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Ballagtak
az óvodások

Elballagtak a Hõsök terén lévõ (most
már több mint) 100 éves óvoda nagy-
csoportosai. Jövõre már az iskola pad-
jait koptatják majd. Szüleik, nagyszüle-
ik büszkén szemlélték csemetéiket,
akik sorra mondták a búcsúdalokat,
verseket és virágcsokrokkal álltak cso-
portba, mint az igazi, nagy, gimis balla-
gók.

/H/

Fõzõverseny
a Fanni

étteremnél
A nagy fõzõverseny legjobb marhapör-
költjét Falusi István készítette. Öröme
határtalan…

(Írásunk a 2. oldalon olvasható)

GYERMEKNAP TINÓDON

Délelõtt a hideg szélben még csak egy árva pavilon ponyváját rángatta a hideg szél a
tinódi sportpályán. Ide várták a tinódi gyerekeket gyereknapra. Délután, ahogy javult
az idõ, egyre többen jöttek ki felnõttek és gyerekek. Felállították az ugrálóvárat, ki-
hozták a kötelet a hagyományos tinódi kötélhúzáshoz. Nagy élmény volt, amikor a fel-
nõttek és a gyerekek kötélhúzó versenyében elszakadt a kötél, és mindenki elesett.
Aztán újra összecsomózták. Rendeztek a gyerekeknek vetélkedõt, lehetett focizni,
este pedig zene mellett tölthették az idõt sötétedésig.

/H/
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Fõzõverseny a Fanniban
Pünkösd vasárnapján második alkalommal rendezték meg a fõ-
zõversenyt a Fanni étterem udvarán. Tizenhárman gyújtották
meg a tüzet bográcsaik alatt reggel. Ki marhapörköltet, ki bab-
gulyást készített. Faragó Attila, a vendéglátóhely tulajdonosa
egy hatalmas kondérban készítette segédeivel a közös babgu-
lyást. A húsnak idõ kellett, hogy elkészüljön, így elmúlott fél
kettõ, mire Kaktuszék megfújhatták az ebédre hívó kanászkür-
töt.
Amíg a zsûri értékelt, a baráti társaságok jóízûen elfogyasztot-
ták a bográcsok tartalmát. A zsûri megítélése szerint a pörköl-

tek közül elsõ helyezett lett Falusi István, második Tar István,
harmadik Pozsgai Zsolt fõztje. A babgulyások közül legjobbnak
ítélték a mesterszakács, Farkas István fõztjét, második lett
Herold János, harmadik a Szöszi—Tomi páros.
Oklevelet kaptak: Szabó Gyula (Kaktusz), Léhner János, Hor-
váth József, Pozsgai Zsolt (Tompi), Tar László, a Gili—Forster
páros, és Lakatos György.
A közös ebéd után késõ estig folyt a vidám beszélgetés, és még
egy kis nótázásra is sor került.

Hargitai Lajos

Kemény horgászpróba
A Kõkemény Horgász címért folytatott
országos versengésre idén is a nagylóki Pi-
roska-tó mellett került sor június elsõ hét-
végéjén. A 38 benevezett csapatnak há-
rom nap kihívásainak kellett eleget tenni,
mindemellett kiállni az idõjárás által rájuk
mért próbát is. Tíz csapat föl is adta a ver-
senyt, sõt, elmaradtak a vasárnap délutáni
programok is. Az eredményhirdetésre és
versenyt követõ ebédre (ami mi más is le-
hetett volna, mint halászlé) azért kissé
megenyhültek az égiek.

Az eredmények a következõképpen ala-
kultak:
1. helyezést értek el a Tököli Mesterek:
Versics János és Németh János; 2. lett a
The big fish masters nevû csapat: Katona
József, Százhalombatta és Gyulai Attila,
Érd; 3. pedig a Döbbenet: Dániel Imre,
Dég és Vámosi János, Sárbogárd. A díja-
kat a fõszervezõ, Varga Zsolt adta át.

Hargitai Kiss Virág
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Ahírekben ismét árvizekrõl számoltak be országszerte. Eb-
bõl Sárbogárd se maradt ki. Az 50 milliméteres esõ követ-

keztében néhány helyen ismét gondok voltak a belvízzel.
A Nagy Lajos utcában kerteket öntött el az áradat, mert ott még
mindig nincs olyan árok, amelyik biztonságosan elvezeti a na-
gyobb mennyiségû csapadékot. Hortobágyiékhoz a tûzoltókat
riasztották, akik ugyan kötelességtudóan nekiálltak a szivattyú-
zásnak, de aztán abbahagyták, mert amennyit kitermeltek, an-
nak kétszerese pótlódott a talajból, hiszen ott egy nagy vízgyûjtõ
terület mélypontja van. Aztán kértek ásót a tûzoltók és kimélyí-
tették inkább az árkot, amely az udvaron keresztül magától el-
vezette a vizet. Hortobágyiné elmondása szerint ígéretet kap-
tak az önkormányzattól, hogy a belvízrendezés keretében meg-
építik itt is a rendes árkot.

A Sávoly közben még mindig nem mûködik a Keleti-csatorna.
Pedig a 2002-es választásokon ott még sajtótájékoztatót is tar-
tott a körzet MSZP-s képviselõjelöltje, Etelvári Zoltán, és meg-
ígérte, hogy ha nyernek a választásokon, akkor megoldják a
terület vízelvezetését.
Megoldás azóta sem született, csak van egy pör Hüvelyékkel a
lefedett árok miatt. Az itteni vízgyûjtõ területnek sincs megold-
va a csapadékvíz elvezetése. Ennek egyik oka, hogy az Árpád ut-
cáról is ide nyitották ki az árkot, mert ott egy rosszul lerakott
közmû gátolja a víz más irányba vezetését. Az idõszakosan lezú-
duló nagy mennyiségû csapadékot pedig képtelen befogadni a
gyenge esésû, kis befogadóképességû Keleti-csatorna.
Most hét végén is kiöntött a Keleti-csatorna. A hirtelen áradat
elöntötte a környezõ kerteket. Both Ákosék kétségbeesetten

szemlélték, ahogy a mocskos áradat elönti az éppen csak érõ,
gyönyörû földieprest, kidönti a frissen elültetett palántákat, víz-
be fullasztja a gyümölcsfákat. A víz szennyvizet is hozott magá-
val. Mert olyan polgárok is akadnak a környéken, akik a szenny-
vizet ebbe az élõ vízbe vezetik. Az áradat ilyenkor fekáliát, mo-
sószert is sodor magával, ami tönkreteszi a kerti zöldségféléket,
gyümölcsösöket.
A környékbeliek felháborodva kommentálták az eseményeket.
A hirtelen összeverõdött „falugyûlésbe” egy fiatalasszony gu-
micsizmában lábalt át a kertjét elöntõ bûzös mocsáron. Rigó
József mutatta, hogy a fedett ároknál lelassul a víz folyása. Kifo-
gásolták, hogy a szakértõi vélemények mást mondanak, és az
árok lejtését, befogadóképességét okolják az idõnkénti kiönté-
sekért. Kifogásolják, hogy az árkok takarítását csak tessék-lás-
sék végzik, ezért a hídgyûrûk félig megteltek iszappal. Ez is las-
sítja a vízfolyást.
Juhász János polgármester azt mondja erre: — Hiába, Bogár-
dot jobban megdönteni nem lehet, hogy a vizek kifolyjanak be-
lõle. De sok tízmillióért elkészültek már a tanulmánytervek ar-
ra, hogyan lehet mégis mentesíteni a várost a belvizek veszélyé-
tõl. A belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciós beruházására pá-
lyázatot adtak be. Ha nyer a város, akkor a Keleti-csatorna
mentén lakók végre föllélegezhetnek, mert megszabadítják
õket az állandó belvízveszélytõl.

Hargitai Lajos

Elvezetik a vizet Sárszentágotán
Lapunk elõzõ számában olvashattak a
sárszentágotai belvízgondokról. Dr. Ság-
hi Zoltánnal és kollégájával pénteken ki-
mentünk Sárszentágotára. A terepet be-
járva megtaláltuk azt a régi árkot, amit ki
kell tisztítani, hogy a víz elfolyjon. A régi
árkot már bokrok nõtték be. Sajnos ez is
egy olyan gazdátlan árok, amilyenekkel
tele van minden falu határa. Voltakép-
pen a települések és a gazdák gondja len-
ne ezek karbantartása, mivel azokat nem
adták át víztársulati kezelésbe. Most az
önkormányzatok, a földtulajdonosok,
víztársulatok és a vízügyi igazgatóság mu-
togatnak egymásra, mert nincs tisztázva,
kinek a gondja az egyéb árkok karbantar-
tása. Tisztázni kellene mielõbb a határ-
ban lévõ egyéb árkok és dûlõutak kezelé-
sének ügyét, mert a sok bába közt így el-
vész a gyerek. Mert hiába mûködnek ki-
válóan a víztársulati árkok, hiába készül-
nek el a belterületi árkok, ha a faluból

kifolyó csapadék és a társulati vízelvezetõ
rendszer közt nincs minden esetben köz-
vetlen kapcsolat.
A helyzetet rugalmasan kezelte a társu-
lat. Annak ellenére, hogy nincs ez az árok
az õ kezelésükben, a falu érdekében díj-
mentesen rendbe teszik azt. Megtették
ezt más települések esetében is, például
Alsószentivánon, Alapon, Vajtán, Ce-
cén, Sárbogárdon. A területet bérlõ juhá-
szok, miközben elkalauzoltak bennünket
a helyszínre, azt is felajánlották, hogy az
árokásó gép elõtt megtisztítják a terepet,
stihlfûrésszel kivágják az árokba benõtt
bokrokat, mert a rétet az állandó víz mi-
att két éve nem tudják kaszálni. Nekik is
érdekük hogy eltûnjön a rétrõl a víz.
Ezzel megmenekül Imre Istvánék háza is
a nagyobb károsodástól, sok kert pedig
újra mûvelhetõ lesz.

