„nehéz ember”, akire a hatalom mindig
görbe szemmel nézett. Ha õsztõl nem
menne nyugdíjba, most talán nem Õ áll-
hatott volna a dobogóra, hogy átvegye a
város polgármesterétõl ezt a kitüntetést.
Nagy Sándornak szívbõl gratulálunk!
Mûködése alatt a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola a számtalan nehézség ellenére
nem csak (!!!) Sárbogárd legjobb iskolája
lett.

Fõzõverseny

Szombaton délelõtt már messzirõl érezni
lehetett a füstszagot a térrõl. Szabó Gyu-
la (Kaktusz) fával rakott tüzet a bogrács
alá, amiben a nagy család ebédje készült.
— Így az igazi, ha van egy kis füstszaga az
ételnek — hangoztatták a barátai és a fe-
lesége egybehangzóan.
Aztán láttam, hogy már nemcsak õ tüzel
fával, hanem más is kedvet kapott a füs-

tös aromához. A zsûri nem a füstszagra
szavazott. De õk ezt nem bánták. Kak-
tuszék bográcsa gyorsan kiürült, mert so-
kan abból akartak kóstolót kapni.
Az elsõ helyezett Szakács Laciék fõztje
lett, Kapoli Zoliék tavaly gyõztes csapata
az idén másodikként végzett, harmadik
lett a három Tar fiú, akik „Rabsicok” né-
ven neveztek be a nemes vetélkedõre. A
hangulat kitûnõ volt annak ellenére,
hogy egyszer elverte a fõzõket egy bolon-
dos májusi zápor. Ezt a próbát esernyõ
alatt vészelték át, védve a bográcsot a fö-
lösleges égi szafttól.

Borkóstoló

Eközben a téren a Sárszentmiklósi Bor-
barát Egyesület sátrában lehetett meg-
kóstolni a jobbnál jobb helyi borokat:
Luczek Tibi, Szuper Gyuri, Csóri Anti,
Bognár Józsi és a többi tagtárs díjnyertes
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borai sorakoztak az asztalon címkézett
üvegekben. Aki megkóstolta, meggyõ-
zõdhetett arról, hogy Sárbogárdon is
vannak jó borok.

Sportok

Az asztalitenisz, a kosárlabda és — új-
donságként — a sakkozás kedvelõinek
sem kellett unatkozniuk szombat dél-
elõtt. Három helyszínen folytak a baráti
sportversenyek: a töbörzsöki tornate-
remben, a Mészöly pályáján és a Cosa
Nostra pizzériában. Az utcai kosárlabda-
meccs legjobbja a Belehúztunk triója: De-
res Zsolt, Gerse Ferenc és Fekete Tamás
lett.

Harci bemutató
puskaropogással

Szombat délelõtt látványos harci bemu-
tatót tartott a Bethlen Gábor Középkori
Hagyományõrzõ Egyesület. Egy kis ria-
dalom keletkezett, amikor egy középkori
kováspuska véletlenül elsült. Akkorát
szólt, mint egy kisebbfajta ágyú. A vaktöl-
tény lángot okádva tört ki a csõbõl, a de-
tonáció szétdurrantotta és meggyújtotta
a színpad takarófüggönyét és két helyen
behorpasztotta a fémvázat. Az egyik had-
fi sebtében leakasztotta övérõl a
boroskulacsát, azzal a drága nedûvel ol-
totta el a keletkezõ tüzet. Utána persze
hiába mondták a kíváncsi közönségnek,
hogy tessék közelebb fáradni, mindenki
inkább tisztes távolságból szemlélte az
egyébként nagyon érdekes bemutatót.

Romatánc
Nagy lelkesedéssel tapsolt a közönség
délután az egy éve mûködõ töbörzsöki
roma néptánccsoportnak, Sztojka Gábor
és Rostás József tanítványainak. Kicsik és
nagyok egymás után mutatták be tudásu-
kat. Különösen az apróságoknak volt
nagy sikerük.

Ifjú titánok
Ahogy haladt elõre a nap, úgy sokasodott
a nép. A miklósi Ifjú Titánok zenekart
sok lelkes fiatal rajongó fogadta a színpad
elõtt. Aztán jöttek a moderntáncosok,
majd a Black Time és Hartmann Gábor
felnõtt csoportja, akik fergeteges koreog-
ráfiával nyûgözték le a nézõsereget.

Kézmûves bemutatók
A népi kismesterségek ûzõi sátrakban
mutatkoztak be. Sok dísztárgyat, fazekas
munkát, gyöngybõl készült nyakláncot
meg is lehetett vásárolni. A Csipike Egye-
sület a fogyatékos gyerekek munkáit mu-
tatta be. Ezek megvásárlásával lehetett
támogatni az egyesületet.

Gyermeknap

A vasárnap a gyermeknap jegyében telt.
A szervezõk színes játékokkal, bábjáték-
kal és egy különleges, fából készült kör-
hintával várták a gyerekeket.

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

EREDMÉNYES MUNKÁT VÉGZETT
A VÍZI TÁRSULAT

Az elmúlt héten, szerdán volt a Sárréti
Vízi Társulat ülése, melyen részt vett
Bogáth Jenõ, a Vízgazdálkodási Társula-
tok Országos Szövetségének elnöke, va-
lamint Lajkó Ákos, az FVM megyei hiva-
talának elnöke.

Dr. Sághi Zoltán, a társulat elnöke fotók-
kal, videobejátszásokkal illusztrált tájé-
koztatóban számolt be az eddig végzett
munkájukról. A társulat három éve alatt
látványos eredményeket ért el. Mint is-
meretes, a társulat elõdje csõdbe ment.
Az általa kezelt vízelvezetõ rendszer mû-
ködésképtelenné vált, melynek követ-
keztében az ezredforduló környékén óri-
ási területeket öntött el a belvíz. Ennek
köszönhettük nagyrészt Sárbogárd és a
környezõ települések belterületeit sújtó
ezredfordulós belvizeket is. Az ülés
résztvevõi a beszámoló és az elmúlt évek-

ben több alkalommal tartott terepbejá-
rás alapján meggyõzõdhettek arról, hogy
mára csaknem az összes árok jól mûkö-
dik a társulat területén, többségébõl el-
tûnt a vizet megfogó vízinövény. Az ön-
kormányzatokkal együtt több belterületi
kivezetõ árkot is rendbe tettek. Vollár Já-
nos elismeréssel szólt a társulat fejlõdé-
sérõl, gépesítettségérõl és az eredményes
munkáról. Mint kifejtette, ez köszönhetõ
elsõsorban a hozzáértõ, jó vezetésnek. A
gazdák látva az eredményeket szívesen
fizetik a társulati tagdíjat. Az idén már
80%-os a tagdíjak befizetettsége. Mivel
az állam csökkentette a társulati hozzájá-
rulást, a fejlesztéseket pályázati pénzek-
bõl fedezik. Bogáth Jenõ országosan a
legjobbak egyikének nevezte hozzászólá-
sában vízi társulatunkat.

Hargitai Lajos
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INGYENKONYHA

Ingyenkonyhán még sose ettem, de
most ezt is kipróbáltam. A Sárbogárdi

Napok keretében ugyanis volt ilyen a
Rostás-féle sörsátorban. Kíváncsi voltam
rá én is, hogy milyen, így hát — habár fõz-
tem magamnak otthon ebédet — lemen-
tem a térre, mert a potyaebédet ki kellett
próbálni. Amit fõztem, azt meg beraktam
másnapra a hûtõbe.
Képzeljék, az a hatalmas sörsátor tömve
volt népekkel. Sorba kellett állni az ebé-
dért, ami körömpörkölt volt. Nem drága
étel, de kiadós. Olyan sûrûre és jó puhára
fõzték a disznókörmöt, hogy csak úgy ra-
gadt a szánk tõle. Ették a népek jóízûen
és törölgették hozzá a nagy karéj puha
kenyérrel a szaftot. De aki csípõs papri-
kát kért, azt is kapott hozzá. Szóval, na-
gyon jó volt.
Miközben folyt a trakta, egy énekes nótá-
zott kívánság szerint mindenfélét, hang-
szeres kísérettel. Annyira jó hangulatot
csinált, hogy velem szemben az egyik tag
felugrott evés közben és elkezdett táncol-
ni. Közben kurjongatott nagyokat, a ke-
zével meg hadonászott hozzá igen na-
gyon. A szája környéke csak úgy piroslott
a zsírtól, de nem törõdött vele. Na, mon-
dom, ha neki zsíros, biztosan nekem is az.
Megkérdeztem a szomszédomat, milyen
a szám, de nem volt zsíros, csak a rúzsom
kenõdött el egy kicsit.
Volt sok minden a téren: bazárosok, kür-
tõskalácsos, pecsenyés és többek között
arcfestés is. Kit macskának, kit lepkére
festettek ki. A sátorban, az ebédelõ em-
berek közt vidáman futkároztak a kifes-
tett arcú gyerekek, ami nagyon hangula-
tos, családias volt.
A csontok szopogatásától csupa ragacs
lett a kezem. Hiába törölgettem a papír-
zsebkendõmbe, az is hozzáragadt. Sört
meg üdítõt nem adtak az ebédhez, azt úgy
kellett volna megvásárolni, de rettenetes
drága volt. Úgy voltam vele, rajtam nem
gazdagszik meg a kocsmáros, akkor in-
kább szomjazom hazáig. Szerencsére
nem messze lakom, csak itt a lakótelepen.
Amikor fölértem a lépcsõházba a laká-
somhoz, még volt egy gondom: a ragadós
kezemmel nem tudtam, hogyan vegyem
ki a táskámból a kulcsot. De aztán megol-
dottam valahogy a dolgot, és végre kimo-
sakodhattam a fürdõszobában. Aztán a

kanapéra dõlve kipihenhettem az ingyen
ebéd fáradalmait.
A lakótelep tele volt parkoló gépkocsik-
kal, mert másutt nem tudtak megállni az
autósok. Sokan vidékrõl is bejöttek a lát-
ványosságokra meg a mûsorokra.
Estefelé ismét lementem én is a térre.
Láttam, hogy mindenféle ember volt ott:
szegény, jómódú, egyszerû ember, taná-
rok, no, meg rengeteg roma. Õk voltak
talán a legtöbben. Színes ruhákban, a nõk
hosszú szoknyákban, fölaranyozva, sok
gyerekkel érkeztek a színpadhoz, ahol
számos mûsor volt a három nap alatt,
még cigánytánc is. Egy kicsi roma fiúcska
nagyon ügyesen verte a lábával a taktust a
színpadon a hangulatos zenére, a csalá-
dok meg a színpad elõtt tapsoltak neki
ütemre.

Az esõ engem is hazakergetett, így a Bódi
Csabira nem mentem vissza, pedig meg-
néztem volna szívesen. A tûzijátékot már
az erkélyrõl néztem végig. Láttam, hogy
mindenkinek kint volt a feje az ablakból,
úgy nézték a látványosságot.
Úgy látszik, kell a népnek az „ingyen” cir-
kusz, no, meg az ingyen ebéd. Szereti a
nép az ilyen fölhajtást. Gondolom, a vá-
lasztások után az új képviselõ-testület is
továbbcsinálja majd ezt, akármennyibe
kerül is, mert ezzel is népszerûsíti magát
a választásokra. Ha pedig mégsem lesz rá
pénz, hiányozni fog ez a fölhajtás bizto-
san. No, de nem halunk bele akkor sem,
ha nem lesz kenyér és cirkusz. Legföljebb
nem lesz a körömpörkölttõl ragacsos a
kezem és megeszem otthon a magam
fõztjét.

Rózsika néni

KIÁLLÍTÁS
a Cosa

Nostrában
A Cosa Nostra pizzériában „Úton” cím-
mel Varga László festményeibõl rende-
zett kiállítás nyílt múlt hét csütörtökön. A
képek születésérõl vallott az alkotó az ér-
deklõdõ közönség elõtt. A kiállítás meg-
nyitójának hangulatát a mediterrán kör-
nyezetben a Mandala trió jazzkoncertje
és Bíró Kriszti éneke tette teljessé.
A kiállítás képei nyitvatartási idõben
megtekinthetõk minden nap.

/H/
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A múltat békévé oldja az emlékezés
1991 októbere óta minden évben buszokkal és személyautókkal
érkeznek Dégre a világháborúban, 1945-ben itt harcoló had-
osztályok német és osztrák veteránjai, bajtársi szövetségei. Ve-
lük együtt jönnek az itt elesettek hozzátartozói is megemlékez-
ni a harcokban itt elesett katonákról.
A dégi kastély parkjában több százan nyugszanak a hosszú ideig
tartó harcok német és osztrák hõsi halottai. Innen néhányszáz
méterre, a katolikus templom melletti parkban nyugszanak —
szintén tömegsírban — a szovjet hadsereg hõsi halottai. A né-
met veteránok elsõ útja is oda vezetett, miután lerótták kegye-
letüket a magyar hõsi emlékmû elõtt, hogy a tisztelgés koszorú-
ját elhelyezzék a szovjet katonák temetõjében.

Mai szemmel csodálkozva tekintettünk a hajdani Waffen SS
történelmi zászlójára, a XIV. páncéloshadosztály bajtársi szö-
vetségének zászlajára, az I. páncéloshadosztály, vagy az osztrák
hegyivadász-hadosztály bajtársi szövetségének számos emlék-
szalaggal díszített zászlajára, a régi mundérokon büszkén viselt
háborús kitüntetésekre. Csodálkozva tekintettünk egy kitünte-
tésekkel borított tiszti egyenruhára, amelyet büszkén viselt egy
idõs férfi. De óriási érdeklõdéssel vették körül a gyülekezõ ér-
deklõdõk azt az eredeti, háborút megjárt két fekvõ ikerhenge-
res, oldalkocsis BMW motorkerékpárt is, amit a tulajdonosa az
utánfutóról eresztett le egy rögtönzött rámpán. Majd trimmelte
az adagolót, és feldübörgött az elõzõ század technikai csodája.
Ezalatt oldalt feketeinges magyar hagyományõrzõk gyülekez-
tek, majd fegyelmezett zárt alakulatba rendezõdve vonultak fel
õk is a puritán, fehér mészkõbõl készült német háborús emlék-
mûhöz. Fáklyával õrséget álltak az emlékmû két oldalán a helyi
cserkészek, majd a dunaújvárosi fúvósok által eljátszott himnu-
szok hangjaira felvonták a magyar, német és osztrák nemzeti
zászlókat. Ezt az emlékmûvet 1991. október 12-én avatták.
Kispénzû német emberek gyûjtötték a rávalót, olyan volt kato-
nák illetve hozzátartozóik, akik a háború után hátrányos hely-
zetbe kerültek.
A háború tragédiáinak borzalmait az emlékezés képes csak ki-
oldani a lelkekbõl. Errõl szólt ez a tiszteletadás. Ennek meg-
szervezéséért mondtak köszönetet a német és osztrák bajtársi
szövetségek képviselõi Verebics Géza dégi polgármesternek,
aki beszédében egy megható, különös történetet mondott el.
— Ebben a kastélyban egy nevelõotthon mûködött. Az igazga-
tóját úgy hívták, hogy Bálint Gyula. Az idõsebbek, akik már ré-
gebb óta idejárnak Önök közül, németek és osztrákok, bizonyá-
ra emlékeznek rá, hiszen a kezdet kezdetén az emlékmû építé-
sénél õ is itt volt és õ volt az egyik kezdeményezõ. Sajnos Bálint
Gyula már az égbõl tekint ránk és onnan nézi ezt az ünnepséget.
Tavaly augusztusban súlyosan megbetegedett és szeptember-
ben meghalt. Nos, Gyula barátomtól hallottam a következõ
igaz történetet:
Csak kevesen tudták az 1960-as, 70-es években, hogy ezen a he-
lyen, ahol most van ez az emlékmû, német katonák voltak elte-

metve. Tilos volt errõl tudni és beszélni. Az 1960-as években ér-
keztem Dégre. Nekem az volt a feltûnõ, hogy ezen a nagy füves
területen gyermekek soha nem játszanak. Viszont volt egy fe-
hér asztal és négy szék ott, ahol az emlékmû van. Az is feltûnõ
volt, hogy soha ember ott nem ül azokon a székeken az asztal
mellett. Egyszer megkérdeztem a Gyula bácsit, hogy miért van
az, hogy itt van egy fehér asztal négy székkel, gyermekek soha
nem játszhatnak itt ebben a parkban, és egyáltalán miért van az
ott? Gyula bácsi így válaszolt: az azért van, mert ott vannak elte-
metve a világháborúban elesett német katonák; az asztal és a
négy szék a jel.
— De hát kinek jelez ez? — kérdeztem, mire Gyula bácsi azt
mondta:
— Azoknak a hozzátartozóknak, akik jönnek Németországból.
A 60-as, 70-es években már egyre többen jöttek. Az ide érkezõk
tudták, hogy itt német katonák vannak eltemetve. És amikor
ezek a németek a hozzátartozóikat keresték, akkor azt felelte
nekik Gyula bácsi:
— Uraim, hölgyeim, ott, ahol az asztal és a négy szék van, ott
nyugszanak a német katonák.
Hát ez az igaz történet. Abban az idõben csak így lehetett emlé-
kezni rájuk. Nem véletlen, hogy a rendszerváltást követõen Bá-
lint Gyula irányításával és a nevelõotthon vezetõivel közösen
ezt az emlékmûvet a 90-es évek elején a németek kezdeménye-
zésére létrehozták. Én azt kívánom, hogy ez az igaz történet
mindenkiben indítson el emlékeket, olyan emlékeket a jövõbe
tekintve, hogy ezen a helyen mindig is legyen megemlékezés.
Mert a halott katona nem ellenség, minden katonának meg kell
adni a tiszteletet, aki életét veszítette, mert azzal rászolgált erre
a tiszteletre.
A beszédek után a résztvevõk elhelyezték a koszorúkat, virágo-
kat az itt nyugvó katonák emlékmûvénél.

Hargitai Lajos
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ARANYDIPLOMÁSOK

Öt aranydiplomás pedagógust kö-
szöntöttek ifjabb kollégáik szép
énekkel múlt pénteken a Mészöly
Géza Általános Iskolában:

Gábeli Istvánnét (Sárbogárdi Tanítókép-
zõ 1955., Sárbogárd 1955— 1956., Alap
1956—1957., Mészöly Géza Általános Is-
kola 1957—1992.),
Kecskés Györgyöt (Sárbogárdi Tanító-
képzõ 1955., Kislók 1955—1965., Alsótö-
börzsök 1965—1975., Mészöly Géza Álta-
lános Iskola 1975-1992.),
Varga Lídiát (Sárbogárdi Tanítóképzõ
1955., Szabadegyháza 1955—1957., Kis-
lók 1957—1959., Felsõtöbörzsök 1959—-
1960., Alsótöbörzsök 1960—1962., Mé-
szöly Géza Általános Iskola 1962—1990.),
Sárosi Györgynét (Sárbogárdi Tanítókép-
zõ 1955., Alsótöbörzsök 1955—1977., Mé-
szöly Géza Általános Iskola 1977—1992.)
és
Varnyu Sándornét (Székesfehérvár, Vas-
vári Pál Tanítóképzõ 1956., Vértes-
acsa—Vértesboglár 1956—1960., Mészöly
Géza Általános Iskola 1960—1991.).
Nagyné Rehák Julianna Váci Mihály so-
raival köszöntötte az 50 évvel ezelõtt vég-
zett aranydiplomás kollégákat:

„Ma sem volt könnyû élni,
nem lesz könnyû sosem,
De érdemes volt — s mindig
Érdemes lesz, hiszem!”

Juhász János polgármester adta át az ün-
nepelteknek az aranydiplomát. Az öt pe-
dagógus fél évszázad alatt nemzedékek
sorát nevelte, oktatta. A mostani kollé-
gák közül is többen voltak tanítványaik.
Most sorra köszöntötték az ünnepelteket
virággal vagy csak egy öleléssel. Aztán
együtt emlékeztek az elmúlt évtizedekre.

Sárosi Györgyné, az iskola nyugalmazott
igazgatója így emlékezett:
— Fontos évszám volt az életemben
1953. október 8-a, elsõ tanításom napja a
sárbogárdi tanítóképzõ gyakorlóiskola
elsõ osztályában Link Erzsébet gyakorló
iskolai tanítónál. Bujtár Klárival közösen
tanítottuk az u-betût. Megírtuk a tanítási
tervezetet szabványírással, sima lapú,
nagyalakú füzetbe, minden kérdést és
minden lehetséges választ megtervez-
tünk. Hogyan reagálunk a jó feleletekre,
hogyan, ha nem jót mond a gyerek, ho-
gyan vezetjük el a helyes válaszig stb. A
tábla képét is megterveztük. Még éjfél-
kor is írtunk. Erzsi néninek adtuk oda vé-
leményezésre, majd tõle került a mun-
kánk értékelésre Perlaki tanár úrhoz. A
tanítás elõtt egy-két nappal kaptuk
vissza, hogy begyakorolhassuk a megter-
vezetteket. Ezt követõen tanultuk a taní-
tást. Klári az óra elején az u-hang felis-
merését tanította, én a betû írását. Gya-
korlás közben felváltva felelgettünk egy-

más kérdéseire, mintha mi lettünk volna
a kisiskolások. Másnap illõen felöltözve,
én a nõvéremtõl kölcsönkapott nejlonha-
risnyában, sötét szoknyában, vasalt blúz-
ban, elég tanító nénisen néztem ki, Klári
hasonlóan. Azt hittem, soha nem csen-
getnek be a második órára, aztán ment
minden, mint a karikacsapás. Ha valami
csoda történne, hogy én még egyszer pá-
lyaválasztás elõtt állhatnék, ismét olyan
pályát választanék, ahol gyerekek van-
nak, ahol szeretni lehet a gyereket, a má-
sét is, nem csak a sajátunkat, és szeretni
lehet az embert úgy általában.

Gábeli Istvánné: — Ha emlékeztek rá, jó
néhány évvel ezelõtt nagyon sok talpalá-
valót húztam nektek. Akkor mi csak gon-
doltunk egyet, és összeállt a zenekar,
Steitz tanár úr dobolt, és amikor a Hawai
lány került sorra, szaltót dobott, ottha-
gyott, én maradtam egyedül a zongora
mellett. Kecskés Gyuri bácsi a hegedûvel
bírta egy darabig, akkor õ is otthagyott, a
végén egyedül maradtam. Mi roptuk, me-
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zítláb, nejlonharisnyában, Steitz Irma né-
ni cipõje, ha emlékeztek rá, a sarokban,
és táncolt egész éjszaka. Ebben az iskolá-
ban kezdtem 6 éves tanulóként, és 1992-
ig nyolc igazgatót „szaggattam” el, mint
tanító. Mindegyikkel õszintén elégedett
voltam, meg fordítva is. Nagyon jól érez-
tem magam, nagyon-nagyon imádtam ta-
nítani, fõleg a kicsiket. Annak idején, az
50-es években mindent tanítottunk, ki
mihez értett; még oroszt is kellett taníta-
ni, mert nem volt más, aki tanítsa. Na-
gyon nehéz körülmények között dolgoz-
tunk: olajos padlós teremben, aztán
olajkályhás büdösben, hidegben, de az
olyan természetes volt, mint az, hogy süt a
nap.
Kecskés György: — 10 évet lehúztam
Kislókban, biciklivel jártunk ki Pál Dávid
barátommal. Neki is itt kellene ülni most,
ha még élne. Azután 10 évet Töbörzsö-
kön tanítottam, a többit itt, a Mészöly-
ben. Új iskola épült Töbörzsökön. Test-
nevelést tanítottam ott. Tornaterem hí-
ján a folyosón futottunk. Sokszor kiszól-
tak az osztályokból, hogy csend legyen!
Greschner Jenõ volt az igazgató, aki
élt—halt Töbörzsökért. Bennünk is sok
emlék maradt tõle. Amikor idekerültem,
itt megint iskola épült. Akkor ment az út-
törõ. Úttörõtáborban voltunk, sokfelé az
országban nyaranta, még itt Kislókon és
környékén is táboroztunk. Hatalmas gu-
lyásfõzések, akadályversenyek voltak.
Gyakran kirándultunk a forráshoz.
Sárosi Györgyné: — Az iskolaépítés itt
sem volt egyszerû dolog. Mindenhol
épült már iskola, itt nem akart épülni.
Egy tárgyalásra Strasszer Jóska jött ve-
lünk az építési osztályról. Mentünk Pál
Dávid Trabantján; akkor nem Fehérvár-
ra, hanem Dunaújvárosba kellett menni.
Elõször úgy tûnt, hogy a sárbogárdi iskola
mégsem épül meg. Ugyanis közölték ve-
lünk, hogy a Béke városrészbe kell egy új,
több mint húsz tantermes iskola, mert a
létszám majdnem eléri osztályonként a
30-at sok iskolában Dunaújvárosban.
Majd megköszönték a megjelenést, min-
denki mehet haza. Voltak ott a fõváros-
ból, a megyétõl és a különbözõ fõható-
ságoktól többen is. Mikor megköszönték
a jelenlévõknek a megjelenést és kezdtek
volna fölállni, egyszerûen azt kiáltottam:
„Nem! Most mindenki maradjon ülve!
Több mint két évig azért jártunk Fehér-
várra havonta, hogy kezdõdjön meg Sár-
bogárdon az iskolaépítés, mert olyan ál-
datlan állapotok vannak itt.” Akkor jött
ide a honvédség is, 1100 fõ körüli gyere-
ket számoltunk akkor az intézményben.
Azt mondtam akkor, hogy ha itt nem kez-
dõdik el az építés, tragédia lesz. Így szep-
temberben Sárbogárdon kezdték az isko-
lát építeni. Ebbõl lett a „bádogiskola”. Az
építés költségvetése 72 millió Ft volt. Hát
hol vagyunk ettõl ma már? Úgy repülnek
a 100 milliók, uram bocsá’, a milliárdok,
hogy az nem mindennapi.

Hargitai Lajos

H Õ S Ö K N A P J A
S Á R B O G Á R D O N

Szerencsétlen körülmény volt, hogy
május 28-án, vasárnap, a hõsök nap-

ján Sárbogárdon a Hõsök terén zajlottak
a Bogárdi Napok rendezvényei. Hiába
volt a tiltakozás ez ellen, hiába az aláírás-
gyûjtés a környékbeli lakosok részérõl.
Vasárnap este 18 órakor lett volna a meg-
emlékezés a Hõsök terén az I. és II. világ-
háború áldozatairól és hõseirõl valamint
a tömegsírokban nyugvó több mint 400
halottról. De a hangoskodó mulatozók
miatt nem lehetett volna garantálni az
ünneplés méltóságát, azt, hogy a hõsök
hozzátartozói minden zavaró körül-
ménytõl mentesen leróhassák kegyeletü-
ket az emlékmûnél.
Ezért az ünnepséget elõre kellett hozni
pénteken, fél ötre, a Sárbogárdi Napok
megnyitója elõtti idõpontra. (Sárszent-
miklóson természetesen vasárnap, tehát a
megemlékezés napján, este 18 órakor volt a
megemlékezés a templom elõtti emlék-
parkban.) A jövõben oda kellene figyelni
a Sárbogárdi Napok szervezésénél erre
az ünnepre.
Mindkét helyszínen Varga László peda-
gógus, önkormányzati képviselõ mon-
dott beszédet. Koszorúzott Juhász János
polgármester, a Városszépítõ és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, a Városi Nyugdíjas-
klub és a Sárszentmiklós Egyesület. A
hozzátartozók virágot helyeztek az em-
lékmûre és meggyújtották a kegyelet
gyertyáit. Megkoszorúzták az ismeretlen
helyen nyugvó katonák emlékkövét és a
szovjet katonák emlékoszlopát is.
Végezetül néhány mondatot idézek Var-
ga László mindkét helyszínen elhangzott
beszédébõl:

— 61 éve, hogy befejezõdött a II. világhábo-
rú. Két vesztes háborún vagyunk túl, ame-
lyekben idegen érdekekért, célokért, rossz
döntések következtében haltak meg honfi-
társaink.
Jellemzõ a XX. századra a következõ fo-
hász:

„Uram, Istenem, látod-e látod!
aratás helyett beszórtuk újból
magyar sírokkal a fél világot…”

A hadtörténészek kutatásaik során tapasz-
talhatták, hogy Európa számos országá-
ban: Franciaországban, Ukrajnában, Né-
metországban, Oroszországban és még szá-
mos helyen találtak magyar katonasírokat.
A sárbogárdi hõsi emlékmû mellett lévõ hat
parcellában orosz, német, román, kirgiz,
tatár, magyar katonák pihennek.
A holtak már nem harcolnak, megpihen-
tek. (Legfeljebb mi zavarjuk érthetetlen és
értelmetlen módon nyugalmukat.)
A sárszentmiklósi emlékparkban nincse-
nek sírok, de vannak a nevek, akik a világ
legkülönbözõbb pontján — jórészük isme-
retlen katonaként — alussza örök álmát.
Erkölcsi kötelességünk tisztelegni, fejet haj-
tani elõttük. Elhelyezni a megemlékezés
koszorúit és virágait, és nemcsak ezen az
egy napon, hanem a hétköznapokon is.
Mert õk a legdrágábbat, az életüket adták
hazájukért. A szülõföld nem felejthet!
Széchenyi István, a legnagyobb magyar pe-
dig arra figyelmeztet bennünket:
„Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot
hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az
egész emberiségnek.”