Hargitai Lajos

TAVASZITAVASZI
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BRUZSA MIKLÓS EMLÉKÉRE
Tizenegy év óta minden tavasszal labdarúgótornát rendez-
nek Sárszentmiklóson a kiváló testnevelõ pedagógus,
Bruzsa Miklós emlékére. A sárszentmiklósiak meghívják a
környezõ települések iskoláinak focicsapatait és barátságos
bajnoksággal tisztelegnek annak az embernek az emléke
elõtt, akinek a keze alatt kiváló sportolók százai nevelked-
tek.

Reggel a program azzal kezdõdik, hogy a csapatok képvise-
lõi és a volt pedagógus kollégák kimennek a temetõbe, virá-
got, koszorút tesznek Bruzsa Miklós sírjára.
Az idei rossz idõjárás miatt a mérkõzések az iskola tornater-
mében zajlottak. A legjobban ismét Sárszentágota csapata
szerepelt, ezzel végképp elnyerték a torna vándorkupáját.

/H/

Gyermeknap a cecei iskolában
A rossz idõ ellenére megtartották a tervezett gyermeknapi
programokat pénteken a cecei iskolában. A szakadó esõ nem
rettentette el a Veszprémi Büntetés-végrehajtó Intézet munka-
társait és kutyáit, hogy a tervezett kutyás bemutatót is megtart-
sák. A fegyelmezett és fantasztikusan betanított védõkutyák az
esõ ellenére is minden parancsot teljesítettek, nagy örömet
szerezve a népes nézõközönségnek.
Az idõ miatt az iskolába „szorult” diáksereget nem csüggesztet-
te el, hogy a termekben kellett versengeniük. Az igazán érdekes
feladatok, amik a társasjátékoktól, a sakkozástól, a puzzle-on át
a lepényevésig, csövön futó dió megtöréséig, labdaugrálásig és
még sok érdekes dologig terjedt, lekötötték a lelkes fiatalokat.
Minden teremben más-más érdekes feladattal találkozhattak a
diákok, akik a diákönkormányzat jóvoltából sok cukorral és
csokival is gazdagodhattak az elért eredmények szerint.

A rossz idõ miatt a szülõi
közösség által felajánlott
ugrálóvár a tornaterem-
ben került felállításra,
mindenki nagy örömére!
A szülõi közösség nem-
csak a várról, hanem a fi-
nom falatokról és az
innivalóról is gondosko-
dott.
Bizton állíthatom, hogy a
zord idõ nem befolyásolta
a gyerekek és a pedagógu-
sok jókedvét ezen az esõs
gyermeknapon, Cecén.
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Nem a párttól, a polgároktól
kaptam bizalmat

Juhász János a múlt héten nyílt levelet kapott az MSZP
elnökségétõl Szabados Tamás elnök aláírásával. Ebben
burkoltan a jövõbeli további polgármesterségrõl való
lemondásra szólítják fel, mivel a levélírók szerint a jelö-
léshez a bizalmat annak idején az MSZP-tõl kapta Ju-
hász, és MSZP-s polgármesterként szavaztak rá a pol-
gárok is. Gondolom, olvasóink kíváncsiak arra, mi ezzel
kapcsolatban Juhász János véleménye, illetve álláspont-
ja. Errõl kérdeztük tehát a polgármestert.

Juhász János: — Rajtam kívüli kilenc MSZP-s képviselõ kapott
összesen 1530 körüli szavazatot a 2002-es õszi önkormányzati
választásokon. Én mint polgármesterjelölt egyedül kaptam
2351 szavazatot, tehát nem pártra, hanem véleményem szerint
rám, mint személyre szavaztak a választópolgárok. Mint pol-
gármester, nem egy pártnak, hanem a város valamennyi polgá-
rának tartozom felelõsséggel. Érthetetlen tehát, amikor vala-
miféle párthûséget akarnak rajtam számonkérni.
— De hát, van valamiféle frakciófegyelem, hiszen a titkos frakció-
üléseken született döntésekre mint a katonák, vezényszóra szavaz-
tak a frakció tagjai. Ezt rúgtad Te most fel. Ezt kérik számon raj-
tad.
— A baloldali program, amivel annak idején indultunk, nem er-
rõl szólt, amit most Nedobáék programként el akarnak adni. Itt
már egy szûk érdekcsoport magánérdeke mutatkozik meg.
Egy-egy vállalkozó vagy egy adott cég érdeke, magánszemélyek
különbözõ érdekei látszanak idõnként megnyilvánulni, ami ab-
szurd dolog, hiszen mi a képviselõi esküt arra tettük le, hogy a
város érdekeit szolgáljuk. Amit most csinálnak, azt nem kellene
baloldali választási programnak hívni. Nem volt itt olyan nagy
egység, mint amilyet mutatni akarnak. A választásokat követõ-
en már néhány hónap után elkezdõdött ez a játék, és folyamato-
san voltak azóta is csatározások. Hogy errõl ne lett volna tudo-
mása Szabados Tamásnak? Az elsõ „békítõ show” 2004. január
15-én volt a Hotel Kovácsban, brassói aprópecsenye mellett.
Akkor már úgy elmérgesedett a helyzet, hogy nem beszéltünk
vagy két hónapja egymással a frakción belül jó néhányan. A Ne-
doba—Etelvári duóval egyáltalán nem, aztán már Ferencz Kor-
néllal sem. Távol maradtak a polgármesteri fórumokról is ezek
az urak. Az Amadeusba hívta össze Nedoba az õ csapatát min-
dig szûkebb frakcióülésre. Oda engem meg Fülöp Pista bácsit, a
„másként gondolkodókat” nem hívták soha. Azóta annak a kis
frakciónak a munkakapcsolatai is szorosabbak lettek, amióta
Nedoba Károlynak Ferencz Kornél apjának valamely cége lett
a foglalkoztatója, de lehet, hogy azóta már a Közévben van
Nedoba úr…
— Nem összeférhetetlenek ezek a kapcsolatok?
— Hát, papíron nem…
— Ferencz Kornél is formálisan eleget tett az összeférhetetlenségi
elõírásoknak.
— A Közév ügyvezetõje nem õ, hanem Szûcs Attila. De hát tu-
dom, hogy Szûcs Attilát kézi vezérléssel Ferencz Kornél irányít-
ja. Tehát mindent Ferencz Kornél csinál továbbra is a
Közév-nél. A mostani MSZP akkor árulta el az eszmét, amikor
azzal szövetkezett, aki megverte a kislóki jelöltjét, Horváth Já-
nost. Most az MSZP tagja lett Ferencz Kornél, és dr. Szabadkai
Tamás választási hadjáratában az egyik nacsalnyik volt. Az idõ-
sebb Szabadkainak egyértelmûen elmondtam, hogy amilyen
összetételû lett az MSZP itteni alapszervezete, az már rég nem

a nagy öregek eszmevilágát testesíti meg. Amikor dr. Berze-
viczy Gábor felvett egy jó pár õhozzá tartozó személyt, Nedoba
Károly az ellensúly érdekében elkezdett ugyanígy másokat fel-
venni, Ferencz Kornél pedig hatalmi ambícióktól fûtve min-
denféle kislóki embert vett fel.
— A kukásokat már nem vették fel.
— Akkor pattant ki a botrány, a kukásokon. Nedoba,
Berzeviczy, Ferencz Kornél triónak most több mint 30 hozzájuk
szorosan kötõdõ embere van a párton belül. Na, én akkor azt
mondtam az öreg Szabadkainak tavaly november körül, hogy
abban nem bízom, hogy engem titkos szavazáson ez az összeté-
telû MSZP-alapszervezet polgármesterjelöltnek jelölni fog,
ezért függetlenként kell elindulnom. Tehát Szabados Tamás
tudhatta, hogy mekkora problémák vannak az MSZP-ben. Eb-
ben az évben õk mindenképpen választási költségvetést akar-
tak. Több mint másfél milliárd forint fejlesztés volt az elmúlt 3
évben. Hiába mondtam, hogy nincs már pénz, ami volt, kellett
pályázati önrészre, ezért most sokkal inkább a kötelezõ feladat-
ellátásra kell koncentrálni. Nem hitték el, hogy csõdhelyzet van,
hanem az ez évi forráshiányt 101 millióról feltornászták 136
millióra. Ezt ráadásul további 53 millió forint terheli, ami a
pénzmaradvány elszámolásakor lett egyértelmû tény. Ezt azon-
ban úgy elengedték a fülük mellett, mintha nem is létezne. To-
vábbra sem hitték el, és nem voltak hajlandók kimondani azt az
igazságot, hogy 2003-hoz képest több mint 200 millió forinttal
rosszabb a szituáció.
— És akkor most mi lesz? A nyílt levéltõl függetlenül továbbra is az
MSZP-tõl és minden más politikai szervezettõl függetlenül kívánsz
indulni a polgármesterségért az õszi választásokon?
— Minden bizonnyal így lesz.
— A választáson az emberek mondják meg, hogy kire adják a vok-
sukat.
— Lehet mocskolódni ellenem az utcasarkon, lehet a felelõssé-
get áthárítani magukról. Engem nem tántorítanak el ezzel a le-
véllel, megyek a magam útján. Bárkit indítanak, én független je-
löltként megméretem magam a polgármester választáson.