Hargitai Lajos
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Igazi családi szombat kerekedett a gyermeknapi rendezvé-
nyekbõl Nagylókon a sportpályán. Délelõtt akadályverse-

nyen birkóztak meg a nevezõ csapatok, majd az ebéd utáni szi-
esztában különféle kézmûves foglalkozásokba lehetett bele-
kóstolni, így a száraz- és élõvirág-kötészetbe, üveg- és arcfestés-
be, gyöngyfûzésbe, csuhéalkotások és aszfaltrajz készítésébe.
Az elevenebbek az ugrálóvár féktelen örömeit választották,
vagy a focipályán rúgták a bõrt a legváltozatosabb felállások-
ban. A szülõk és nagyszülõk sok-sok finomsággal gondoskodtak
persze arról is, hogy az éhes gyomrok ne maradjanak üresen egy
percre sem. A nap minidiszkóval zárult. HKV

HELYESBÍTÉS
A múlt heti lapszámban a Nagylók kitüntetettjei címû cikkben
tévesen írtam a Tóth Imréné részére adományozott elismerõ
díjat. A köztiszteletben álló nyugalmazott védõnõt ugyanis
— akárcsak férjét — Nagylók Díszpolgárává avatta a képvi-
selõ-testület. A hibáért ezúton is elnézést kérek! Mindkettõ-
jüknek jó egészséget és sok örömöt kívánok!
Õszinte megbecsüléssel:

Hargitai Kiss Virág

Fogathajtás
Sárkeresztúron

Rengeteg fogat vett részt a sárkeresztúri fogathajtóver-
senyen szombaton nemcsak a környékrõl, de távolabbról

is. Nem szegte a hajtók kedvét a szeszélyes idõjárás sem.
A megmérettetésen két sárkeresztúri fogat indult: az egyik bak-
ján a program fõszervezõje, Kovács Zoltán jeleskedett, Hor-
váth Zsolt segédhajtóval, a másikon pedig az éppen 64. szüle-
tésnapját ünneplõ Tömör Ferenc, Vadócz Zsolt segédhajtóval
(akivel több versenyen hajtóként is találkozhattunk már). Tö-
mör Feri bácsi büszkén mutatta meg, mit tud az õ két gyönyörû
lipicai lova, amikor tettünk egy kört a pálya körül. A hintó elé
fogott mén és vemhes kanca gyorsan, fegyelmezetten, pontosan
és elegánsan engedelmeskedett a gyeplõnek.
Virág Miklós polgármester az ízletes ebéd után, a második for-
duló elõtt köszöntötte a pályán felsorakozott fogatosokat, jó és
sikeres versengést kívánva nekik.
A három fordulót követõen az alábbi eredmény alakult ki:
Akadályhajtás: 1. Vacsi Károly—Györök Zoltán, 2. Csernyán-
szki László—ifj. Ács Gyula, 3. Berki Ferenc—Krupai Zoltán, 4.
Vida Károly—Misi Annamária, 5. Prikkel Tamás—Pordán Ist-
ván, 6. Vámosi István—Vámosi Istvánné.
Vadászhajtás: 1. Prikkel Tamás—Pordán István, 2. Vámosi Ist-
ván—Vámosi Istvánné, 3. Gosztola József—Gosztola Gábor, 4.
Vacsi Károly—Györök Zoltán, 5. Herczeg György—ifj.
Herczeg György, 6. Csernyánszki László—ifj. Ács Gyula.

Hargitai Kiss Virág

GyermeknapGyermeknap
NagylókonNagylókon
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GYERMEKNAP VAJTÁN
A strandon rendezték meg a vajtai gyermeknapot. A gyereke-
ket és szüleiket egyaránt sok érdekes rendezvénnyel várták már
reggeltõl a szervezõk. A gyerekeket gyöngyfûzés, ügyességi já-
tékok, mézeskalácsfestés, gokart, ugrálóvár várta, a felnõttek-
nek kispályás focibajnokságot, borkóstolót, pingpongversenyt
és sok más egyebet rendeztek. A közös ebédnél választani lehe-
tett kétféle birkapörkölt közül: Laci bácsi módra és Feri bácsi

módra. Aki nem szerette a birkahúst, megkóstolhatta a papri-
kás krumplit és a slambucot.
Az egész napos program este tábortûzzel és szalonnasütéssel
zárult. Sajnos néhány programot elmosott a hirtelen jött májusi
zápor, ettõl függetlenül mindenki jól érezte magát.

/H/

Tájak, színek,
virágok…

…Mindebben
merítkezhetett meg
a közönség Tóth
Gyula nyugalmazott
rajztanár, festõmû-
vész kiállításának
megnyitóján a Sár-
szentmiklósi Klub-
könyvtárban, pénte-
ken este. A családias
közösség még meg-
hittebbé, hangula-
tosabbá tette ezt a
kis ünnepet, amit —
a képek témájához
illõen — a Sárszent-
miklósi Általános
Iskola Tündérró-

zsák népdaléneklõ csoportja valamint a Szövetkezeti és Városi
Vegyes Kar erre az alkalomra verbuválódott kamarakórusa
nyitott meg. Mivel Gyula bácsi hosszú ideig volt oszlopos tagja a
kórusnak, egy dal erejéig õ is visszaállt régi helyére, és együtt
énekelte az énekkarral a Baráti kör-t.
A mûvészt Varga László klubkönyvtár-vezetõ köszöntötte és
méltatta, habár a termet betöltõ festmények magukért beszél-
tek. Az ismerõs, színpompás alkotások (sárbogárdi, balatoni és
külhoni tájak, csendéletek) mellett új képeket és technikákat is
megcsodálhattunk, így például az üvegre megörökített csend-
életeket.
Tóth Gyula kiállítását egy hónapon át tekinthetik meg az érdek-
lõdõk.

Hargitai Kiss Virág

Emlékezés
a mártírokra

Vasárnap délben megemlékezést tartottak az izraelita temetõ-
ben Sárbogárdon a második világháborúban meghalt zsidó
mártírok emlékmûvénél.
Sternné Aranka néni az egyetlen Sárbogárdon élõ túlélõként
minden évben megszervezi ezt a megemlékezést, melyen részt
vett a város polgármestere és sok polgár mellett az izraelita, a
katolikus, a református és az evangélikus egyház is. Lelkipász-
toraik imádkoztak a közösség nevében a meghaltakért.
A megemlékezés végén koszorúkat és a megemlékezés virágait
helyezték el az emlékmûnél. Sokan õsi zsidó hagyomány szerint
egy-egy követ tettek le az emlékmû talapzatára.

/H/



10 HÍREK, ESEMÉNYEK 2006. június 1. Bogárd és Vidéke

Káros szenvedély

Ismeretlen tettes május 19-én, 13.45 óra
és május 22-én, 6.30 óra közötti idõben
Sárbogárd, Ady Endre út 107. sz. elõtt lé-
võ parkosított helyrõl alkalmi lopás mód-
szerével eltulajdonított 6 db tuját. A bûn-
cselekménnyel okozott kár 25.000 Ft.
Ismeretlen tettes május 28-án, 21.30 és
23.15 óra közötti idõben B. Gy. sárbogár-
di lakos lakásába ajtóbefeszítés módsze-
rével behatolt, ott kutatást végzett és kü-
lönbözõ arany ékszereket tulajdonított el
kb. 36.000 Ft értékben. A rongálással
okozott kár kb. 5.000 Ft.
O. F.-né kecskeméti lakos a Plus Kft.,
Sárbogárd, Ady E. út 212-214 sz. alatti
helyen lopást követett el.

Nem tanulni ment
az iskolába

Ismeretlen tettes május 22-én, 16.30 és
19.00 óra közötti idõben a sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola tornater-
me melletti nevelõszobából eltulajdoní-
totta B. Z. sárbogárdi lakos Sony Ericson
típusú mobiltelefonját. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 23.000 Ft.
K. A. sárbogárdi lakos május 23-án, 7.15
és 7.30 óra közötti idõben fenti helyen a
nevelõszoba udvarra nézõ ablakán lévõ

szúnyoghálót kivágta, majd azon benyúl-
va K. J.-né sárbogárdi lakos az ablak alatt
egy széken lévõ táskájából eltulajdonítot-
ta pénztárcáját, benne készpénzzel és ira-
tokkal. A bûncselekménnyel okozott kár
2.300 Ft.
Ismeretlen tettes május elején Sárszent-
miklós, Köztársaság úton található álta-
lános iskola tornatermének öltözõjébõl
alkalmi lopás módszerével eltulajdoní-
totta E. A.-né sárbogárdi lakos fia Sie-
mens C75 típusú mobiltelefonját. A
bûncselekménnyel okozott kár 21.990 Ft.

A név kötelez:
mobil telefonok

Ismeretlen tettes május 20-án a cecei vá-
sártéren található focipálya öltözõjébõl
eltulajdonította R. F. cecei lakos fia Sony
Ericson K508i típusú mobiltelefonját. A
bûncselekménnyel okozott kár kb. 20.000
Ft.
Ismeretlen tettes május 24-én, 2.00 óra-
kor a hantosi focipályán eltulajdonította
D. J. J. nagylóki lakos Siemens C75 típusú
mobiltelefonját. A bûncselekménnyel
okozott kár 21.000 Ft.

Szõrtelenít a Jeti

Ismeretlen tettes május 23-án, 15.40 óra-
kor a Sárosd, Fõ út 8. sz. alatti CBA bolt-
ból alkalmi lopás (figyelemelterelés)
módszerével Gilette utántöltõ betéteket
tulajdonított el kb. 44.897 Ft értékben.

Üvegtigris

H. S. hantosi lakos május 28-án, 1.00 óra
körüli idõben Cs. E. szintén hantosi lakos
lakóháza bejárati ajtajának ablakát be-
törte, azon bemászva fent nevezettet tett-
leg bántalmazta, aki ennek következté-
ben nyolc napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett. A rongálással okozott kár
kb. 15.000 Ft.
L. J. sárosdi lakos május 27-én, 18.30 óra-
kor a Sárosd, Béke tér 3. sz. alatt található
Hugi büfében történt összeszólalkozást
követõen tettleg bántalmazta P. L. sá-
rosdi lakost, aki ennek következtében
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Bádogember színre lép

Ismeretlen tettes május 27-én, 20.00 óra
és május 28-án, 8.00 óra között a Cs. G. J.
cecei lakos lakása udvarán álló két darab
mezõgazdasági vontató lezáratlan tank-
jából eltulajdonított kb. 80 liter gázolajat.
A lopással okozott kár kb. 21.000 Ft.
Ismeretlen elkövetõ május 17-én, 18.00
órakor Sárbogárd, Mészöly Géza utcai
lakos kerítésébõl az alumínium oszlopo-
kat eltulajdonította. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 35.000 Ft.
Ismeretlen tettes május 27-én Sárbogárd,
MÁV-állomásnál a mérlegház bejárati
ajtaját megfeszegette, és az ajtó feletti vi-
lágítótestet megrongálta. Behatolásra
nem került sor, a rongálással okozott kár
kb. 5.000 Ft.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Rendõrségi hír
A 2006. május 15-én Székesfehérvá-
ron, a Fejér Megyei Baleset-megelõ-
zési Bizottság által szervezett megyei
járõrversenyen a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság járõre, Kiss Balázs rendõr
õrmester I. helyezést ért el, ami azt je-
lenti, hogy megyénket az országos
megmérettetésen képviselheti majd.

Major Norbert rendõr százados

ASZTMÁS GYERMEKEK
TELJESEBB ÉLETÉÉRT!

Az asztmás gyermekek teljesebb életét segíti
az a cseresznye ízû rágótabletta, amely az
Amerikai, illetve az Európai Tüdõgyógyász
Társaság egyöntetû ajánlásával került be az
orvosok eszköztárába.

Az asztma, amely már egészen kicsiknél is ki-
alakulhat, a leggyakoribb gyermekkori, nem
fertõzõ, a hörgõk nyálkahártyájának idült
gyulladásával járó megbetegedés. Oka isme-
retlen, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a
betegség genetikai és környezeti tényezõk
komplex „összjátékaként” alakul ki.

A légutak nyálkahártyájának állandósult
gyulladása a hörgõk idõszakos szûkületével
jár, amit rohamszerûen jelentkezõ légszomj
és sípoló légzés kísér.

Napjainkban sokféle, igen hatékony terápiás
lehetõség létezik az asztma kezelésére, azon-
ban a gyermekek — különösen a kisebbek —
nehezen vehetõk rá a belélegzõ készítmények
használatára. Õket és szüleiket segíti a cse-
resznye ízû rágótabletta, amelyet naponta
egyszer kell bevenni.

A készítmény az asztma enyhe és középsú-
lyos esetében akár egymagában is meghoz-

hatja a kívánt terápiás hatást. Érdemes azon-
ban az asztma súlyos és nagyon súlyos ese-
teiben is alkalmazni. A gyógyszer ugyan nem
váltja ki a szteroid készítményeket, ám adag-
ja a rágótablettákkal kombinálva lényegesen
csökkenthetõ.
A rágótablettának egyéb elõnyei is vannak.
Egy nemrég befejezõdött nemzetközi vizsgá-
lat szerint, amelyet 23 ország 59 asztmacent-
ruma, köztük hat magyarországi központ be-
vonásával végeztek, a rágótabletta szedése a
fizikai terhelés által kiváltott hörgõgörcsöt is
megelõzheti. Vagyis a készítmény segítségé-
vel az asztmában szenvedõ gyermekek
ugyanolyan vidám, teljes életet élhetnek,
mint társaik.
Természetesen a rágótablettákra is vonatko-
zik az az aranyszabály, amely szerint érdemes
elõzetesen a gyermek-tüdõgyógyászt vagy
gyermek-allergológust felkeresni. Minden-
képpen célszerû ugyanis kideríteni, hogy a
beteg milyen jellegû asztmában szenved és
annak megfelelõen beállítani a terápiát. Más-
részt, ha szakorvos javasolja a rágótabletta
szedését, a készítményre 90%-os támogatás
jár.
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Konfirmáció Sárszentmiklóson
Négy fiatal: Tóth Géza, Tiringer Melinda, Komáromi Krisztina
Zsuzsanna és Selmeczi Kovács Nóra tettek bizonyságot és foga-
dalmat Isten, a sárszentmiklósi református gyülekezet és csa-
ládtagjaik színe elõtt a vasárnap délelõtti istentiszteleten. He-
gedûsné Erdõdi Judit tiszteletes asszony a Bibliából erre az al-
kalomra választott ige üzenetét kibontva ekképp adott útmuta-
tást nemcsak a konfirmáló fiataloknak, hanem az egész gyüle-
kezetnek is: a java a konfirmáció után még hátravan. A tante-
rem az élet lesz, a tanár pedig az Isten. Ha személyesen átéljük,
megtapasztaljuk mindazt, amit az értelmünkkel megtanultunk,
akkor fogjuk igazán tudni, a szívünkkel is. Minden a javát szol-
gálja az embernek, még a nehézségek is. A megelégedettség
többet ér a királyságnál.
A konfirmandusok a bizonyság- és fogadalomtételt követõen
névre szóló áldásban részesültek, útravalóul pedig egy Bibliát
és énekeskönyvet is kaptak. Horváth Réka orgonajátékkal ör-
vendeztette meg õket. A gyülekezet nevében pedig Nyári Fe-
rencné és Tóthné Fülöp Julianna köszöntötte az ifjakat.