Hargitai Lajos
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Pedagógusnap
Pénteken délután egy-egy szál virággal köszöntötte Juhász Já-
nos polgármester és több képviselõ a város pedagógusait. Az
ünnepség keretében vette át Takács Lászlóné óvónõ az arany-
diplomát.
Takács Lászlóné ötven évvel ezelõtt, 1956-ban végzett a székes-
fehérvári óvónõképzõben. Még ebben az évben Sárbogárdon
kapott állást, és itt dolgozott elõször a Hõsök terén, majd a Mi-
kes közi óvodában egészen 1994-ig, nyugdíjazásáig. Leánya,
Tünde, édesanyjától vette át a stafétabotot. Õ is óvónõként dol-
gozik ugyanitt.
Fülöpné Nemes Ildikó, a Mészöly Géza Általános Iskola igaz-
gató-helyettese lett „Az év közalkalmazottja”. Ezt a kitüntetõ
címet minden évben a munkatársak szavazatai alapján ítéli oda
egy pedagógusnak a sárbogárdi képviselõ-testület.
Nagyné Rehák Julianna, a Mészöly Géza Általános Iskola igaz-
gatója fõtanácsosi címet kapott. Elismerésben részesültek ki-
emelkedõ pedagógiai munkájukért: Dala Józsefné (Kippkopp

Óvoda), Fischerné Farkas Csilla (Zengõ Óvoda), Horváth
Ferencné Mikuli Erzsébet (Sárszentmiklósi Általános Iskola),
Kaszáné Szászi Edit (Szent István Általános Iskola).
Rausch Györgynének a múlt héten adta át a Klebelsberg
Kunó-díjat a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke Székesfehérvá-
ron. Kitüntetéséhez nagy tapssal gratuláltak a jelenlévõk.
Az elismerések átadása után a Szent György Néptáncegyüttes
adott látványos, szép mûsort.

Hargitai Lajos

D I P L O M A K O N C E R T
Molnárné Bereczk Hedvig zenetanár karvezetõi diplomakon-
certje egyedi színfoltja volt az elmúlt hétvégének. Ilyen hang-
versenyre nem gyakran kerül sor itt, Sárbogárdon. Az esten
közremûködõ Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar tagjai éppúgy
izgultak, mint a három kórusmû erejéig õket vezénylõ, vizsgázó
társuk. Pedig Molnárné Bereczk Hedvig sem kezdõ már, hiszen
nemcsak tanítványaival, hanem szólistaként illetve két tehetsé-
ges gyermekével is számtalanszor szerepelt már zongorán és
hegedûn. Nem egyszer láthattuk õt az abai kórus élén, valamint
a Mészöly Géza Általános Iskola énekkarát kísérni, melyet
testvére vezényel.

A hálás közönség nagy tapssal, virágcsokrokkal és elismerõ sza-
vakkal gratulált a leendõ karnagynak.
A három vizsgamûvet a kórus elõadása, valamint Molnár Lász-
ló és Huszics Ibolya trombita—zongoraduettje foglalta keret-
be.

Hargitai Kiss Virág
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Milyen volt régen tanítónak lenni?
Mányoki Károlyné 1956-ban végzett

a székesfehérvári tanítóképzõben.
Múlt héten adta át neki az aranydiplo-
mát Juhász János polgármester nyugdí-
jazása elõtti utolsó munkahelyén, a Kos-
suth Zsuzsanna Általános Iskolában.
Bensõséges ünnepségen köszöntötték Õt
az iskola diákjai, Györök Ágnes igazgató,
a volt kollégák és családtagjai. Utána ar-
ra kérték, meséljen azokról az idõkrõl,
milyen volt régen tanítónak lenni.

És a tanító néni mesélni kezdett…
— Nagyon nehéz volt, fõleg a kezdet volt
nagyon nehéz. Alig jártam iskolába, két
elemit végeztem el, mikor jött a háború,
ami felborított mindent. A harmadik osz-
tályt úgy kezdtük, hogy sehogy. Aztán
édesanyám tanítgatott otthon olvasni
meg írni, hogy el ne felejtsem. Õ nagy
buzgalommal irogatott, én meg utánoz-
tam. A negyedik osztályból már csak két
hónapot jártunk. A bizonyítványunk
megvolt, de a tudásunk semmit nem ért.
A tanító bácsink — aki alig volt velünk,
felügyelõ volt — felírta a táblára, hogy
mit csináljunk, aztán otthagyott bennün-
ket.
A felesége néha-néha bejött, megnézte,
hogy rendben vagyunk-e, nem ütjük-ver-
jük-e egymást. Aztán én megelégeltem az
egészet, otthagytam az elemi iskolát, és
teljesen a magam feje szerint bejöttem
Sárbogárdra a polgári iskolába. Vala-
hogy olyan szerencsétlen voltam végig,
hogy mindig magamnak kellett magamat
irányítani, nem kaptam sehonnan semmi
segítséget soha. Idejártam két évig.
1948-ban az iskolák államosítása után be-
jött mindenki az egyházi iskolákból, úgy-
hogy 40-es létszámú lányosztályba kerül-
tem. Voltak 16 éves lányok is köztünk,
meg ilyen éretlenek, mint én. Eleinte
nem voltak még padok sem. Akkoriban
még ceruzát sem lehetett kapni, ezért
minden ceruzát akkorára kellett koptat-
ni, mint a körmöm, mert nem volt másik.
Egy ruhánk volt egész évben. Édesanyám
szombaton este kimosta, vasárnapra
megszáradt, aztán hétfõn ugyanabban a
ruhában mentem iskolába és ez nem volt
furcsa, mert mindenki így ment. Nem volt
szégyen, hogy amikor jó idõ volt, mezítláb
mentünk iskolába. Van is olyan fényké-
pem, mikor már tanítottam az elsõ cso-
portomat, hogy a képen mezítláb ültek a
gyerekek. Úgy jöttek iskolába, mezítláb,
és ez nem volt furcsa, mert én is úgy men-
tem. Szegények voltunk, de érdekes mó-
don boldogok voltunk, nem volt senkinél
se panasz.
Mindenki nekiállt dolgozni panasz nélkül
a háború után. Mint a fecskék, ahogy a
fészküket rakják, valahogy úgy volt akkor
az egész társadalom. Ezért épült fel há-
rom év alatt az ország. Örültünk a béké-
nek, és nagy szeretet volt az emberek kö-

zött, nem volt gyûlölködés. Nagyon sokat
kellett otthon dolgozni, a szüleimnek se-
gíteni. Ebédet hordtam, kapáltam, libá-
kat, disznókat õriztem egész nyáron.
Olyan volt a kezem, mint a föld.
Amikor befejeztem az általános iskolát,
nem vettek fel a tanítóképzõbe. Nagyon
szomorú voltam, mert nem akartam ott-
hon maradni, nem akartam parasztsorsot
magamnak. Nagymamám szobájában
laktam, mert az a szoba, ahol a család la-
kott, kicsi volt. A nagyanyámmal megbe-
széltem azt, hogy én nem maradok itt-
hon. Azt mondta, jól van, elmegyünk a
varrónõhöz, megbeszéljük vele, hogy
szeptembertõl megtanulok varrni.
Közben megnyílt a sárbogárdi tanítókép-
zõ. Amikor ezt meghallottam, elhatároz-
tam, bármi is lesz, én oda jelentkezem,
mert én mindig tanító néni szerettem vol-
na lenni. Kicsi koromban a góréban be-
tettünk a lécek közé deszkákat, az volt a
pad, a szomszédgyerekek odajöttek, én
tanítottam õket, az elõttem lévõ deszka
volt az asztal és ott magyaráztam, ott ta-
nítottam nekik. Elmentem hát Székesfe-
hérvárra egyedül jelentkezni a tanítókép-
zõbe. A megyei tanácsot megkerestem,
és ott jelentkeztem. Egy magas bácsi állt
elém, megsimogatta a fejemet és azt
mondta: Mi az, kislány, te tanulni akarsz,
te tanító néni akarsz lenni? — Mondom:
Igen, én tanító néni szeretnék lenni. És
akkor szépen beírtak a tanítóképzõbe és
elkezdõdött a tanítóképzõbe járás. Per-
sze a sárbogárdi tanítóképzõ is nehezen
indult. Nem voltak tanárok, szaktanár
meg egyáltalán nem volt. Már másodiko-
sok lettünk, akkor lettek szaktanárok. Ál-
talános iskolai tanárok tanítottak ben-
nünket elsõ évben.
A Kozma iskolában volt a tanítóképzõ,
közben építgettük az iskolánkat, ahol
most van a gimnázium. Nyáron odajár-
tunk maltert keverni, meg téglát rakni.
Fehérvárról jött azután egy második osz-
tály és mi voltunk az elsõ osztály. A lány-
osztály és a fiúosztály is 38 fõs volt. Mikor
az oklevelet megkaptuk, akkor ebbõl a

nagy létszámból mindössze 17-en végez-
tünk. Ennyien maradtunk. És a 17-ben én
is bent voltam.
A gyakorló évben Töbörzsökön tanítot-
tam. Nem nagy elõny, hogy nyáron, õsszel
én még libákat hajtottam, most meg oda-
álljak az osztály elé, hogy én tanító néni
vagyok. Nagyon féltem attól, hogy most
mi lesz, micsoda harcot kell nekem vívni.
Csodák csodájára a legalsó iskolában
kaptunk osztálytermet, most a közútke-
zelõ használja. Teljesen egyedül voltam a
gyerekekkel. Csak 18-an voltak, de azok
olyan tündérek voltak, a szülõk is szinte a
tenyerükön hordtak. Azon is elcsodál-
koztam, hogy a legöregebb néninek is et-
tõl kezdve tanító néni lettem. Szóval,
mintha a mennyben lettem volna.
Ez után az év után volt a képesítõ vizsga,
és akkor megkaptam a diplomámat. Jeles
lett. Amikor végeztünk, anélkül, hogy
megkérdeztek volna, áthelyeztek Felsõ-
körtvélyesre augusztus közepén, majd-
nem a tanévkezdéskor. Biciklivel jártam
ki oda. Négy összevont osztályt tanítot-
tam ott 9 évig. Egy könyv volt csak, abban
volt benne mindenféle tantárgy, úgyhogy
az volt minden. Teljesen tanácstalan vol-
tam. Uram Isten, négy osztály. Azt sem
tudtam, hogy hol kezdjem. Kunossné ta-
nító nénihez mentem el segítséget kérni.
Elmondtam neki, hogy mekkora gödörbe
estem. Azt mondta: „Lidus, ne sajnáld,
nem kell semmitõl sem megijedni.” El-
magyarázta, hogy hogyan csináljam az el-
sõ osztályt, hogy tanítsam a betûket. Azt
mondta, hogy decemberre meg fognak a
gyerekeim tanulni írni, olvasni, számolni,
mindent megtanulnak, ha ezt csinálom.
Egy tünemény volt Erzsike néni. Nem
volt ám kevés gyerek! Negyvenen voltak a
négy osztályban.
Nagy szeretet volt ezekben a gyerekek-
ben. És itt kaptam meg, tõlük az igazi je-
lest, az odaadó szeretetük által az élet
gyakorló diplomájára.