Hargitai Kiss Virág

FELHÍVÁS GYOMNÖVÉNY ÉS
PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Tisztelt Lakosság!

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény alapján a földhasználó és
termelõ köteles az egyéb károsítók ellen is
védekezni, ha azok a szomszédos föld-
használók illetve termelõk növényterme-
lési, növényvédelmi biztonságát vagy az
emberi egészséget bármely módon veszé-
lyeztetik, valamint figyelembe venni az in-
tegrált növényvédelem alapelveit továbbá
a környezet és a természet védelmét.
A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virág-
zását megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A fentiek szakmai és jogi szempontból is
azt jelentik, hogy a június 30-ai idõpont
elõtt valamilyen módon: agrotechnikai,
mechanikai vagy vegyszeres módon be
kell avatkozni az ingatlanokon, földterüle-
teken annak érdekében, hogy az esetlege-
sen megjelenõ károsító ne tudjon virágoz-
ni, ne jusson el eddig a fejlõdési szakaszig.
Egészségünk megóvása és a szebb, kultú-
ráltabb környezet kialakítása érdekében
kérem a lakosságot, hogy mindenki te-
gyen meg minden tõle telhetõt a gyomnö-
vények visszaszorítása érdekében.
Kérem az ingatlantulajdonosokat, bérlõ-
ket, hogy az ingatlanaikon és annak köz-
vetlen környezetében (árokpartok, útpad-
kák stb.) a gyomok irtását, kaszálását
rendszeresen végezzék el.
Felhívom a figyelmet, hogy a fenti
törvény alapján a gyomnövények vala-
mint a parlagfû ellen a védekezés köte-
lezõ!
Az idei évben is ellenõrzi a polgármesteri
hivatal belterületen a mûvelési kötelezett-

ség teljesítését, az udvarok, kertek gyom-
talanítását parlagfû-mentesítését.
Amennyiben a gyomos területek haszná-
lói felszólítás ellenére sem végzik el a
gyomirtást, úgy ismételt felszólítás mel-
lett növényvédelmi bírságot szabok ki, il-
letve szabálysértési eljárást kezdeménye-
zek. A növényvédelmi bírság összege
20.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedhet.
Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy
a földhasználó köteles felszólítás hiányá-
ban is 2006. június 30-ig az ingatlanon a
parlagfû virágzását megakadályozni,
és ezt követõen a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani. Ezen
határidõt követõen végezzük ellenõrzõ
munkánkat, és a parlagfüves területek
esetén közérdekû védekezést kell elren-
delni.
A földterület használóját az eljárás során
felmerült közérdekû védekezési költségek
illetve növényvédelmi bírság megfizetésé-
re kell kötelezni, amely költségek meg
nem fizetése esetén adók módjára behajt-
hatók.
A Földtörvény (1994. évi LV. törvény
25/A. § (7) bekezdése) szerint a földterület
használójának a tulajdonost kell tekinteni,
ha a földhivatalhoz földhasználati bejelen-
tés nem érkezett. Az eljáró hatóság tehát
elsõsorban a bejegyzett földhasználóval,
ha ilyen nincs, a tulajdonossal szemben jár
el. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás-
ba bejegyzett haszonélvezeti jog áll az in-
gatlanon, a hatóság a haszonélvezeti jogo-
sulttal szemben jár el.
A közös tulajdonban álló ingatlan tulajdo-
nosai egyetemlegesen kötelezhetõek a
bírság megfizetésére.

Krupa Rozália jegyzõ

PÁLYÁZAT
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2006. május 8-án a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, a Fejér Megyei Önkormány-
zat és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara meg-
hirdette a

2006. évi Fejér Megyei és Közép-dunántúli
Regionális Minõségi Díj pályázatot.

A pályázat lehetõséget ad a közszolgálati szféra, az önkor-
mányzatok, iskolák számára, hogy felismerjék saját erõs-
ségeiket és a javulást igénylõ területeket annak érdeké-
ben, hogy növeljék teljesítményüket, javítsák szolgálta-
tásaik színvonalát. Az önértékelésen alapuló pályázattal
nem a termék vagy a szolgáltatás minõségét, hanem az
egész szervezet tevékenységének, mûködésének kiváló-
ságát és a vevõi elégedettség magas fokát díjazzák. Ép-
pen ezért a minõségi díj pályázaton indulók közül nem-
csak a díjazottak, hanem valamennyi pályázó nyertes
lesz, hiszen az intézményrõl az értékelés során átvilágí-
tást kap.
A pályázókat tanácsokkal, szakmai segítséggel a Fejér
Megyei Minõség Klub tagjai is segítik.
Több napos pályázatíró tréninget — június hónapban
igény szerint — tartanak a Gazdaság Házában is.
A pályázati szándékot 2006. június 26-ig (hétfõig)
elõjelentkezés formájában fogadja a kamara.
Elõjelentkezés nélkül pályázat nem nyújtható be.
A pályamunkák végsõ beadási határideje 2006. október
9., hétfõ.
A Fejér Megyei és Közép-dunántúli Regionális Minõségi
Díj 2006 pályázati felhívás, az ehhez kapcsolódó doku-
mentumok, a pályázat teljes anyaga letölthetõ a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alábbi honlapjáról:
www.fmkik.hu.
A pályázattal kapcsolatos további információval kész-
séggel áll rendelkezésre a felhívásban megadott elérhe-
tõségeken: Sipos Éva fõtitkár, tel.: 06 (22) 510 339,
e-mail: fmkik@fmkik.hu, és Buda Csilla EIC irodavezetõ,
tel.: 06 (22) 510 312.

Juhász János, Sárbogárd város polgármestere
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

E-ON Zrt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés,

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig, szünet: jún.
8-án és 30-án.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig, pénte-
ken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig, szünet:
jún. 6-9-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig, má-
jus 26-án a rendelés szünetel.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig,
szünet: jún. 7-én.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig, szü-
net: jún. 6-16-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. (Tompa u. 2., tel.: 06 (25)
460 120.) Szünet: jún. 8-9-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Állatorvosi ügyeleti
beosztás 2006.

június hónapban
I-II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta

3-4-5.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24., 06 (30) 9751 715;
10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06 (30) 9398 629;
17-18.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság
tér 1., 06 (20) 9717 306;
24-25.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1., 06 (30) 6257 807.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,

Vajta, Sáregres
3-4-5.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24., 06 (30) 9751 715;
10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06 (30) 9398 629;
17-18.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u.
30., 06 (20) 3557 213;
24-25.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út
226., 06 (20) 5301-582;
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,

Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

3-4-5.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 9939 404;
10-11.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Aszta-
los u. 1/a., 06 (30) 6393 977;
17-18.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., 06 (20) 9749 065;
24-25.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1., 06 (30) 6257 807.

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke;
dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos

ÜGYELETEK
SÁRVÍZ KISTÉRSÉG

KÖZPONTI ÜGYELET:

Aba, Káloz, Sárkeresztúr,
Sárszentágota
Aba, Béke tér 2.,

telefon: 06 (22) 593 010.
Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap
reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munka-
nap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI
KÖZPONTI ÜGYELET:

Sárbogárd, Hantos, Nagylók
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.,

telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig,
délután 15.30 reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30-7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI
ÜGYELET:

Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta

Cece, Jókai u. 11.,
telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig,
délután 15.30 reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30-7.30-ig.

VÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkor-
mányzati választásokkal egy idõben tartan-
dó nemzeti és etnikai kisebbségek települé-
si önkormányzati képviselõinek választási
eljárása megváltozott.
A választás kitûzésére csak abban az eset-
ben kerül sor, amennyiben a választópol-
gárok száma a választás kitûzésekor eléri a
30 fõt.
A névjegyzékbe vételhez a tájékoztatót és a
kérelmet postai úton minden választásra jo-
gosulthoz eljuttattuk.
Aki választó és választható kíván lenni a ki-
sebbségi választáson, a kérelmét postai
úton vagy a polgármesteri hivatal telefon-
központja elõtt elhelyezett gyûjtõládába he-
lyezéssel július 15-ig juttathatja vissza.
A nyilvántartásba-vételrõl vagy elutasítás-
ról a kérelmezõt értesítjük.

Krupa Rozália,
a választási iroda vezetõjeAz NVT-rõl

a Fortunában
A Fortuna rádió sikeresen szerepelt a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium A Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Terv (NVT) kommunikációs tevé-
kenysége címû pályázatán. Mint azt az
FVM múlt héten közzétette, a Fortu-
na rádió projektje 2.016.000 Ft támo-
gatásban részesült, és megvalósítására
2006 második felében kerül sor.
A projekt célja az NVT népszerûsíté-
se, kiemelt céljainak, feladatainak,
eredményeinek bemutatása, feltárása,
különös tekintettel a vételkörzet (3
érintett megye) elsõdleges feladataira,
céljaira, problémáira, sikereire.
A programon belül a Fortuna rádió
2006. június 1-jétõl év végéig minden
kedden és pénteken 11.00 órakor,
fõmûsoridõben, az NVT friss, aktuális
híreivel jelentkezik, minden héten
egyszer pedig 1 órás elemzõ magazint
készít élõ stúdióbeszélgetésekkel, in-
terjúkkal, szakértõkkel, a mezõgazda-
ság, a természetvédelem, az NVT
szakterületei szereplõinek közremû-
ködésével.
A projekt a Fortuna mindhárom rádi-
ójában (Cece, Bonyhád, Paks) sugár-
zásra kerül. A magazin a cecei frek-
vencián hétfõnként, a bonyhádi frek-
vencián szerdánként, a paksi frekven-
cián pedig csütörtökönként kerül su-
gárzásra.
A hírek anyaga írott formában a rádió
hírportálján (www.fortunaradio.hu) is
olvasható majd.

Forrás: Fortuna rádió

XI. Bruzsa Miklós Labdarúgó-emléktornára
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, kicsiket és nagyokat, fiatalokat

és idõseket a Sárszentmiklósi Sportegyesület pályáján (nagypálya)

2006. június 3-án, szombaton 8.15 órakor.

Program: 8.15 óra: megemlékezés a sírnál, virágcsokor elhelyezése; 8.45 óra: sor-
solás; 8.30 óra: ünnepélyes megnyitó; 9.00-12.00 óráig: csoportmérkõzések;
12.00-13.00: elõdöntõ, döntõ.
A rendezvény helyszínén egész nap büfé üzemel.

Szervezõk, Sárszentmiklósi Általános Iskola

MEGHÍVÓ GYERMEKNAPRA
2006. június 3-án, szombaton, 14.00 órától a Sárszentmiklósi SE

sportpályáján tartjuk a miklósi gyermeknapot.

Sok érdekes programmal várjuk a gyerekeket. Este tûzijáték.
Szeretettel várjuk a szórakozni vágyó kicsiket! Gyertek el minél többen!

Szervezõk
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Továbbra is mély gödörben a csapat
Sárbogárd—Lepsény

2-4 (1-1)

Sárbogárd, 80 nézõ. Vezette. Földi Jó-
zsef. Sárbogárd: Mondovics, Csuti, Sza-
bó K. J., Hegedüs, Kapusi, Ilyés, Huszár,
Bognár, Tomán, Kõvágó (Szabó A.),
(Borostyán), Csendes. Lepsény: Vajda,
Varga, Kovács, Teichel T., Teichel I., Sü-
tõ, Nyikos (Gombor), Sinka, Csizmadia
(Csoka), Kerti, Bali.
Szakadó esõben, mély talajú pályán, igen
kevés nézõ elõtt kezdõdött a két azonos
képességû csapat találkozója. A 10. perc-
ben Huszár leszerelte védõjét az ellenfél
16-osánál és nagy gólt lõtt, 1-0. A vezetõ
gól után a vendégek kezdeményeztek
többet, ennek eredménye az egyenlítõ
gól. A 24. percben Kerti szögleteit Teic-
hel T. zavartalanul fejelte a hálóba, 1-1.
Az egyenlítõ gól után is a vendégek táma-
dásai voltak veszélyesebbek. A 26. perc-
ben Csizmadia kapott hosszú indítást, be-
adását Nyikos 5 m-rõl kapu fölé fejelte
(nagy helyzet volt). A 32. percben Sütõ
veszélyes szögletét a védõk felszabadítot-

ták. A 37. percben hazai szabadrúgás
után Huszár lövése a sorfalról szögletre
pattant. A szögletet a vendégkapus
könnyedén hárította.