Lejegyezte: Hargitai Lajos



8 KÖZÖSSÉG 2006. június 8. Bogárd és Vidéke

A turisták nincsenek cukorból
Bebizonyosodott e mondás igazsága a hét végi három nap alatt.
Az Országos Természetbarát Szövetség a pünkösdi hétvégén
rendezte meg a Gyalogos Természetjárók Országos Találkozó-
ját Vajtán. A vendéglátó házigazda szerepét a Fejér Megyei
Természetbarát Szövetség látta el. Sok érdekes programmal
várták az érdeklõdõket. Közel 900 túrázó jelentkezett be a há-
rom napra. Mindenki kapott egy szép kitûzõt, amelyen Fejér
megye déli része legkülönlegesebb növényritkaságának képe
szerepelt, a sztyeppei tátorján fehér, virágzó bokra.

Bükiné Törõ Ágnes elnök, a fõ szervezõ érdeklõdésemre el-
mondta, hogy a gyalogosok mellett eljöttek a kerékpárosok,
vízitúrázók, és más szakosztályok is. Ehhez alakították a prog-
ramokat. Rendeztek kerékpáros körtúrát, tájékozódási túra-
versenyt, autóbusszal végiglátogatta egy csoport a táj kastélyait,
mások pedig Pakson hajókiránduláson vehettek részt.
Vezetett gyalogtúrát szerveztek Alsószentivánra a Benedek-tó-
hoz, de volt teljesítménytúra is Németkérrõl az erdõkön át.
Szellemi tornaként ötven kérdést tartalmazó feladatlappal le-
hetett vetélkedni, ki tud többet Fejér megye földrajzáról, törté-
nelmérõl, néprajzáról. A helyiek népmûvészeti kiállítással, vá-
sárral, kézmûves foglalkozással várták a vendégeket. A fürdõ
melletti tábor társalgójában Fejér megye kastélyairól nyílt fotó-
tárlat. A háromnapos találkozót Bozai István, Vajta polgármes-
tere nyitotta meg.
Különösen izgalmas volt az erdészházhoz szervezett péntek éj-
szakai gyalogtúra szakadó esõben. Az erdészháznál forralt bor-
ral, zsíros kenyérrel várták az érkezõket, akik a meleg vendéglá-
tás élményétõl feledték az idõjárás okozta viszontagságokat.
Nem volt semmi a 16 kilométeres gyaloglás után bõrig ázva
visszaérkezni a táborba éjfél körül, aztán sátrat verni, lefeküdni
a vizes sátorban egy röpke kis alvásra.
Vasárnap bakancsos bállal zárult a program.

Míg a programok zajlottak, meglátogattam Ruczné Irénke fa-
lusi vendégházát. A strand közelében található gyönyörû kör-
nyezetben, szõlõk közt ez a hangulatos vendégház. Irénke volt
az elsõ fecskék egyike, aki bekapcsolódott a falusi turizmus
programjába Vajtán, Dobrádiék és mások mellett. Ma már —
elmondása szerint — hét család várja egyre nagyobb kínálattal
egész évben a vendégeket. Irénkéék fõznek és innen több ven-
dégház vendégeit látják el ebéddel.
Irénke vajtai születésû, de 1951-ben elkerült Siófokra. 1991-
ben jött vissza a nagypapájától örökölt házba. Visszahúzta a szí-
ve. Pályázatból és a megtakarított pénzébõl felújította, bõvítet-
te, korszerûsítette az öreg házat, konyhát alakított ki benne.
Egész évben fogad vendégeket a 28 fõsre kibõvített vendéghely-
re. Télen vadászok jönnek hozzá, nyáron fürdõvendégek, túrá-
zó családok töltenek itt egy-két hetet. Saját pincéjének elõteré-
ben sok holland és német vendég megfordult már, ahol saját
fõztjét, saját termésû borát kínálja a vendégeknek.
Egyre több vendég érkezik Vajtára. Most az országos túratalál-
kozón minden vendégház megtelt. Bár sok a panasz, gyakran a
rossz idõ is elriasztja a vendégeket, mégis évrõl-évre nõ a kis te-
lepülésre látogatók száma, mert egyre többen fedezik fel a déli
térség rejtett kincseit, érintetlen szép tájait. A túrázók is az or-
szág minden tájáról érkeztek, sõt, többen jöttek más országok-
ból is.
Az itt megtapasztalt családias vendéglátás, a táj szépsége meg-
igézte azokat a természetjárókat, akik még ezt a vidéket nem is-
merték. Bizonyára sokan visszajönnek majd barátaikkal, csa-
ládjukkal, hogy itt töltsenek néhány napot.

Hargitai Lajos

ZÖLDÁRPA
A zöldárpa az árpa friss tavaszi hajtása. Számos vitamint, ásványi anyagot,
enzimeket, klorofilt és növényi fehérjéket tartalmaz. Jelentõs az olyan
antioxidáns tartalma, amely lassítja az öregedés folyamatát. A zöldárpa klorofiltartalma erõteljesen
tisztít és fertõtlenít, valamint gyulladáscsökkentõ hatású. Javítja a mellékvesekéreg mûködését,
fokozza a bélmozgást, elõsegíti a sejtépítést. Hasznos székrekedésben, vérszegénység esetén,
mérsékli az allergiás tünetek jelentkezését. Alkalmas koleszterinszint csökkentésére, a mérsékel-
ten magas vérnyomás normalizálására, az anyagcsere felborult harmóniájának helyreállítására és a
gyomorsavtermelés szabályzására. A részletekrõl érdeklõdjön a

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

Import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. június 12-én,
délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!
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VII. Ágota-kupa korosztályos
labdarúgótorna 2006. június 4.
A kedvezõtlennek mutatkozó idõjárás jelentõsen jobbra for-
dulva lehetõvé tette a torna lebonyolítását.

1993-as korosztály: I. Nagylók, II. Sárszentágota, III. Soponya.

Legjobb játékosok: Bor Ádám (Sárszentágota), Szekeres Milán
(Nagylók), Szekszárdi Ferenc (Soponya).

1991-es korosztály: I. Sárszentmiklós, II. Káloz, III. Sárszent-
ágota, IV. Soponya, V. Szent István (Töbörzsök), VI. Nagylók.

Legjobb játékosok: Horváth Alex (Sárszentmiklós), Simon
Ádám (Káloz), Tóth Balázs (Sárszentágota), Borsos Gergely
(Sárszentágota), Domján Péter (Soponya), Killer Péter
(Nagylók), Stefanik Miklós (Szent István, Töbörzsök).

A torna legjobb csapatai oklevél-, érem-, az egyéni legjobbak
tárgyjutalomban részesültek. Valamennyi csapatvezetõ a Sár-
szentágota a XX. században címû könyvet kapta, melyet Bara-
nyák István polgármester adott át.

Csapatvezetõk: Südi Péter (Nagylók), Pekács Jánosné (So-
ponya), Varga Tamás (Sárszentmiklós), Tóth Zoltán (Szent Ist-
ván, Töbörzsök), Kálmán Gyula (Káloz).

Játékvezetõk: Fánczi György, Takács László, Bacsi Gábor.

Támogatók: Községi Önkormányzat Sárszentágota, Sárszent-
ágotai Általános Iskola szülõi munkaközössége.

A torna sikeres lebonyolításáért köszönet illeti valamennyi
sportolót, szervezõt és támogatót.

Gerse Ferenc

PÜNKÖSD
Sárszentágotán

Pünkösd hétvégé-
jén egymást vál-

tották a programok
Sárszentágotán a szü-
lõi munkaközösség és
az iskola szervezésé-
ben, az önkormány-
zat szponzorálásával.
Vasárnap délelõtt a

hagyományos Ágota-kupa mérkõzései zajlottak a pályán az if-
jabb korosztályok részvételével, majd délután gyermeknapi
rendezvényekkel: Tátika-bemutatóval, vetélkedõvel, az iskola
népdalosainak fellépésével és diszkóval folytatódott a nap. Hét-
fõn ismét a futball vette át a fõszerepet, ezúttal a pünkösdi kupa
keretében küzdöttek meg a gyepen a helyi és környékbeli
csapatok.