A II. félidõben a hazaiak enyhe mezõny-
fölényben játszottak, de gólt nem sikerült
elérni. Az 52. percben Kapusi 20 m-es
szabadrúgását védte Vajda kapus. Az 55.
percben Huszár 14 m-rõl lõtt kapu mellé.
Az 58. percben Nyikos került gólhelyzet-
be. Lövése a kapu elõtt suhant el. A 65.
percben Sütõ — 2 m-re a kaputól — gyen-
gén mellélõtt. A 71. percben szöglethez
jutottak a vendégek. Sütõ szöglete a ha-
zai védelem közremûködése mellett ke-
rült a hálóba, 1-2. A 75. percben Kapusi
hatalmas bedobását Szabó A. tovább fe-
jelte, a labda Csendes elé került, aki kö-
zelrõl a hálóba lõtt, 2-2. A 81. percben
Nyikos ment el a jobb oldalon, s került
gólhelyzetbe, lövését Mondovics még ki-
ütötte, az érkezõ Csóka a hálóba lõtt, 2-3.
A 86. percben Varga cselezte át magát az
egész hazai védelmen, majd közelrõl a
hálóba lõtt, 2-4. A gól után Mondovics
megsértette a játékvezetõt, ezért a kiállí-
tás sorsára jutott. A gyõzelmet jobban

akaró vendégek megérdemelten jutottak
a gyõzelemért járó három ponthoz, a he-
tek óta gyengélkedõ, motiválatlan hazai-
akkal szemben. Csapatunk az utolsó öt
fordulóban a megszerezhetõ 15 pontból
mindössze 1 pontot szerzett, az 5 rúgott
gólunkra az ellenfél 16 góllal válaszolt.
Ez mindenképpen gyenge teljesítmény.
A lelkes és kitartó szurkolók ettõl többet
várnak a csapattól.

Ifjúsági mérkõzés
Sárbogárd—Lepsény 6-1 (2-0)

Vezette: Babai Ferenc. Az ifjúsági csapa-
tunk az elsõ helyen álló Lepsény ellen lé-
pett pályára. Csapatunk gólratörõ, fe-
gyelmezett, helyenként sziporkázó játék-
kal gyõzte le a bajnoki cím várományosát.
Góllövõk: Mondovics D., Szabó Z. (3),
Huszár, Szabó J.
Ifjúsági és felnõtt csapatunk június 4-én,
vasárnap 15.30 és 17.30 órakor Lajosko-
márom csapatával játszik bajnoki mérkõ-
zést Lajoskomáromban. Indulás 13.30
órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A FEMOL-CSOPORT EREDMÉNYEI
Füle—Beloiannisz 2-4 (1-1)

80 nézõ, vezette: Becséri. Gólszerzõ:
Györe, Bajai, illetve Lakakisz (2). Ifjúsági
mérkõzés: 6-0.
Szabadbattyán—Mezõszilas 4-3 (1-3)
70 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Ko-
vács (2), Kolarovszki, illetve Wukovics
(3). Ifjúsági mérkõzés: 5-2.

Káloz—Pálhalma 0-6 (0-4)
150 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ: Sza-
bó (2), Reichardt, Gajdó, Sztaró,
Benczik. Ifjúsági mérkõzés: 4-6.

Sárosd—Mezõfalva 5-2 (2-1)
150 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Ko-
vács (3), Barics, Strommer, illetve Nagy,
Szepesi. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Sárbogárd—LMSK 2-4 (1-1)
80 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Hu-
szár, Csendes, illetve Teichel, Sütõ, Csó-

ka, Varga. Kiállítva: Mondovics. Ifjúsági
mérkõzés. 6-1

Jenõ—Lajoskomárom 2-1 (2-0)

80 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Fodor,
Tóth, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés:
2-3.

Kisláng—Kulcs 6-2 (2-1)

200 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Ju-
hász (3), Zimmermann (2), Prágai Cs., il-
letve Hidalmási, Radnó. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-2.

Elõszállás—Seregélyes 6-3 (3-1)

80 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Kiss (2), Simon II. L., Barabás, Puskás,
Szanyi, illetve Tömöri (2), Kovács. Kiál-
lítva: Tömör, Herceg. Ifjúsági mérkõzés:
3-4.

DÉLI-CSOPORT EREDMÉNYEI
Nagylók-Hantos—Cece 0-11 (0-7)

Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Molnár (8),
Németh, Király I., Király G.

Besnyõ—Dég 8-6 (4-3)
Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Nagy (3),
Szalados, Antal, Farkas, Viola, Maurer,
illetve Rostás (3), Toldi (3). Kiállítva:
Farkas (Besnyõ).

Vajta—Rácalmás 3-0 (0-0)
Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Simon (2),
Polyák.

Sáregres—Sárszentágota 1-0 (1-0)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Pruzsinszky.
Kiállítva: Magyar (Sárszentágota).

Cikola—Alap 2-0 (1-0)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Major A.,
Major N.

Zichyújfalu—Nagyvenyim 2-2 (1-1)

Vezette: Rábai. Gólszerzõ: Németh,
Rujsz, illetve Major, Ladányi.

Tabella (Déli-csoport)

1. Cece 21 19 2 - 108-15 59
2. Nagyvenyim 21 13 4 4 65-29 43
3. Alap 22 11 7 3 51-41 40
4. Dég 22 12 3 7 67-31 38
5. Zichyújfalu 21 10 8 3 55-30 38
6. Cikola 21 10 4 7 40-33 34
7. Vajta 21 9 2 10 53-40 29
8. Besnyõ 21 9 1 11 49-68 28
9. Rácalmás 21 6 2 13 38-56 20
10. Perkáta 21 7 2 12 31-66 20
11. Sáregres 21 5 2 14 23-55 13
12. Nagylók-Hantos 21 2 4 15 24-79 10
13. Sárszentágota 22 4 1 17 27-88 10

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

Tabella (Femol-csoport)

1. Sárosd 26 23 2 1 136-25 71

2. Kisláng 26 22 3 1 97-23 69

3. Pálhalma 26 20 3 3 97-37 63

4. Jenõ 26 17 3 6 89-40 54

5. Seregélyes 26 17 3 6 113-45 50

6. Szabadbattyán 26 16 2 8 74-56 50

7. Mezõszilas 26 12 3 11 65-63 39

8. LMSK 26 9 8 8 67-47 35

9. Káloz 26 10 4 11 39-62 34

10. Lajoskomárom 26 8 4 14 55-75 28

11. Sárbogárd 26 8 3 15 49-71 27

12. Füle 26 6 2 18 47-111 20

13. Beloiannisz 26 5 3 18 45-97 18

15. Elõszállás 26 3 4 19 28-90 13

14. Mezõfalva 26 3 3 20 32-92 11

16. Kulcs 26 2 2 22 32-131 8
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MEGY EZ NEKÜNK
A Sárszentmiklós SE folytatta az erõlte-
tett menetet, mert a legutóbbi bejelent-
kezésem óta ismét két mérkõzést játszot-
tunk.
Aki látta ezeket a mérkõzéseket, az elé-
gedett lehetett csapatunk teljesítményé-
vel, mert szerdán, a magyar kupában Aba
csapatát fogadtuk, és 1-0 arányban kere-
kedtünk felül, melynek eredményeként
továbbjutottunk és felkerültünk a fõtáb-
lára.
Ha valaki csak az eredményt nézi, azt
gondolhatná, hogy egy szoros mérkõzé-
sen a szerencsésebb csapat nyert, de ez
messze nem fedi a valóságot, mert egy pil-
lanatig nem forgott veszélyben a gyõzel-
münk. Végig tudatosan, játékot irányítva
játszottunk, melynek során több helyze-
tet is kidolgoztunk — ezen a napon — az
igencsak gyengécske ellenféllel szemben.
Ez egy sima mérkõzés volt, néhol közön-
ségszórakoztató játékkal, melybe csak az
idõjárás rondított bele.
Csapatunk rövidpasszos játékának egy-
szerûen nem találta ellenszerét az ellen-
fél.

Hétvégén az Alba-Regia ellen léptünk
pályára Székesfehérváron, ahol csapa-
tunk szinte hazai környezetben játszott.
Rövid tapogatózás után játékosaink rá-
éreztek az ellenfél gyengéjére, és negyed-
óra eltelte után már nem volt kétséges:
innen már pontokkal megyünk haza.
Ennek megfelelõen 5-1 arányban gyõz-
tünk egy könnyed játékkal és úgy, hogy
Deák Miki még pár bravúros cselt is be-
mutatott.
Az ellenfél védelmén menetrendszerûen
könnyen átjutottunk, ezen elgondolkoz-
tam magamban, és arra a megállapításra
jutottam, hogy ebben a csapatban sem
lennék kapus. Annyira könnyen kerül-
tünk helyzetbe, hogy már unalmas volt, és
ennek következtében, ami izgalom volt a
pályán, azt a játékvezetõ okozta, aki ítéle-
teivel váltott ki ellenszenvet a vendég-
szurkolókból.
Most már nyugodtan kijelenthetjük,
hogy kijöttünk a hullámvölgybõl. Ami
számomra külön öröm, hogy meglátásom
szerint még fazonosabb, gólratörõbb já-
tékot játszunk, mint korábban.
Igazi közönségszórakoztató játékot tu-
dunk produkálni, és a „nagy keresztlab-
dák mesterei” is kezdik elfelejteni ezt a
rossz beidegzõdést.
Folytatódik az erõltetett menet, mert
ezen a héten ismét két mérkõzést ját-
szunk, két „rangadót”, mert szerdán Ve-
lence együttesével, vasárnap ismét Aba
csapatával játszunk a bajnokságban.
Ifjúsági csapatunk vereséget szenvedett
az Alba otthonában egy olyan mérkõzé-
sen, ahol nyerni kellett volna. A helyze-
tek alapján nekünk állt a meccs, az utolsó
20 percet az ellenfél kapuja elõtt töltöt-
tük, de elpuskáztuk a legnagyobb helyze-
teket is.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú bajnokság
állása

1. Martonvásár 26 22 2 2 80-20 68
2. Aba-Sárvíz 26 19 1 6 79-32 58
3. Etyek 26 17 2 7 69-30 53
4. Velence 26 16 2 8 60-38 50
5. Sárszentmiklós 26 14 4 8 50-31 46
6. Csór 26 12 7 7 49-38 43
7. Polgárdi 26 10 7 9 53-42 37
8. Kisapostag 26 9 6 11 46-56 33
9. Adony 26 9 3 14 57-62 30
10. Alba Regia 26 9 3 14 38-56 30
11. Iváncsa 26 9 3 14 36-59 30
12. Bicske 26 7 6 13 34-47 27
13. Kápolnásnyék 26 6 6 14 41-82 24
14. Baracs 26 6 6 14 27-44 24
15. Szabadegyháza 26 6 3 17 28-71 21
16. Pusztaszabolcs 26 3 7 16 28-67 16

SÍC — Hírek,
eredmények

Versenyzõink 2006. május 20-21-én a bu-
dapesti Spartacus SC, május 27-28-án pe-
dig a nyergesújfalui ZOLTEK SE által
rendezett teljes távos pályaíjászverse-
nyen vettek részt.

A budapesti verseny eredményei
Felnõttek: Krencz Szabolcs a 12. helyen,
Széplaki Zoltán a 17. helyen végzett.
Serdülõk: Katona Alex 2. helyezést ért el
I. oszt. minõsítéssel; Stefán Nimród a 10.,
Bakonyi Balázs a 11. helyen végzett.
Gyermekek: Katona Dorottya a 4., Ta-
kács Anna az 5. helyen végzett. Mindket-
ten harmadosztályú minõsítési szintet
értek el.

A nyergesújfalui verseny
eredményei

Felnõtt, férfi: Krencz Szabolcs a 8. helyen
végzett. Õ már megszerezte a teljes har-
madosztályú minõsítést. Szabolcs ezzel
nem éri be, a célja az elsõ osztály, vala-
mint a nemzetközi kiküldetési szint.
Felnõtt, férfi, senior: Gilicze László 1. he-
lyezést ért el harmadosztályú minõsítés-
sel.
Ifjúsági, fiú: Freschli József és a kadett ifi
Lovász Balázs nagyon a tudásuk alatt tel-
jesítettek, kemény munkára kell õket
fogni.
A serdülõ és gyermek versenyzõink 21-én
a két versenytávot derekasan teljesítették
esõs idõben, dicséret illeti õket.
Serdülõ, fiú: Katona Alex a 3. helyet sze-
rezte meg.
Gyermek, lány: Katona Dorottya a 3. he-
lyet szerezte meg, míg Takács Anna a 4.
helyen végzett.

Gilicze László

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 születet-
tek; 1991-ben vagy késõbb születettek.

Csapatlétszám: 6+1 (kapus) fõ (3 fõ csere).

A csapatok oklevél- és éremdíjazásban részesülnek, díjazzuk a legjobb játékosokat
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 szervezett csapatok is nevezhetnek.

PÜNKÖSDI
LABDARÚGÓKUPA

A rossz idõ miatt a Pünkösdi labdarú-
gókupa elmarad. A torna késõbbi idõ-
pontban kerül megrendezésre.

Szervezõ

Köszönet
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvodá-
ban az idei tanévben is értékes és tar-
talmas élelmiszercsomagok adomá-
nyozásával segített a rászoruló csalá-
doknak a katolikus egyház. Köszönjük
a nevelõtestület és a családok nevében
a segítséget.

Varga László hitoktató
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„Amikor eljött a pünkösd napja…”
1. rész

Minek az ünnepe a pünkösd? Sokan nem
tudják. Még a neve sem árulja el, hiszen a
pünkösd szó (görögül pentekoszté) egy-
szerûen csak ezt jelenti: ötvenedik. Va-
gyis a Krisztus feltámadása (húsvét) utáni
ötvenedik nap.
És mi történt akkor? Jézus mennybeme-
netele után (húsvét után negyven nappal)
nagyon elárvultan volt együtt tanítványa-
inak kis csapata. Tanácstalanok voltak —
nem tudták, mit kell tenniük, féltek —,
nem tartóztatják-e le õket is, mint Meste-
rüket. Naponta összejöttek egy barátjuk
házában, Jeruzsálemben és imádkoztak.
S ezen a jeles napon, Uruk mennybeme-
netele után tíz nappal, egyszerre különös
bátorság töltötte be õket. Éppen a zsidók
hálaadási ünnepe volt, és Jeruzsálemben
nagyon sokan tartózkodtak, távoli orszá-
gokból is. Õk pedig kimentek az utcára,
és olyan erõvel prédikáltak, ahogyan csak
Jézust hallották, olyan hatalommal gyó-
gyítottak betegeket, ahogyan csak tõle
látták. Eltûnt szívükbõl a tanácstalanság,
bizonytalanság, félelem, és nagy bátor-
sággal, s az emberek iránti nagy szeretet-
tel hirdették Jézus Krisztus kereszthalá-
lának jelentõségét és feltámadásának té-
nyét. Az emberek közül pedig sokan hit-
tek nekik, megváltozott az életük, és ha-
zatérve õk is hirdették ezt otthon. Az õ
szavuknak is hittek sokan, s így történt az,
hogy rövid idõ alatt kis keresztyén közös-
ségek sokasága jött létre a Földközi-ten-
ger térségében. Pünkösdkor szinte szét-
fröccsent a Jézusról szóló evangélium, s
elindult világhódító útjára.
De mi volt az oka annak, hogy a félénk
apostolok egyszerre bátor igehirdetõkké
váltak? Õk maguk mondták el késõbb:
maga Jézus Krisztus. Jézus testileg már
nem volt közöttük, de most teljesedett
be, amit Õ elõre megígért: „Erõt kaptok,
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és ta-
núim lesztek Jeruzsálemben, egész Júde-
ában és Samáriában, sõt egészen a föld
végsõ határáig” (ApCsel 1,8).

Testileg már nem volt köztük Uruk, mert
felment a mennybe, de velük maradt lel-
kileg. Jézus lelke, szent Lelke, a Szentlé-
lek kezdte irányítani õket — belülrõl! Ez
új tapasztalat volt, de tudták, hogy Õ
adott nekik gondolatokat, Õ segítette el
õket arra az elhatározásra, hogy kimenje-
nek és prédikáljanak, s Õ adta a szájukba
a szavakat, Õ tette a szavakat igévé, ami
megváltoztatta emberek életét. Közben
pedig õk maguk csodálkoztak legjobban
azon, hogy íme Jézus így munkálkodik
általuk.
Így élték át ezt: a Szentlélek eljött, kitöl-
tetett rájuk.
Természetesen a Szentlélek léte és mun-
kája nem pünkösddel kezdõdött. A Biblia
második mondatában már olvasunk róla:
a világ teremtése elõtt „Isten Lelke lebe-
gett a vizek felett” (1Móz 1,2). Hiszen a

Szentlélek maga Isten. Isten — amint ép-
pen cselekszik. A munkában levõ Isten.
Isten legsajátosabb munkája pedig a te-
remtés, amikor létrehoz valamit, ami
nem volt. A Szentlélek volt jelen a világ
teremtésénél is, az egyház születésénél is,
és Õ munkálja az egyes ember újjáterem-
tését is. Legyen áldott érte!
Jóval pünkösd elõtt, az Ószövetség idejé-
ben is kapták már emberek Isten Szent-
lelkét. Akkor azonban csak egyes kivá-
lasztottaknak adta Õ a Lelket, bizonyos
általa kijelölt nehéz feladatok elvégzésé-
re. Így kapták ezt az ajándékot a prófé-
ták, egy-egy király vagy más valaki, aki
által Isten el akart végezni valamit.
Pünkösd óta annyiban más a helyzet,
hogy Jézus Krisztus mindenki számára
hozzáférhetõvé tette ezt az ajándékot,
aki hisz Õbenne. Aki Jézust hittel befo-
gadja a szívébe, az kapja az Õ Szentlelkét.
A Szentlélek bizonyossá teszi a hívõt ar-
ról, hogy Jézusért Isten gyermekévé lett,
és visszakapta mind azt a sok jót, amit Is-
tentõl elszakadva, a bûn miatt elveszítet-
tünk. (Érdemes ehhez elolvasnunk a
Róm 8,8-17 verseit.)
Az ilyen ember új életet, örök életet kap
Istentõl, és vezethetõvé válik, Isten Lelke
kezdi irányítani. „Akiket pedig Isten Lel-
ke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14).
Ez történt pünkösdkor az apostolokkal.
Az az Isten, aki mint mindenható, terem-
tõ és gondviselõ Atya jelentette ki magát
a Szentírásban, egészen közel jött hozzá-
juk (és hozzánk) az Õ Fiában, Jézus
Krisztusban, s pünkösdkor Õ lépett hoz-
zájuk még közelebb: be egészen a lényük-
be, a szívükbe, s belülrõl kezdte irányítani
õket. Ezért lettek félénkekbõl egyszerre
bátrakká, ezért lett olyan mondanivaló-
juk, ami ezrek gondolkozását megváltoz-
tatta, ezért tudtak erõvel prédikálni és
csodákat is tenni. Jézus élt bennük — az
Õ Lelke által, s ez a Szentlélek változtatta
meg õket, és kezdte használni õket mások
javára, Isten dicsõségére.
(Folytatjuk)

Cseri Kálmán

MILDORFER: A Szentlélek eljövetele

MEGHÍVÓ
A Sárszentágotai Általános Iskola és az
abai Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói szeretettel meghívják
Önt és kedves családját

2006. június 3-án, 16 órától
tartandó

PÜNKÖSDI ÉNEK—ZENEI
DÉLUTÁNRA.

Helyszín: általános iskola,
Sárszentágota.

A LUCERNA
A lucernát hazánkban inkább takarmánynövényként ismerik, a népi gyógyászat
azonban a világ számos táján régóta alkalmazza gyógyhatása miatt. Erõteljesen lú-
gosít, ezért minden olyan egészségi problémánál segít, amely a túlzott mennyisé-
gû gyomorsavval vagy a gyomor és a belek sérült nyálkahártyájával kapcsolatos.
A lucerna szerves vastartalma tökéletesen felszívódik, ezért sok, vashiánnyal küz-
dõ nõ számára jó segítség. A legtöbb akut és krónikus emésztési zavarban elõnyö-
sen alkalmazható. Erõsíti az immunrendszert, lassítja az öregedési folyamatokat,
növeli a fizikai teljesítményt és az életerõt, javítja az alvást. Enyhe vízhajtó, így ödémára hajlamo-
soknak is jó segítség lehet. Jótékony hatású ízületi és reumás fájdalmakra. A részletekrõl
érdeklõdjön a

REFORMHÁZ — Herbária szaküzletben:
Sárbogárd, Ady E. út 182., telefon: 06 (25) 461 865
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Sárbogárdon a mûvelõdési házban
2006. június 2-án, pénteken, 19 órakor

a székesfehérvári Prospero Színkör bemutatja:

Müller Péter:

A vihar kapujában
Szereplõk:

Férj……………………………….Szabó Zoltán
Masagó, a felesége……………….Kurinyecz Ágnes
Tazsomaru, a rabló……………….Kurucz István
Koldus……………………………Nagy Éva
Favágó……………………………Majoros Eszter
Pap……………………………….Ujj Edina
Díszlet: Arany Jenõ (Sárbogárd)
Jelmez: Lukóczkiné Kiss Margit
Rendezte: Lukoczki Ágnes

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

A szerzõ írja darabjáról

„Ebben a drámában a néma mozdulatoknak, megállított pillana-
toknak, s harcoknak éppoly jelentõsége van, mint a kimondott sza-
vaknak. A szereplõknek szinte a megidézett helyzetnél is fontosabb,
mit szólnak hozzájuk az emberek — mi a közönség véleménye ró-
luk. Meg akarják hatni, nyerni õket, néha kihívóan ingerlõk — egy-
szóval a dráma a nézõkkel is folyik… A játék nem arról szól csu-
pán, hogy végzetesen beszorultunk saját, szubjektív világunkba, s
mindannyian másképp éljük meg a valóságot, hanem arról, hogy a
„szerep” rásült az arcunkra, kifelé élünk, s ettõl tudatunkat nem va-
lódi lényünk, hanem szerepünk határozza meg.”

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2006. június 7-én (szerdán), 18 órakor
rendezendõ író—olvasó találkozóra.

Vendégünk: Spiró György
Kossuth-díjas író.

Az íróval Gyöngyössy Csaba tanár,
könyvtáros beszélget.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

a videotékában!
Pénzed vagy életed — akció-krimi

Barlang — horror-fantasy

Zorro legendája — kalandfilm

A köd — horrorfilm

Bunbury — romantikus film

Minden héten új DVD filmekkel várjuk a mûvelõdési házban!
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Gemenci õzgerinc hidegen,
vörösboros gyümölcsökkel

Hozzávalók: 1,2 kg csontos õzgerinc, friss vagy szárított kakukk-
fû, 30 dkg vegyes zöldség, 1 vöröshagyma 7-8 evõkanál olaj, 5 dkg
füstölt szalonna 3 gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, 10 szem fekete
bors; a gesztenyekrémhez: 10 szem gesztenye, só, 15 dkg vaj, 5 dkg
liszt, 5 dl tej, 2 evõkanál narancslé, 1 evõkanál rum; a gyümölcs-
körethez: 4-5 dl vörösbor, 2 dl víz, 2 púpozott evõkanál cukor, kis
darabka fahéj, néhány szem szegfûszeg, 4 körte, 1-1 narancs és
kivi, 8 szem szeder; a tál díszítéséhez: kis darabka sült sütõtök,
szõlõ.

Elkészítés: az õzgerincet lehártyázzuk, majd sóval és apróra
vágott kakukkfûvel bedörzsöljük. A zöldséget meg a hagy-
mát megtisztítjuk, fölszeleteljük és egyenletesen a tepsibe
szórjuk. A gerincet rátesszük, az olajjal meglocsoljuk. A sza-
lonnát vékony szeletekre vágjuk, a húsra borítjuk. A megtisz-
tított fokhagymát a babérlevéllel meg a borssal együtt a zöld-
ségekre szórjuk. Elõmelegített sütõben, közepes lángnál
(180 EC; légkeveréses sütõben 165 EC) 25-30 percig sütjük,
nem tovább, mert a közepének rózsaszínûnek kell maradnia.
Ha kihûlt, tálalásig hûtõszekrénybe tesszük.

Elkészítjük a gesztenyekrémet. Ehhez a gesztenyét enyhén
sós vízben megfõzzük, majd meghámozzuk. 5 deka vajon a
lisztet megfuttatjuk, de nem pirítjuk meg. A tejet ráöntjük,
kevergetve sûrûre fõzzük. Így nagyon sûrû besamelmártás
lesz belõle, amit ha kihûlt, a gesztenyével együtt ledarálunk.
A maradék vajjal habosra keverjük, a narancslével meg a
rummal ízesítjük, ha kell, kissé megsózzuk.

A gyümölcskörethez a bort meg a vizet lábasba töltjük. A cu-
korral ízesítjük, a fahéjjal meg a szegfûszeggel fûszerezzük.
Ha felforrt, a meghámozott körtét belerakjuk. Amint újra
forr, lehúzzuk a tûzrõl és a benne lévõ gyümölccsel együtt
hagyjuk kihûlni. A narancsot jól megmossuk, és fölszeletel-
jük. Mindegyikre egy-egy karika kivit és egy-egy szem
szedret teszünk.

Következik a tálalás. A húst a gerinccsontról egészben lefejt-
jük, azután vékonyan fölszeleteljük. A csontot a gesztenye-
krémmel megkenjük, majd úgy fektetjük rá a hússzeleteket,
hogy félig takarják egymást. Tálra tesszük. A maradék gesz-
tenyekrémet csillagcsöves habzsákba töltjük, majd mutató-
san az õzgerinc tetejére nyomjuk. Sült sütõtökszeletekkel dí-
szítjük. A kivis—szedres narancsot köré rakjuk, ahogyan a
lecsöpögtetett, legyezõszerûen bevágott vörösboros körtét
is. Különösen szép lesz, ha ezek a tál sarkaiba kerülnek. A
tálat még szõlõvel is díszíthetjük, ami egyben körete is a
húsnak.

Egy nagyobb darab oldalassal is elkészíthetjük, én már disz-
nóhúsból kipróbáltam, a családomnak nagyon ízlett.

UTÓHANG
Hogy is magyarázzam?

Folyt a készülõdés a Sárbogárdi Napokra jó ideje. Az önkor-
mányzati testület megszavazta a milliókat, az illetékesek neki-
láttak a szervezésnek. Például az énekkar hetente két este, sõt,
volt, hogy hétvégén is összejött, foglalkozott a kiszemelt kórus-
mûvekkel. Nem csekélység! Minden hangot egyenként „meg
kell dolgozni”. Szólampróbák a mûvek elsajátítására. Aztán az
összpróbák, a csiszolás. Hogy hol vehet levegõt a kórustag, hol
kell erõsíteni, hol halkítani. A tisztaság nagyon fontos, hogy
kristályosan szóljon a többszólamúság. Lassan érik a darab,
kezd a tag vérévé válni. Na, aztán eljön a nagy nap, az ünnepi so-
rozat megnyitója. A basszus egyik tagja Bogárdtól száz kilomé-
ternyire berakja a dobkészletet a kocsiba, elindul; a kedvenc
zongorakísérõ hölgy Bogárdtól kétszáz kilométernyire már
úton van. Az asszonyok vasalják az ingeket, blúzokat. A fedett
szabadtéri színpadra felrakják a lépcsõzetes dobogókat, behan-
gosítják a területet. Jaj, baj van az árammal, rosszul vannak el-
helyezve a mikrofonok, a kórusvezetõ a haját tépi. A csoport ki-
öltözve, a nõk látványos, hosszú ruhákban, a férfiak fekete ün-
neplõben, csokornyakkendõsen ott toporognak a színpad mel-
lett. Bizony, van egy kis szívdobogás, izgalom. Csak azok tudják,
mi minden van egy ilyen fellépés mögött, akik benne vannak.
Végre aztán a tagság kottákkal felfegyverkezve felvonul az
emelvényre, kezdõdhet az ünnepélyes kitüntetési aktus.
A közönség nem túl népes, ha Gyõzike lenne a színpadon, tíz-
szer ennyien lennének. Hiába, ilyen a világ, a nép bele van mû-
velve a mûveletlenségbe. De íme, a képviselõ-testület, az egész
nagyszabású rendezvénysorozat lelki vezérkara ott áll egy cso-
portban. Így van ez rendjén. Példát kell mutatni. Meglendülhet
a karnagy bûvös keze.
Mikor aztán a második szám után (vagy közben?) városunk vá-
lasztott testülete úgy eltûnt, mintha a föld nyelte volna el, az fi-
noman szólva kellemetlen eset volt. Akaratlan tüntetésként
nyilvánult meg. Spontán kifejezõdött itt a tisztes csoport viszo-
nya a kultúrához.
Lehetett mást várni?
Hozhatók fel mentségek. Azt hiszem azonban, hogy erre az el-
slisszolásra igazában nincs mentség. Mert nem elég megszavaz-
ni a milliókat, aztán csapot-papot otthagyva lelépni a megnyitó-
ról, és elmenni koccintani... Hallottam innen is, onnan is, hogy a
képviselõ-testület egyik-másik sokat bírált tagja jó szándékú
ember. Hogy is ír a költõ? „A jószándék kevés! Több kell: — az
értelem!” — (Váci Mihály: Még nem elég).
…Hogy lesz valaki képviselõ? Hát úgy, hogy megválasztják.
Tényleg? Tisztelt választók, urak és hölgyek! Szembe kell nézni
azzal a ténnyel, hogy az lesz képviselõ, akit jelölnek. Mondta is
valaki, hogy „ha a kutyámat jelölték volna, most ott ülne az ön-
kormányzatban.” A demokrácia néha fityiszt mutat. Mert való-
jában azok döntik el, ki lesz képviselõ, akik jelölnek. És kik
azok? Én nem tudom. Tényleg!
Mélyen tisztelt, ismeretlen jelölõk!
Közelednek az önkormányzati választások. Több felelõssé-
get!!!