Hargitai Kiss Virág

ÉNEKSZÓ
Sárszentágotán

Pünkösd és a Bartók-emlékév apropóján tartottak ének—
zenei délutánt a Sárszentágotai Általános Iskola (és egyben

az abai Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) tanulói
az iskola tornaszobájában, Szecsõdi Rita tanárnõ vezetésével és
közremûködésével. A gyerekek kiváló citera- és énektudásukat
csillogtatták meg a szép számban összegyûlt közönség elõtt.
Föllépett a kisebbekbõl álló Rezeda citerazenekar, majd követ-
ték õket a nagyobb, „Százszorszép” lányok. Bemutatkoztak a
seregélyesi népdaléneklési versenyen eredményesen szereplõ
diákok: Nagy Balázs, Jencski Tibor és Majer Rózsa, valamint a
megyei bronz minõsítést elért Nagy Kamilla. Õ egy olyan nép-
dalcsokorral örvendeztetett meg bennünket, melynek egyik da-
rabját Bartók Béla gyûjtötte. Jeles zeneszerzõnkrõl Szecsõdi
Rita emlékezett meg.

A Magyarország legkülönfélébb tájairól származó dallamok
mellett a tavaszi megújulást szimbolizáló játékokat is láthat-
tunk.
A kellemes délutáni programot a befejezõ, közös ének tette
még teljesebbé.

Hargitai Kiss Virág

Szeretettel meghívjuk a

„Népi kismesterségek és néptánc-foglalkozások
fogyatékos és egészséges gyermekek számára”

elnevezésû program zárásaként rendezett

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA.
2006. június 10., szombat, 10 óra.

MÛVELÕDÉSI HÁZ, CECE
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TRIANONRA EMLÉKEZTEK
A Magyar Nemzeti Hagyományõrzõ

Egyesület dégi szervezete június
4-én megemlékezett a trianoni katasztró-
fa 86. évfordulójáról. A megemlékezést, a
most avatásra kerülõ emlékmûparkban
tartották az elsõ világháborús emlékmû
alatti zöldterületen.

Erre az alkalomra felállítottak egy kettõs
keresztet, rajta a Trianon elõtti Magyar-
ország formájára készített fehér táblával.
Nagy Róbert, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy ezen a helyen fogják majd
felállítani kõbõl azt az emlékmûvet,
amely a trianoni igazságtalan döntést jel-
képezi. A téren négy zászlót vontak fel: a
címeres magyar nemzeti lobogót, amely
az elnök elmondása szerint nem állami
zászló, hanem a magyar nemzet minden
tagjának közös tulajdona, amelyet kite-
szünk a házainkra, intézményeinkre és vi-
selünk a közös sors jelképeként a szí-

vünkben. A másik a piros-fehér
Árpád-sávos, Magyarország lo-
bogója. A fekete gyászlobogó a
darabjaira szakított ország gyá-
szát jelképezi, a negyedik zöld
alapon arany nagy Magyarország
formával az egyesület zászlaja.
Beszédét azzal zárta, hogy a je-
lenlévõkkel együtt elmondta a
trianoni imát: „Hiszek egy Isten-
ben, hiszek egy hazában, hiszek
Magyarország feltámadásában!”
Verebics Géza polgármester be-
szédében kifejezte azonosulását
a megemlékezés eszméjével, azt
hangsúlyozva, hogy a trianoni
igazságtalanságot az szüntetheti
meg végképp, ha megszûnnek a
határok, és a Kárpát-medencé-
ben együtt élõ népek testvérként
ismét egymásra találnak.
Az elhangzó versek, énekek és
felolvasások után koszorút és vi-
rágokat helyeztek el a kettõs ke-
reszt alatt, majd hitet tettek az
emlékmû megvalósítása mellett.

Hargitai Lajos

„Szép kincses Kolozsvár,
Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem soha!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!”

József Attila

Emlékezz!
1920. június 4. Versailles,

Trianon palota

Nyolcvanhat éve ezen a napon és ezen
a gyalázatos helyen íratták alá Ma-
gyarországgal a trianoni békediktátu-
mot.
Köszönhetjük ezt az akkori Francia-
országnak, Anglia és az USA vezetõ
politikusainak és azoknak a hazaáru-
lóknak, akik hozzájárultak õsi földje-
ink román, cseh és szerb megszállásá-
hoz.
Trianont és következményeit, hazánk
kétharmadát és a több mint 3 millió
elszakított testvérünket nem feledhet-
jük el, mert ezzel nemzeti múltunkat
tagadnánk meg.

Pethes Pál
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Falunap Felsõkörtvélyesen
Felsõkörtvélyes lakói közös összefogással falunapot szerveztek
vasárnap a faluháznál. A bensõséges hangulatú eseményre a fa-
lu apraja—nagyja megmozdult; mindenki azzal segített, amivel
csak tudott. A nap a délutáni halászléfõzõ-versennyel vette kez-
detét. Miközben fõtt a bográcsokban a hallé, a gyerekek ötletes
rajzokkal, érdekes figurákkal díszítették fel az út szürke aszfalt-
ját, majd különféle ügyességi játékokban tették próbára magu-
kat a nagyobbak irányításával.
A rendezvényre Baranyák István polgármester is ellátogatott,
és nemcsak saját elmondása, hanem a körtvélyesiek szerint is jól
érezte magát ebben a kis közösségben.
A helyi férfiakból toborzott zsûri döntése szerint a fõzõverse-
nyen a pálmát három grácia: Magyar Ferencné, Farkas Jánosné
és Dömök Miklósné fõztje vitte el, második lett Figler Béláné és
Kovács Jánosné, harmadik pedig Figler Béla és Lehota László,
Figler Zita és Zádori Zoltán kuktákkal.
A halvacsorát zenés mulatság követte, egészen hajnalig.

Hargitai Kiss Virág

Pünkösdi bált szervezett vasárnap es-
te a nagylóki szülõi munkaközösség

jó zenével, büfével, tombolával, melynek
bevételét a gyerekek javára fordítják
majd. A tombolatárgyakat a szülõk, a
nyugdíjasklub és a polgármester ajánlot-
ták föl.
A bálra nagyon sokan eljöttek, a fiatalok
közül is; a kultúrház nagyterme teljesen
megtelt. Olyan hangulata volt az ese-
ménynek, mintha egy régi táncházba
csöppent volna az ember. Manapság rit-
ka, hogy fiatalok és idõsebbek együtt szó-
rakoznak.
A talpalávalót a hantosi Koncz-zenekar
húzta. Játékuk senkit sem hagyott hide-
gen, amit mi sem bizonyít jobban, mint-
hogy volt, aki hajnali 5-kor is ropta még.
Egy nem nagylókiakból álló, független
zsûri a mulatság közben a legszebb höl-
gyeket és legsármosabb urakat kereste.
Döntésük eredményeképpen a legszebb
lány Horgosi Tímea lett, a legszebb
asszony Szabóné Szenci Mariann, a leg-
szebb nagymama Reiter Józsefné, míg a
legsármosabb legény Határ Máté, a
legsármosabb férj Kovács Gábor, a
legsármosabb nagypapa pedig Reiter Jó-
zsef. A legcsinosabb pár címet Zalka Sán-

dor és Dobai Teréz nyerték el, a legjobb
táncosnak Killer Lajos és neje bizonyul-
tak. A helyi gyógyszertár tulajdonosának,
Molnár Zoltánnénak a fölajánlását a leg-
fiatalabb lánynak, Finta Cintiának és a
legidõsebb férfinek, Reiter Józsefnek
ítélték.

A bál keretében vehette át a szülõi mun-
kaközösség azt az elismerõ oklevelet,
amelyben az iskola pedagógusai monda-
nak köszönetet a szülõknek és nagyszü-
lõknek a gyermeknap és egyéb rendezvé-
nyek lebonyolításáért.

Hargitai Kiss Virág

PÜPÜNKÖNKÖSDI BÁSDI BÁLL
NAGYLÓNAGYLÓKONKON
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Gyermeknap Rétszilason
Eredetileg a falu alatti rétre tervezték

a gyermeknapot Rigó Lászlóék. A
nagy esõzés miatt azonban még az oda ve-
zetõ út is járhatatlanná vált. Ebbõl azért
nagy gond nem lett, föltalálták magukat a
szervezõk, mert végül a klub udvarán
mindenre jutott hely. Hátul a füves kertet
lekaszálták, ott lett a focipálya. A focibaj-
nokságba még egy bajnokcsapat, a KIKE
is benevezett. Õk lettek az országos te-
remfoci-bajnokság megyei gyõztesei, így
õk képviselik majd az országos bajnok-
ságban Fejér megyét. Délelõtt a füves pá-
lyán lehetett lovagolni, délután pedig itt
zajlottak a meccsek.

A fák alatt állították fel a konyhasátrat. Itt
fõzte a legnagyobb bográcsban a faluebédet a híres fõzõmester,
Németh Ferenc. Mellette Juhász Laci felügyelete mellett ké-
szült a halászlé egy másik tûzön. Rigó Pityu birkapörköltet,
Bognár Józsi csülökpörköltet kevergetett két nagy bográcsban.
Idõnként vállára kapott Pityu egy emberes ballont, abból dön-
tött a poharakba a rétszilasi vörösbõl. Ezen a napon senki nem
maradt étlen, szomjan, volt bõven enni-innivaló.
Egy nagy sátor alatt volt arcfestés, asztaloknál rajzoltak, festet-
tek a gyerekek. Egy pótkocsi platóján a klub elõtti téren folytak

a mûsorok. Fellépett a sárszentmiklósi ifjú rockzenekar, a
Black Time táncegyüttes, a sárbogárdi fúvósok, énekelt Bíró
Kriszti és a sztárvendég, Vikidál Gyula.
Itt tudtam meg egy este rögtönzött sajtótájékoztatón, hogy a
sárbogárdi Fidesz-csoport elnökének megválasztották Rigó
Lászlót, alelnöknek Bódai Gábort. A polgári köri mozgalom
szervezésével Bakács Tamást bízták meg.

Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
Köszönjük mindenkinek, aki a rétszilasi gyereknap sikeré-
hez hozzájárult: Juhász János polgármester, rendõrség, tûz-
oltóság, Mikó Zsolt, Lévai Ferenc, Somogyvári András, Har-
gitai Lajos, Killer Mihály, Orova Bt., ifj. Bognár József, Né-
meth Lajos, Krencz Nagyker, Suzuki Barta, 3 Medve Kkt.,
Domján János, Domján Tibor, Márkovics Lajos, Kovács Im-
re, Gábris István, Gábris Tibor, id. Nagy László, Szénási Fe-
renc, Köõ Imre, sárszentmiklósi karitász, Varga László, Král
András, Gotthárd János, Horváth Tibor, Ertván István, Ke-
lemen Szilvia, Szûcs László, Horváth István, Juhász László,
Németh Ferenc, Bognár József, Rigó István, Mádi Csabáné,
Gárdonyi János és valamennyi rétszilasi szülõnek, akik
segítették a munkánkat.

Köszönettel: Rétszilasért Egyesület
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KÉT RANGADÓ
A Sárszentmiklós SE az elmúlt héten is-
mét két mérkõzést játszott a megye I. osz-
tályú bajnokságában és mondhatni, két
rangadót, mert szerdán Velencét, a ne-
gyedik helyezettet, majd vasárnap Abát,
a második helyezettet fogadtuk.
Velence csapata az õszi fordulóban 2-0
arányban legyõzött bennünket egy olyan
mérkõzésen, amelyen sok esélyünk nem
volt a nyerésre.
Tudtuk, hogy egy jól szervezett csapat el-
len lépünk pályára. Felkészülve a jellem-
zõen velencei taktikára — hogy a félidõk
kezdésekor nagy erejû és veszélyes táma-
dásokat vezetnek —, kissé óvatosan
kezdtük a mérkõzést. Gyanúnk be is iga-
zolódott, mert a vezetést Velence csapata
szerezte meg (igaz, ezt megelõzõen ne-
künk is volt ziccer helyzetünk), majd a
félidõ lefújása elõtt Salamon révén egali-
záltunk. A második játékrész is velencei
rohamokkal kezdõdött, de mint az elõzõ
játékrészben, most is folyamatosan átvet-
tük az irányítást, de az eredmény nem
változott.
A mérkõzésrõl talán annyit, hogy az
idény egyik legjobb mérkõzését láthatta a
közönség hatalmas futóteljesítmények-
kel, nagy küzdelemmel.
Elmondható, hogy igazságos döntetlen
született, helyzetek mindkét oldalon
egyenlõ arányban maradtak ki.
Vasárnap Aba csapata látogatott hoz-
zánk, melyen a magyar kupában az el-
múlt héten túljutottunk, így bizakodva
vártuk a mérkõzést.
Csapatunk nagy elánnal kezdett, mely-
nek eredményeként már az ötödik perc-
ben egy szerencsés góllal vezetést szerez-
tünk a mindjobban formába lendülõ Sza-
bó révén. Továbbra is támadásban ma-
radtunk, leszámítva néhány veszélyes

Pálfi-féle megmozdulást, igazán veszélyt
nem jelentett kapunkra a vendégcsapat.
A 38. percben Szarka a megszerzett lab-
dával fellépett a középpályára és nagy-
szerû ütemben indította Szabót, aki a ma-
ga elé engedett labdát nagy erõvel a sa-
rokba lõtte, 2-0. Ezzel a góllal szemmel
láthatóan el is dõlt a mérkõzés, mert a
vendégcsapat idegesen, néhol durván ját-
szott és így nem lehet mérkõzést nyerni.
Egy ilyen helyzetnél Pálfi könyökkel
„szemmel láthatóan szándékosan” le-
ütötte Pappot, melyért a játékvezetõ
azonnal piros lapot mutatott fel. Profi já-
tékosnak megengedhetetlen az ilyen
viselkedés.
Ezt megelõzõen sem igen borzolta a ke-
délyeket a mutatott játék, de ezután már
nem volt izgulnivaló.
Összegezve a látottakat: egy közepes ira-
mú mérkõzésen a hazai csapat annyit
adott ki magából, amennyit kellett. A
vendégcsapat nem tudott váratlan meg-
oldásokat alkalmazni, ezért megérde-
melten tartottuk otthon a három pontot,
mellyel megerõsítettük az ötödik helyün-
ket a tabellán.
A hátralévõ két mérkõzés papíron hoz-
ható, mert hétvégén Baracsra látoga-
tunk, majd Csór csapata jön hozzánk,
amely szintén igazi rangadó lehet, és re-
méljük, nem ezen a találkozón dõl el az
ötödik hely sorsa.
Ifjúsági csapatunknak Velence ellen egy
döntetlenre futotta, míg Aba ellen egy
szégyenletes, kiállításokkal tarkított mér-
kõzésen 4-1 arányban alulmaradtunk.
Mindettõl függetlenül, ha fiatal csapa-
tunk fejlõdése töretlen marad, hamaro-
san odaérhet a felnõtt csapathoz.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Seregélyes—Káloz 1-1 (1-0)

250 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ:
Polányi, illetve Kovács. Ifjúsági mérkõ-
zés: 6-2.

Pálhalma—Szabadbattyán 5-2 (3-1)

110 nézõ, vezette: Keserû. Gólszerzõ:
Reichardt (4), Szabó, illetve Hollósi, Ko-
vács. Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Mezõszilas—Kisláng 2-4 (1-2)

120 nézõ, vezette: Lukácsi. Gólszerzõ:
Kecskés, Wukovics, illetve Juhász (2),
Zimmermann, Rehák. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-4.

Kulcs—Jenõ 1-3 (0-1)

130 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ:
Hidalmási, illetve Csizmadia (2), Zsol-
nai. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

Lajoskomárom—Sárbogárd
3-0 (2-0)

200 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Kervarics, Kleiber, Csulik. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-0.

LMSK—Füle 4-0 (0-0)

140 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ: Csiz-
madia, Szûcs, Sütõ, Teichel. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-1.

Beloiannisz—Sárosd 0-3 (0-0)

100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Strommer (2), Berényi. Ifjúsági mérkõ-
zés: 0-11.

Mezõfalva—Elõszállás 1-0 (1-0)

200 nézõ, vezette. Trosztmir. Gólszerzõ:
Scherbauer. Kiállítva: Scherbauer. Ifjú-
sági mérkõzés: 3-0.

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 28 23 2 3 90-24 71

2. Aba-Sárvíz 28 20 1 7 79-36 61

3. Etyek 28 19 2 7 77-34 59

4. Velence 28 17 3 8 63-39 54

5. Sárszentmiklós 28 15 5 8 53-32 50

6. Csór 28 12 7 9 53-44 43

7. Polgárdi 28 11 7 10 55-45 37

8. Kisapostag 28 10 6 12 50-62 36

9. Iváncsa 28 10 4 14 39-61 34

10. Alba Regia 28 10 3 15 42-60 33

11. Adony 28 9 4 15 58-71 31

12. Bicske 28 7 8 13 37-50 29

13. Kápolnásnyék 28 7 7 14 47-87 28

14. Baracs 28 6 7 15 29-47 25

15. Szabadegyháza 28 7 3 18 32-75 24

16. Pusztaszabolcs 28 3 7 18 29-71 16

Tabella — Femol-csoport
1. Sárosd 28 25 2 1 147-26 77
2. Kisláng 28 23 4 1 103-27 73
3. Pálhalma 28 22 3 3 108-40 69
4. Jenõ 28 18 3 7 94-44 57
5. Seregélyes 28 18 4 6 116-47 54
6. Szabadbattyán 28 16 3 9 78-63 51
7. LMSK 27 10 9 8 73-49 39
8. Mezõszilas 28 12 3 13 68-75 39
9. Káloz 27 11 5 11 43-65 38
10. Lajoskomárom 28 9 5 14 59-76 32
11. Sárbogárd 28 8 3 17 50-76 27
12. Füle 28 6 2 20 48-121 20
13. Beloiannisz 28 5 4 19 46-101 19
14. Mezõfalva 28 4 3 21 33-93 14
15. Elõszállás 28 3 5 20 30-93 14
16. Kulcs 28 3 2 23 34-134 11

Szerkesztõségünkben

kaphatók többek között

az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos:

Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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Sikeres szilasi
kupaszereplések

Amezõszilasi kézilabdások sikeres tornákon vannak túl. A
veszprémi Balaton-kupán a lánycsapat a nagyon elõkelõ 3.

helyet szerezte meg, az MKB Veszprém csarnokában. Az ered-
ményhirdetés is nagy élmény volt a gyerekeknek, hisz a díjakat
Perez, Lazarov és Pásztor István adták át. Külön említést érde-
mel, hogy a torna legjobb játékosának csapatunk játékosát, Ka-
szás Ivettet választották.
A hagyományos kalocsai Pünkösd-kupán 3 csapattal vett részt a
szakkör. A lánycsapatok eggyel idõsebb korosztályban verse-
nyeztek, ám ennek ellenére szép eredményeket értek el. A leg-
kisebbek a 4. helyet szerezték meg, és a torna válogatottjába vá-
lasztották Csendes Szabinát. Az idõsebb lányok — a tavalyi
eredményt megismételve — 3. helyen végeztek. A gólkirály eb-
ben az évben is Kaszás Ivett lett.
A fiúk szereplését elõzte meg a legnagyobb várakozás, de külsõ
hatások miatt sem sikerült a bravúr, hogy megvédjék a tavalyi
elsõséget. Az MKB Veszprém és egy szerb együttes minimális
(3 és 2 gólos) vereséget mért a csapatra, így csak az 5. helyért
játszhattunk, amit 10 gól feletti különbséggel könnyedén szer-
zett meg a csapat. A sorsolás „véletlenszerûségét” az is igazolta,
hogy a mi csoportunk csapatai valamennyi mérkõzést 8-10 gól-
lal nyerték meg a másik csoport ugyanolyan helyezésû csapatai
ellen. Különdíjat kapott Schneider Miklós.