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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Egyszer volt egy szegény ember, aki-
nek a világon semmi egyebe nem

volt, csak egy szürke lova. Azzal kereste a
mindennapi kenyerét, hogy eljárt a szür-
ke lovával õrölni; éjjel—nappal mindig
õrölt rajta. A szürke ló nagyon megunta
ezt a dolgot, látta, hogy más ember lova
mindig párjával õröl, neki meg magának
kellett húzni a malmot, azt mondja hát a
gazdájának:
— Édes gazdám, mi dolog az, hogy más
ember mindig két lóval õröl, te meg en-
gem csak magamat fárasztasz itt a ma-
lomban?
— Biz’ annak az az oka, kedves lovam,
hogy egy árva bogaram sincs, akit melléd
foghatnék.
— Ha csak ez a baj, eressz el engem, majd
kerítek én magamnak egy társat.
A szegény ember mindjárt kifogta a ma-
lomból, eleresztette. Elindult hát a szür-
ke ló, hogy társat kerítsen magának;
megy, mendegél hetedhét ország ellen,
egyszer meglát egy rókalyukat. Kapja
magát, ráfekszik a lyukra, mintha meg
volna dögölve, mintha már a farkát se
tudná mozdítani.
Odabent a rókalyukban egy öreg róka la-
kott három fiával. Egyszer a legkisebb fia
ki akar menni, meglátja a szürke lovat,
azt gondolta a fehérségérõl, hogy hó van.
Visszamegy az anyjához.
— Jaj, anyám, nem lehet most kimenni,
nagy hó van odakint.
— Már hogy volna — feleli az öreg róka
—, hiszen éppen nyár közepe van most.
Eredj ki te, fiam — mondja a középsõ fiá-
nak —, te öregebb vagy, többet tudsz,
nézd meg, mi az.
Kimegy a középsõ fia is, az is meglátja a
szürke lovat a lyuk száján, az is vissza-
megy.
— Jaj, anyám, csakugyan nem lehet most
kimenni, hó van.
— Már hogy volna most hó, hiszen éppen
nyár közepe van. Eredj ki te, legöregebb
fiam, te legtöbbet láttál már a világon,
nézd meg, mi van ott.
Kimegy a legöregebb fia is, de az is csak
azzal megy vissza:
— De bizony csakugyan hó van, akárhogy
van a dolog, semmit se láttam, csak a nagy
fehérséget.

— Nem lehet most hó, hisz éppen nyár
közepe van — mondja az öreg róka, azzal
maga ment ki. Látja, hogy nem hó, ha-
nem szürke ló. Gondolkozóba esik, hogy
kellene azt elhúzni onnan; ha ott marad,
még csak ki se tudnak járni. Próbálták el-
húzni a három fiával, de meg se tudták
mozdítani. Elmegy hát a farkas komájá-
hoz.
— Kedves komám, ugyancsak jó pecse-
nyére tettem szert, már oda is vittem a
lyukam szájához, de sehogy se fér bele,
pedig ha kívül marad, mind kikezdik a
varjak; azért hát azt gondoltam, húzzuk
el a te barlangodhoz, abba talán belefér,
majd rájárhatunk ketten is.
A farkas megörült a jó pecsenyének, gon-
dolta magában: csak egyszer az õ bar-
langjában legyen, nem eszik abból a róka
egy fél falatot se. Mindjárt visszamentek
a róka lyukához; még akkor is ott feküdt a
szürke ló, tette magát, mintha meg volna
dögölve. Mikor odaértek, elkezd a farkas
tanakodni:
— Hogy kellene ezt az én barlangomhoz
elvinni, koma?
— Hát csak úgy — felel a róka —, ahogy
én idáig hoztam: a farkam a farkához kö-
töttem, úgy hoztam árkon-bokron ke-
resztül, még csak nehéz sem volt. Most
hát kössük a te farkadhoz a farkát, úgy a
legkönnyebben elviheted.
A farkas mindjárt ráállott, az bizony jó
lesz! Már elõre fente a fogát a jó pecse-
nyére — a róka meg jó erõsen összekötöt-
te a farkas farkát a szürke ló farkával.
— Húzhatod már, koma!
Húzza a farkas, majd megszakad, de meg
se bírja mozdítani, amint legjobban erõl-
ködik, hirtelen felugrik a szürke ló, el-
kezd szaladni, húzza ám a farkast farká-
nál fogva maga után árkon-bokron ke-
resztül, mint a dögöt, vitte egyenesen a
gazdájához.
— No, gazdám, hoztam magamnak tár-
sat.
A szegény ember mindjárt agyonverte a
farkast, a bõrét eladta a zsidónak jó pén-
zért, azon vett egy másik lovat, attól fogva
sohasem õrölt magában a szürke ló.
Ha magában õrölt volna, az én mesém is
tovább tartott volna.
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Június 3., 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 12.45 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.25 Momentán 13.50 Zselé
14.00 Autóvízió 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00 Hír-
adó 16.05 TS 18.05 Akár a mesében 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös
lottó-sorsolás 20.15 A makrancos hölgy 22.25 Életem 0.20 Híradó 0.25
Sporthírek 0.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Újabb titkok nyomában 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfil-
mek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.45 Papás-mamás 13.40 Odüsszeia 14.35 Tuti gimi 15.25 M, mint
muskétás 16.25 Marhakonzerv-akció 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Star Wars 2. 22.15 Hannibál 0.55 Bázis a Holdon 2.30 Éjjeli randevú
3.00 Hegylakó — A holló 3.50 Pokoli család 4.20 Hogyan lett az ember?
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Jetix 10.10 Kalandos szafari 10.40 A vadon nap-
lója 11.10 Stahl gyerekkonyhája 11.40 Laktérítõ 12.10 TotalCar 12.40
Tremors — Ahová lépek ott mindig szörny terem 13.30 Malibu Road 2000
14.30 A láthatatlan ember 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu
17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 TV2-ring
23.00 Emmanuelle 4. 0.40 FBI-ügynökök bevetésen 1.30 A láthatatlan
ember 2.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az
én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.02
Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstú-
dió 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 Sólyom-Nagy Sándor Wolf dalait
énekeli 20.49 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek

Június 4., VASÁRNAP

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Pünkösd — vasárna-
pi református istentisztelet 11.00 TS 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 La Tour
színre lép 14.30 Néprajzi értékeink 14.40 Így szól az Úr! 14.50 Örömhír 15.20
Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Az utókor ítélete 16.30
Világ védett lehetne 16.45 Tejben-vajban 17.15 ABSZOLÚT 17.45 Szívek
szállodája 18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás sza-
badsága 22.05 Ferenc 0.15 Híradó 0.20 Sporthírek 0.25 TS-Motorsport 0.45
TS 1.35 Héthatár 2.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.35 Játék 10.35 Borsodi Liga 13.45 Forma-1 magazin 14.15 Egy rém ren-
des család 14.45 Seven Days 15.40 X csapat 16.40 Eltûntnek nyilvánítva
17.30 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Több mint testõr 22.50
Heti hetes 24.00 A negyedik fázis 1.55 Fókusz-portré 2.25 Éjjeli randevú
2.50 Pokoli család 3.15 Heti hetes 4.15 Hogyan lett az ember? 4.45
Fókusz-portré
TV2: 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Jetix 10.10 Dilizsaruk
10.40 Két testÕr 11.10 Stahl konyhája 11.40 Sliders 12.40 Kaland Bt. 13.40
Monk-flúgos nyomozó 14.35 Smallville 15.35 Baywatch Hawaii 16.35 NCIS
17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Magyar vándor 22.20 Hair
0.35 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítése 11.05 Gondo-
latjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35
Mûvészlemezek 16.04 Kallós Zoltán 80 éves 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Járossy Jenõ nótáiból 20.04 Mi a titka?
21.00 Közvetítés az Egri Gárdonyi Géza Színházból 22.00 Krónika 23.29
Ludwig van Beethoven II. szimfónia

Június 5., HÉTFÕ

MTV: 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os napló
9.05 Gyerekeknek 10.45 Szeleburdi vakáció 12.00 Híradó 12.05 Roma Ma-
gazin 12.30 Domovina 13.00 A Budai Szent Anna-templom 13.20 Négy év-
szak egy védett kertben 13.55 A csodatévõ 15.24 Mozi zongorára 15.30
BBC-exkluzív 16.20 Halhatatlanok Társulata 17.10 56-os napló 17.20 Toy
Story — Játékháború 2. 18.55 Kész Amerika! 19.30 Híradó 20.05 Szerelem-
ben, háborúban 22.00 Martin Guerre visszatér 23.50 Híradó 23.55
Sporthírek 24.00 56-os napló 0.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.30 Kölyökklub 8.45 Receptklub 9.00 Örök-
kön-örökké 11.20 A kicsi kocsi újra a régi 13.05 Csekkben a tenger 14.45
Majomparádé 16.20 Nyomás utána! 18.30 Híradó 19.00 Párosban Párizs-

ban 20.35 Gyõzike 21.45 Áldatlan állapotban 23.45 Vb-lexikon 0.20 ITTHON
0.40 Õsz New Yorkban 2.40 Pokoli család
TV2: 6.00 TV2-matiné 7.00 Fecsegõ tipegõk 8.30 Mystry Men — Különle-
ges hõsök 10.35 Félénk vagyok, de hódítani akarok 12.25 A Csendes-óceán
hercege 14.30 Díszkíséret 16.30 Salamon király kincse 18.30 Tények 19.00
Pusztító ár 22.30 Szulák Andrea-show 23.30 Prérifarkas blues 1.20
Szökevény malacok
KOSSUTH RÁDIÓ: 8.04 Pünkösdi békeüzenet 9.04 Pünkösd gyöngyei 10.04
Istentisztelet közvetítése 11.04 Rádiószínház 11.30 Erkel Ferenc: Hunyadi
László 11.35 77. Ünnepi Könyvhét 12.02 Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40
Mendelssohn: IV. szimfónia 13.04 A szentlélek átjárja a házat 14.04 Ze-
ne-szóval 15.05 Pünkösd az evangélikus közösségekben 16.04 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pünkösdi bohócok 18.00 Krónika 18.30 Reneszánsz köl-
tõk Tavaszköszöntésérõl 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006. 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.20 Pályám emlékezete 23.04
Lemezmúzeum

Június 6., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Lelkem fénysugara 10.40 A gróf 11.00
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Max, a
zsaru 15.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.00 Mozi zongorára 16.05 Zsig-
mond király ajándéka 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00
Életképek 17.35 A NAGY Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20
56-os napló 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök
kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05
Sporthírek 23.10 56-os napló 23.15 Jég hátán 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Megaman 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 Vészhelyzet 23.00 A félelmek iskolája 0.35 Reflektor 0.50 Így ké-
szült: A harag napja 1.20 Vb-lexikon 1.50 Víz alatti terror
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 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 36 24.00 Az ügy 0.30 Tények este
1.00 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 12.35 Mindennapi tudomány
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Kró-
nika 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 Arany-
emberek 20.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006. 21.05 Mesélõ krónikák 21.35
Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Június 7., SZERDA

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Lelkem fénysugara 10.40 Egy
éjszaka a varietében 11.00 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul
Nostru 14.05 Max, a zsaru 14.55 Kormányváró 15.22 Mozi zongorára 15.30
Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.20 Református ifjúsági mûsor 16.30 Tanú-
ságtevõk 17.00 Életképek 17.35 A NAGY Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti hír-
adók 18.20 56-os napló 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 A tv ügyvédje 21.05 1944. június 6. A normandiai partraszállás napja
22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10
56-os napló 23.15 Tûzforró Alabama 1.05 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 X-Men — A kívülállók 23.00 XXI. század 23.35 Így készült a Pro-
ducerek címû musical 24.00 Reflektor 0.15 Vb-lexikon 0.50 Az orvlövész
2.25 Hegylakó — A holló 3.15 Pokoli család
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 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 23.15 Lopakodók 1.35 Té-
nyek este 2.05 EI Nino — A Kisded 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az
én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20
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Beszélni nehéz! 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.35 Min-
dennapi tudomány 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 nagy-
világban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy
mesterek-világhírû elõadómûvészek

Június 8., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.03 Maria José, az utolsó királynõ
10.40 Viharos éjszaka 11.00 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Rondó 13.30 Roma
Fórum 14.00 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.54 Mozi
zongorára 16.00 1944. június 6., a normandiai partraszállás napja 17.00
Életképek 17.35 A NAGY Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20
56-os napló 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Krém
21.05 Agatha Christie: Takard el az arcát! 22.00 Csütörtök este 22.35 Kul-
túrház 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.14 56-os napló 23.15
Dob+basszus 0.10 Hollywoodi portrék 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 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 Mennydörgés 23.15 Házon kívül 23.50 Street Time-Harcos utcák
0.50 Reflektor 1.05 Vb-lexikon 1.35 Infománia 2.05 Hegylakó-a holló
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 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 Jöttem, láttam, beköltöztem 23.25 Tények este 24.00
Strucc 0.30 Amityville — Az új generáció 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az
én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05
A Szabó család 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika12.35 Min-
dennapi tudomány 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 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 A 20. század
titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Budapesti Wagner Napok

Június 9., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.03 Maria José, az utolsó királyné 10.40 Chap-
lin, a tûzoltó 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Regióra 13.55 Jelképtár 14.05
Max, a zsaru 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.55 Mozi zongorára
16.00 Az utolsó édenkertek 17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó
18.14 Körzeti híradók 18.20 56-os napló 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Tordy Géza 21.05 Agatha Christie: Takard el az arcát!
22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15
56-os napló 23.20 Jeanne d Arc- Az Orléans-i szûz 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.10 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.35 Foci vb 20.00
Híradó 20.25 Barátok közt 21.00 Rejtélyek városa 22.00 Fantomok 23.45
Foci vb 0.20 Reflektor 0.35 Csak semmi szex, kémek vagyunk
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 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 A hetedik tekercs 23.00 Gyilkos felvonó 1.10 Tények este
1.40 Chris Isaak-show 2.30 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 12.35 Min-
dennapi tudomány 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006. 21.05 Beszélni nehéz
21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

Maróti György:

KOCSMADAL
Rámzáródik ismét a nappal ablaka,
a benzinfüstös város a kocsma ajtaja.
Fejemben egy dallam, lelkemben a semmi,
nyitom, zárom öklöm: nem jó hazamenni.
Mellettem egy öreg a pénzét centizi
adnék neki fröccsre, nekem sincsen ennyi.
Itt épül a nyomor, itt pusztul a lélek,
itt végzem majd én is: akárhogy is félek…
Csukódik a csapda, belül vagyok immár,
kriptám felesekbõl megépítve itt vár.
Okádj füstöt ablak, nyeljél ködöt ajtó!
Maradok — ki voltam —: örök sereghajtó.
Szakadatlan vesztés, mámortalan mámor,
aki ide belép, bátortalan bátor.
Itt épül a nyomor, itt pusztul a lélek,
itt végzem majd én is: akárhogy is félek…

GYERMEKNAP A SÁRSZENTMIKLÓSI
KIPPKOPP ÓVODÁBAN

Május 27-én tartottuk óvodánkban a már hagyományos családi gyermekna-
pot. A zenés torna után különbözõ kézmûves foglalkozások között választ-
hattak a gyerekek és a szülõk. Lehetett agyagozni, üveget festeni és gyöngyöt
fûzni. Bíró Kriszti eközben csodálatos álarcokat varázsolt a gyerekek arcára.
A zenés mûsor alatt elkészült a finom paprikás krumpli. Az ebéd elfogyasztá-
sa után örömmel fogadták a gyerekek az apró gyereknapi meglepetést. Kö-
szönjük a szülõk sok segítségét, melyet gyermeknapi rendezvényünk lebo-
nyolításához nyújtottak.
Köszönjük az ebéd elkészítését Lajtos Attilának, Farkas Istvánnak. Köszö-
net az alapanyagokért Mikó Zsoltnak, Tóth Lászlónénak, Márkovics Kingá-
nak, Lepsényi Gábornénak, Raffai Józsefnénak, Szabóné Jencski Renátá-
nak, Wolf Juditnak, Kaszásné Egyed Erikának. Köszönjük a hangosítást
Varga Lászlónak.