NLÁI

VERSENYKIÍRÁS
2006. június 24-ei diákolimpia, II. forduló

A verseny célja: az íjász-
sport népszerûsítése, ha-
gyományteremtés.
A verseny helyszíne: Sár-
bogárd SE Sporttelep, Sár-
bogárd, Ady Endre út 10.
A verseny idõpontja: 2006.
június 24.
A verseny rendezõje: Sár-
réti Íjász Club.
Osztályok: olimpiai, csigás és tradicionális (egyéb íjak).
Kategóriák: cadet, serdülõ és gyermek.

Versenyszámok
— 1×40+30 m-es távokon cadet lányok számára (olimpiai
és csigás);
— 1×50+30 m-es távokon cadet fiúk számára (olimpiai és
csigás);
— 1×30+20 m-es távokon olimpiai és csigás serdülõ lányok,
serdülõ fiúk valamint tradicionális (egyéb íjjal lövõ) cadet és
serdülõ fiúk, lányok számára;
— 1×20+10 m-es távokon olimpiai, csigás és tradicionális
(egyéb íjjal lövõ) gyermeklányok, és gyermekfiúk számára;
— 1x10+5 m-es távokon mini fiú és lány, 10 év alattiak.

Az indulás feltételei
Orvosi igazolás, versenyengedély vagy diákigazolvány.

Nevezés
Elõzetesen e-mailben:

lgilicze@akarnet.hu vagy postai úton:

Sárréti Íjász Club (Gilicze László)
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 226/b

vagy faxon: 06 (25) 518 021.

Nevezési határidõ: 2006. június 20.
Nevezési díj: 1.000 Ft (minden kategória számára egysége-
sen, helyszínen fizetendõ). Helyszíni nevezést nem fogadunk
el!

A verseny menete
— 8.00—9.30 óráig technikai ellenõrzés,
— 9.30—9.55 óráig bemelegítõ lövések,
— 10.00—10.10 óráig megnyitó,
— 10.15 óráig a verseny kezdete.

Díjazás
Kategóriánként az elsõ három helyezett érmet kap (min. 3
induló esetén kategóriánként).
Információ: Gilicze László: 06 (25) 460 399 (17.00 után), 06
(25) 518 029 (munkanapokon napközben).
Egyéb: a versenyre a FITA szabályzata érvényes, a verseny-
zõknek a sportruházat viselése kötelezõ (egyesületi jelzéssel
ellátott mez illetve fehér ruházat).
A verseny ideje alatt az alkohol fogyasztása szigorúan TI-
LOS! A versenypályán tilos a dohányzás!
Mindenkit szeretettel várunk!

SÍC
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„Amikor eljött a pünkösd napja…”
2. rész

A pünkösdi esemény éppen úgy egyszeri és megismételhetet-
len, mint Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása és menny-
bemenetele. Aki tehát „új pünkösdrõl” beszél, nem a Szentírás
szerint gondolkozik. Nincsen új pünkösd, mint ahogyan nem le-
hetséges új karácsony vagy nagypéntek sem. — Más dolog az,
hogy Isten azóta adja Szentlelkét mindazoknak, akik Jézus
Krisztusban hisznek.
Hogyan adja? Ahogyan a háromezer ember kapta pünkösdkor
a Szentlélek ajándékát. A bibliai leírásban pontos sorrendet
figyelhetünk meg:
— hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált),
— rádöbbentek elveszett állapotukra („Mit cselekedjünk?”),
— megvallották bûneiket és szakítottak velük (megkeresztel-
kedtek),
— hittel elfogadták Jézustól bûneik bocsánatát és
— megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38).
Ez a sorrend nagyon fontos és más bibliai helyek tanúsága sze-
rint is megfordíthatatlan. Nem lehet a végét elõre venni, igazi
megtérés nélkül senki sem kaphat Szentlelket. Legfeljebb vala-
milyen „más lelket” (2Kor 11,4), amitõl Isten õrizzen meg. A ra-
jongó közösségek tévelygéseivel szemben csak e bibliai üdvrend
helyes és pontos ismerete óvhat meg bennünket.
A Szentlélek által a hívõ ember az élõ Krisztussal jut életközös-
ségbe. Tagja lesz a Krisztus-testnek, a hívõk közösségének,
amelynek Krisztus a Feje. „Hiszen egy Lélek által mi is mind-
nyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök,
akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel
itattattunk meg” (1Kor 12,13). Ez a Lélek-keresztség hiteles új-
szövetségi értelmezése. A Szentlélek belekeresztel, vagyis beik-
tat, betagol a Krisztus-testbe, tehát minden újjászületett hívõ
meg van keresztelve Lélekkel. S ennek a Biblia szerint nem fel-
tétlen kísérõje az Új nyelveken szólás (ApCsel 8,17, 1Kor 12,30
— s a pünkösdi háromezerrõl sem olvassuk ezt).
Mi a Lélek gyümölcse? Aki Jézust hittel befogadta, abban az Õ
élete kezdõdik el, Õrá jellemzõ tulajdonságai lesznek, új termé-
szete lesz. Mint egy vad fába beoltott nemes vesszõ, nemes gyü-
mölcsöt terem. Ez a gyümölcs — mint egy szõlõfürt — a követ-
kezõ „szemekbõl” áll: szeretet, öröm, békesség, türelem, szíves-
ség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22).
Mik a Lélek ajándékai? Olyan képességek, amiket Isten az újjá-
született hívõnek ad arra, hogy az Istentõl kapott szolgálatait jól
el tudja végezni. Ezek nem velünk született természetes adott-
ságok, hanem olyan lelki ajándékok, görög szóval karizmák,
amikkel Isten akarata szerint tudunk szolgálni másoknak. Eze-
ket nem mi választjuk ki, a Szentlélek adja szabadon, ahogyan
akarja, minden emberi közvetítés, kézrátétel nélkül is.
Nincs olyan kegyelmi ajándék, amit minden hívõ kapna. Senki
sem kapja mindegyiket, de minden újjászületett hívõ kap vala-
mit közülük. Minderrõl az 1Kor 12. fejezetben Pál apostol
részletesen ír.
Sokan nem értik, mi lehet a Szentlélek káromlásának bûne,
amire Jézus szerint nincs bocsánat. Ha ezt a megállapítást az
egész ott leírt szöveg összefüggésében vizsgáljuk (Mk 3,22-30 és
a párhuzamos helyek), akkor világos lesz, hogy az a Szentlélek
káromlásának bûne, ha valaki tudatosan ellenáll Isten szabadí-
tó munkájának, ragaszkodik a maga igazához (a maga bûné-
hez), akkor is, ha már tudja, hogy nincs igaza Istennel szemben.
Az ilyen emberen azért nem lehet segíteni, mert nem fogadja el
a segítséget. Olyan, mint aki kiüti az orvos kezébõl a neki
nyújtott gyógyszert, és nem veszi be azt.
Mi a Szentlélek munkája? Kálvin János, akit a Szentlélek teoló-
gusának is szoktak nevezni, sokat ír errõl. Csupán néhány igét
hadd említsek: mit kap az, aki Isten Szentlelkét kapta. A Szent-