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete
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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)

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

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

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

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

Négyrészes konyhabútor (saválló mosogató-
val) 35.000 Ft-ért eladó. Telefon: 06 (70) 338
5085. (nf.)

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

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.
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.
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)

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)

Szõlõ, présház és pince eladó zártkertben.
Víz, villany van. Érdeklõdni: 06 (25) 461 468.
Sárbogárdon, az Ady E. úton III. emeleti, 50
m2-es lakás, gázkonvektoros fûtéssel eladó.
Ár: 5,2 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 555 7603.
(0878824)

Eladó 50 cm3-es Suzuki robogó, jó állapotban,
06 (30) 618 3219. (0878917)

2 db pehelypaplan 3.000 Ft/db áron eladó, 06
(20) 394 2372. (nf)

14 db választási malac eladó, 06 (30) 545 2761.
(0878916)

Szántóföldet bérelnék õszi kezdéssel, 06 (20)
353 2296, 06 (30) 588 0889. (0878910)

ABC felett lakás 5.900.000 Ft-ért eladó, Mé-
szöly G. utcában lakóház eladó-kiadó, 06 (20)
472 2482. (0878909)

Sárbogárdi OMV töltõállomás férfi munka-
társat keres kútkezelõi munkakörbe. Jelent-
kezni a helyszínen, 06 (25) 460 016. (0878918)

Családi ház eladó Sárbogárdon, fõútvonal
mellett. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.: 06 (20) 462
6261. (0878908)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0878842)

Jó állapotban lévõ vegyes tüzelésû kazánt vá-
sárolnék, 06 (25) 461 067. (0878841)

Árpád-lakótelepen lakás+garázs eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 06 (20) 458 6061.
(0878839)

Kezdõ és haladó, 25 órás számítógép-kezelõi
tanfolyamok indulnak júliusban, heti 2x3 órá-
ban, 17 órától a töbörzsöki iskolában! Érdek-
lõdni: Szénási Csaba 06 (30) 276 8331.

Hízók, húsjellegûek eladók. Sárbogárd, Szél-
sõ u. 4., Berkei István. (0878905)

Nyaraló kiadó a Balatonnál, a szabadstrandtól
150 m-re. Érdeklõdni: 06 (30) 3641 786.

Szobafestést, külsõ hõszigetelést kedvezmé-
nyesen vállalok, 06 (30) 631 5517. (0878919)

Sárbogárd központjában régi parasztházat
vagy telket vásárolnék, 06 (30) 631 5517.
(0878919)

Apartman kiadó Keszthelyen, 06 (70) 332
1397. (0878921)

Kukoricát, tritikálét, búzát vásárolok. Tel.: 06
(20) 381 1720. (0878850)

Búza- és zabszalma felrakással eladó, 06 (30)
9210 255 (Cece). (0878849)

Cece központjában részben komfortos, kertes
ház eladó, 06 (25) 460 438 (18 óra után). (0878848)

Másfélszobás, egyedi fûtésû albérlet kiadó, 06
(25) 460 438 (18 óra után). (0878847)

Autósok figyelmébe! Benzin-, dízel zöldkártya
készítés, szervizmunkák, célmûszeres motor-
vizsgálat, autóvillamosság. Bereczk Autószer-
viz, Sárbogárd, Gagarin u. 1/a. Telefon: 06
(25) 460 899. (08788845)

Dunaföldváron, a Hunyadi téren 3 szobás, fel-
újított, jó állapotban lévõ, földszinti lakás sür-
gõsen eladó (szocpol igénybe vehetõ) Érdek-
lõdni: 06 (70) 636 2707. 8-20 óráig. (0878844)

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)

AZ AEGON MAGYARORSZÁG BIZTOSÍTÓ
tájékoztatja ügyfeleit,

hogy az ügyfélszolgálati iroda
Sárbogárd, Ady E. út 160. alá költözött.

Munkatársaink személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon állnak rendelkezésükre:

06 (30) 504 0707, 06 (30) 382 4204,
06 (20) 567 8711, 06 (30) 578 9933,
06 (30) 500 3612, 06 (30) 306 3277.

NÉZNÉ A VB-T, DE NEM TUDJA? JÖJJÖN
A BIG DADDY LACA BISZTRÓBA!

Nyitva: H-CS: 6-24 óráig, P-Szo: 6-02
óráig, V: 6-23 óráig.

Sárbogárd, Köztársaság út 38.
(volt Szandi presszó) (0878838)

JOGOSÍTVÁNY! INTENZÍV NYÁRI
TANFOLYAMOK június 2-án, június 16-án,

július 7-én, augusztus 4-én, 18 órakor
indulnak a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Fûrész József 06 (25) 461 303,
06 (30) 290 3744. (0878840)

Autóvezetõi és

motoros tanfolyamot

indítunk június 8-án,

16 órakor

Sárbogárdon, a Mészöly

Géza Általános Iskolában.

30% az adóból visszaigényelhetõ.

Székesfehérvár, Horvát I. u. 7.

Telefon: 06 (22) 504 473

www.rutin98.hu

Al.: 0606 Nytsz.: 07-0033-05
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Fried-kastély szálloda és étterem

A legváltozatosabb ételek!

Színvonalas felszolgálás!

Minden szombaton élõzene!
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560

7081 Simontornya, Malom út 33.

www.hotelcastle.hu

E kupon felmutatásával 10% kedvezményt
biztosítunk az étteremben fogyasztottak árából.

PAPLANKÉSZÍTÉS
ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágynemûjébõl a tollat, pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és új, pehelybiztos anginba töltve,

gyönyörû paplant, párnát varázsolunk Önnek igen kedvezõ áron.
ALLERGIA! Már gyermekének sem probléma!

GARANCIA, MINÕSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!
Érdeklõdni: Pintér Ferencné

Telefon: 06 (30) 366 5864, Sárosd, Rajk L. u. 31.
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A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT VÁROSI
SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK NYÍLT LEVELE

JUHÁSZ JÁNOS POLGÁRMESTERNEK
Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves János!
Május 18-án megkaptam május 16-án
kelt leveled, amelyben közlöd, hogy
MSZP-s tagsági viszonyodat megszünte-
ted.
Mielõtt leveledet a posta kézbesítette
volna, furcsa volt a Fejér Megyei Hírlap
aznapi számában olvasni, hogy Gabnai
Gábor újságírónak már nyilatkoztál er-
rõl.
Az MSZP-ben a tagsági viszony létesítése
és megszüntetése a szóban forgó magán-
személy és a szervezet belsõ ügye — tehát
nem tartozik a nyilvánosságra —, az el-
nökség döntése alapján most mégis nyílt
levélben válaszolok.
Teszem ezt azért, mert Te a város
MSZP-s polgármestere vagy (voltál); Té-
ged abban a tudatban választottak meg a
város elsõ emberének, hogy a mi pártunk
jelöltjeként méretted meg magad.
Úgy gondoljuk ezért tartozik ez a nyilvá-
nosságra is, hogy tudják az emberek (vá-
lasztók!), hogy mostantól ez a viszony
megváltozott.
Leveledben a szakítás okát az MSZP-s
képviselõkkel, képviselõcsoporttal — és
különösen Nedoba Károllyal — való vi-
szonyod megromlásával indokolod.

János!
Megtettél-e mindent azért, hogy ez a
megromlott kapcsolat javuljon? Érzel-e
személyes felelõsséget, hogy idáig fajult a
helyzet? Megpróbáltad-e a város vezetõ-
jét megilletõ tekintélyedet latba vetni,
hogy összefogd ezt a csapatot? Érdemel-
tek volna-e az MSZP tagjai annyit, hogy
megoszd velük kételyeidet?
Az utóbbi néhány hónapban gyakran
megütközve, néha elhûlve, vagy megdöb-
benve figyeltük a városházán történteket.
A költségvetési rendelet kapcsán történt
„kiszavazásodat”! Helyén valónak tar-

tod-e, hogy februártól májusig az MSZP
tagságának semmilyen magyarázatot ez
ügyben nem adtál, úgy téve, mintha sem-
mi sem történt volna?!
Megengedhetõnek tartod-e azt, hogy hó-
napok óta hallgatásoddal, vagy nagyon is
hangos gesztusaiddal azt a benyomást
erõsíted, mintha itt kilenc koalíciós kép-
viselõ diktatúrája lenne a nyolc „igaz” el-
len? Miért engeded, hogy az elmúlt négy
év eredményeit tudatosan lerombolják,
kisebbítsék?

Polgármester Úr!

Emlékszel-e még arra, mikor egyhangú-
an jelöltünk téged a tisztségre, s Te a töb-
bi képviselõjelölttel együtt, egymást se-
gítve, lelkes önkéntes aktivistákkal dol-
goztatok a kampányban — és gyõztetek!
Gyõztünk! Ugye nem felejtetted el azt a
programot, amelyet közösen készítet-
tünk, és amelynek a megvalósításában Te
is részt vettél?! Gondolom TE is büszke
vagy arra, hogy Sárbogárdon utak épül-
tek, új postánk van, megszépült a város-
központ, befejezõdött a csatorna-beru-
házás és még sorolhatnánk. Tehát érzé-
kelhetõ fejlõdésnek indult a város.
Mi valamennyien büszkék vagyunk arra,
hogy ez a kormányzati és a helyi politika
jó összhangjának eredménye.

Kedves János!

Döntésedet tudomásul vesszük. Tudjuk,
hogy jogilag Te továbbra is a város pol-
gármestere maradsz. Mégis arra kérünk,
gondold át döntésed erkölcsi oldalát is: a
jelölésedet az MSZP helyi szervezetétõl
kaptad; bízunk abban, hogy levonod az
ebbõl adódó következtetést!
Sárbogárd, 2006. május 18.
Üdvözlettel: az MSZP városi elnöksége
nevében:

Szabados Tamás elnök

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

felejthetetlen halottunk,

KÖVÉR ZOLTÁN

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Nyílt
tér

Így becsülöd más munkáját!?
Más azért dolgozik, fizet, hogy szép le-
gyen a portája, te meg sunyin, lopakodva
kitéped a frissen ültetett tujákat!? Ó te
kis naiv! Azt hiszed, ha már az emberek
nyugovóra térnek, meg a villanyokat le-
kapcsolják a szemben lévõ lakásokban,
akkor már nyugodtan garázdálkodhatsz?
Ne hidd, hogy már a nehezén túl vagy! Bi-
zony, hogy nem! Mert az éj leple alatt is
szeme van a falnak. Ha azt akarod, hogy
ez számodra ne bizonyosodjon be, akkor
okosabban teszed, ha ugyanazzal a bátor-
sággal visszaviszed a tujákat, mint ami-
lyennel elloptad õket. Hidd el, azt is észre

fogják venni. Ebben az esetben szóbeli
feddéssel megúszhatod.
Tisztelt éjszakai pillangó! Ne zavarjon,
ha valami szépen mutat. A tiéd tedd el,
másét ne vidd el! Becsüld meg mások
munkáját, mert a szépnek lehet, és te is
tudsz örülni. Most egyelõre annak örülsz,
hogy felelõtlen cselekedeteddel mások-
nak okoztál bosszúságot, és semmibe vet-
ted az emberek lelkes, szépítõ munkáját.
Szégyelld magad!

Bódai Gábor

SÁRBOGÁRD
HONLAPJA

Nem vagyok rendszeres olvasója lapjuk-
nak, de mint Sárbogárd szülöttje, szeret-
ném egy fontos és számomra kissé felhá-
borító dologra felhívni figyelmüket.
Naponta böngészek az interneten —
ahogy azt az emberek nagy része teszi
manapság — és a minap rátévedtem a
www.sárbogárd.hu-ra, azaz városunk
honlapjára! A Sárbogárdi Napok rendez-
vénysorozatról szerettem volna némi in-
formációt gyûjteni, de megdöbbenten ta-
pasztaltam, hogy a weblapot kb. 1 éve
nem frissítette a város, így a tavalyi prog-
ramhoz jutottam csak hozzá!
Ez a tény — véleményem szerint — szá-
nalmas képet ad a városról! Vajon a „21.
század” kifejezés nem mond a város veze-
tésének semmit?
Erre a szomorú tényre szerettem volna
felhívni köztudottan naprakész figyelmü-
ket!

Tisztelettel: P. Tamás

MEGHÍVÓ
GYERMEKNAPRA

Ideje: 2006. június 4-én,
9 órától.

Helye: Sárszentágota,
sportpálya.

Programok: Ágota-kupa labdarú-
gótorna, tátika show, játékok, cite-
razenekar, légvár, büfé.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sárszentágotai Általános Iskola
és szülõi munkaközössége