lélek teszi személyesen a mienkké Isten ajándékait (Róm
8,16-17), Õ gyõz meg bûneinkrõl (Jn 16,8), Õ a nagy pedagógus,
aki elvezet a teljes igazságra (Jn 16,13), Õ tanít megérteni Isten
igéjét (1Kor 2,9-15), Õ tanít meg igazán imádkozni (Gal 4,6),
eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított (Jn 14,26), Õ a vi-
gasztaló, aki bátorít, biztat, Õ a közösség és az egység Lelke
(ApCsel 4,32), Õ tanít meg dicsõíteni az Urat (Jn 16,14). Erõt
ad a bizonyságtételhez, megõriz és vezet az engedelmesség
útján, megszentel, vagyis Isten közelében tart.
Nyilvánvaló ebbõl, hogy a Szentlélek nem isteni erõ vagy „kisu-
gárzás”, ahogyan némelyek állítják, hanem élõ személy. Olyan
isteni személy, mint az Atya és a Fiú, hiszen csak egy személy
tud tanítani, vezetni, vigasztalni, s csak az tud megszomorodni
(Ef 4,30).
A Biblia a Szentlélek munkáját két erõteljes képpel szemlélteti.
Ezzel kezdõdik a pünkösdi történet leírása: „Amikor eljött a
pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a he-
lyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az
égbõl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg elõttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre” (ApCsel 2,1-3).
A szél és a tûz gyakran Isten jelenlétére utal. Az egyik zsoltár-
ban például ezt olvassuk: „Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Elõt-
te emésztõ tûz, körü1ötte hatalmas szélvihar” (Zsolt 50,3). Jé-
zus is szélhez hasonlította a Szentlélek munkáját, amikor
Nikodémussal beszélgetett (Jn 3,8).
A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját ta-
pasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája,
amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A szél maga
láthatatlan, de bármit meg tud mozgatni. Így a Szentlélek elõtt
sincs akadály. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrej-
tettebb bûnöket is világosságra hozza, a legkétségbeesettebb
embert is meg tudja vigasztalni, s új erõvel tölti meg.
Említek erre néhány példát. Valaki szorongva, tele aggodalom-
mal kel fel reggel. Nehéz nap elé néz. Elolvassa a Bibliából az-
napra kijelölt részt, imádságban kiönti Istennek a szívét, s ami-
kor fölkel, mintha kisöpörte volna valami belõle a félelmet. Rá-
bízta magát Istenre, s derûs reménységgel indul dolgára. Mi tör-
tént közben? A Szentlélek személyessé tette neki az igét, ráirá-
nyította figyelmét Istenre, bátorságot adott neki — ugyanúgy,
ahogyan pünkösdkor az apostoloknak. Valaki ott ül a templom-
ban és hallgatja az igehirdetést. Egyszer csak eszébe jut, hogy
egy társa ellen csúnyán vétkezett az elõzõ héten. Nem errõl van
szó a prédikációban, de Isten Lelke nem engedi bûnben marad-
ni az embert, bûnbánatot ébreszt benne, s elsegíti a bocsánat és
újrakezdés örömére. Valaki vigasztalhatatlan a gyászában. Be-
szélget egy hívõvel, elmondja neki is bánatát, az meg nagy szere-
tettel Isten igéjérõl beszél neki. S õ közben úgy érzi, nem kell
ennyire sajnálnia magát, lassan megvigasztalódik, sõt õ kezd
vigasztalni másokat Isten igéjével.
Ezért fontos, hogy minél többször tegyük ki magunkat a Szent-
lélek hatásának. Ahol Isten igéje hangzik, ott mindig munkál-
kodik Isten Lelke is. Egy-egy álmos, alvó gyülekezetet, egyházat
is Õ tud megeleveníteni. Hiszen Isten az egyházat nem evezõs
hajónak teremtette, ahol nekünk kellene emberi ötletekkel
erõlködnünk, hanem vitorlásnak, amit a Szentlélek ereje visz
elõre. És ha éppen nem fúj a szél? Akkor foltozzuk a vitorlákat,
és várjuk a szelet. Imádkozunk, mint pünkösd reggelén a tanít-
ványok, és tesszük a kötelességünket, várva arra, hogy egyszer
csak megfeszülnek a vitorlák, és emberek újjászületnek, meg-
szabadulnak — a Szentlélek munkája nyomán.
A másik kép a tûz. A tûz tisztít. A Biblia egy helyen Istent ötvös-
höz hasonlítja, aki megtisztítja Lévi fiait, és nemesekké teszi
õket, mint az aranyat és ezüstöt (Mai 3,2-3). A Szentlélek mutat
rá, mi nem nemes az életünkben, és segít megszabadulni a sa-

Folytatás a következõ oldalon�
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laktól. A tûz világít is. Isten Lelke segít tájékozódni az élet õser-
dejében, elsegít igazi önismeretre, Krisztus-ismeretre, s vilá-
gossá teszi, mi Isten terve velünk. És a tûz melegít is. Akik kap-
ták Isten Szentlelkét, azokból Isten szeretetének a melege árad.
Pál apostol boldogan vallja: „Az Isten szeretete kitöltetett a szí-
vünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk” (Róm 5,5). Mi a
Krisztus második eljövetelét megelõzõ idõben élünk, amikor „a
Szeretet sokakban meghidegül” (Mt 24,12). Nagy szükség van
most olyan újjászületett hívõkre, akikbõl árad a másokat
melegítõ szeretet. József Attila kiáltásában sok ember vágya
szólal meg:

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hogy melegednének az emberek...
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hisz zúzmarás a város, a berek,
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
és rakni, adjon sok-sok meleget... (Tél)

A szomorú tapasztalat azonban az, hogy nem tudjuk az igazi,
önzetlen szeretet tûzét megrakni. Isten Szentlelke adja ezt is
mindazoknak, akik neki engedelmeskednek.
Ezért van nekünk is szükségünk Isten Szentlelkére. Induljunk
el az említett úton: hallgassuk Isten igéjét, valljuk meg neki bû-
neinket, ragadjuk meg hittel a bûnbocsánatot, fogadjuk be Jé-
zust — és kapni fogjuk a Szentlélek ajándékát. Isten ad
Szentelket azoknak, akik engedelmeskednek neki (ApCsel
5,32).
Akkor majd mi is valljuk személyes meggyõzõdéssel, amit szép
régi hitvallásunk így foglal össze: „Mit hiszel a Szentlélekrõl?
Hiszem elõször, hogy Õ az Atyával és a Fiúval egyenlõképpen
örök Isten. Másodszor, hogy Õ nekem is adatott, engem igaz hit
által Krisztusnak és minden õ jótéteményének részesévé tesz,
vigasztal, és velem marad mind örökké”. (Heidelbergi Káté 53.
kérdés)

Cseri Kálmán

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2006. június 9-én, pénteken, 9.00 órakor ülést tart, melyre
meghívom. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 14/l999. (IV. 30.) Ktr. számú rendelet módosítása.
2. A városi önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló rendelet mó-
dosítása.
3. Az egyes szociális ellátásokról szóló 42/2002.(XII. I7.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
4. Nevelési—oktatási intézmények pedagóguslétszámának felülvizsgá-
lata.
5. Általános Mûvelõdési Központ Sárszentmiklós alapító okiratának mó-
dosítása.
6. Városüzemeltetési feladatok ellátásának helyzete.
7. HETI 2002. Kft. közterület-használatáról szóló megállapodása.
8. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 3/2002.(II.
01.) Ktr számú rendelet módosításáról.
9. Ajánlattételi felhívás: Sárbogárd város útjainak felújítása, II. ütem.
10. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság alapító okiratának módosítása.
11. Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás tevékenységérõl.
12. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
13. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedé-
sekrõl.
14. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. A Sárrét-Víz Kht. ügyvezetõje 2006. évi prémiumának feltételei.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Pályázati felhívás
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda pályázatot hirdet

kistérségi munkaszervezetébe 1 fõ teljes (8 órás)
munkaidõs oktatási referens munkakör betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
— szakirányú felsõfokú végzettség (a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 17. (1) bekezdése szerint);
— számítógépes ismeretek;
— büntetlen elõélet;
— 5 éves oktatási—nevelési területen szerzett tapasztalat;
— elõnyt jelent a megszerzett pedagógus-szakvizsga.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény sze-
rint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
— önéletrajzot; a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, oklevelek, bizonyítványok
másolatait.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az alábbi cím-
re:
Sárbogárdi Kistérségi Iroda, Tóth Ervin irodavezetõ, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. június 19., 15 óra.
Az állás 2006. június 26-ától betölthetõ.
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TEJSZÍNES SONKALEVES
Hozzávalók 4 személyre: 60 g vaj, 40 g liszt, 2 csokor petrezse-
lyem, 1 csokor zsálya, 150 g fõtt—füstölt sonka, 500 ml tej, 400
ml sonkalé (vagy csontleves) 200 ml fehérbor, 100 ml tejszín.
Elkészítés: a vajat felolvasztjuk, megpirítjuk rajta a lisztet.
Felöntjük a tejjel, a sonkalével és a borral, majd felforraljuk.
A tejszínnel, és ha szükséges, sóval, borssal és egy csipet cu-
korral ízesítjük.
A zöldfûszereket megmossuk, lerázzuk, apróra vágjuk és a
levesbe keverjük, de már nem forraljuk tovább.
A levest csészékbe szedjük, megszórjuk a fõtt sonkakockák-
kal.
Tûzforrón tálaljuk és cipót kínálunk hozzá.

TÚRÓVAL TÖLTÖTT FÁNK
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg rétesliszt, 1 zacskó szárított
élesztõ, 1 evõkanál porcukor, 2 dl tej, 3 dkg vaj, 1 tojássárgája,
csipetnyi só; a töltelékhez: 25 dkg tehéntúró, 10 dkg mazsola, 1
evõkanál porcukor, 1 zacskó vaníliás cukor, 2 tojássárgája; a
tepsi kikenéséhez: kevés vaj.
Elkészítés: 1 dl langyos tejbe belekeverjük az élesztõt és a
cukrot, majd letakarva felfuttatjuk. Mély tálba szórjuk a lisz-
tet, a közepébe öntjük a felfuttatott élesztõt, a tojássárgáját,
a sót, a vajat, és annyi tejjel dagasztjuk be a tésztát, hogy kö-
zepesen kemény legyen. Tiszta ruhával letakarva duplájára
kelesztjük, majd lisztezett deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk.
Nagy fánk- vagy pogácsaszaggatóval (esetleg vizespohárral)
kiszaggatjuk. Ezután még 10 percig hagyjuk kelni. Közben
elkészítjük a tölteléket: az áttört túrót összekeverjük a
tojássárgákkal, a megtisztított mazsolával, a porcukorral és a
vaníliás cukorral. Mindegyik tésztadarab közepére teszünk
egy kis tölteléket, majd félbehajtjuk, s a széleit körben jól
összenyomva ívesre formáljuk. Az ily módon kapott félkörö-
ket kivajazott tepsibe, egymástól kb. 2 cm távolságra helyez-
zük, és az elõmelegített, forró sütõben 10 percig erõs lángon
sütjük. Ezután a lángot mérsékeljük, és addig sütjük, amíg a
fánk szép piros nem lesz.

GONDOLKODJUNK?
GONDOLKODJUNK!

Jó nekünk, barátaim! Nem kell gondolkodnunk. Valakik pon-
tosan megmondják, hogy mit gondoljunk errõl vagy arról. Kik
ezek a valakik? Na, ez az, amit egyáltalán nem lehet tudni. Betá-
jolhatatlanok, megfoghatatlanok, megnevezhetetlenek õk.
Nemzetiségük, koruk, társadalmi állapotuk ismeretlen. Lehet,
hogy maffiaszerûen mûködnek, titkos találkahelyeken, zárt aj-
tók mögött, biztos hang- és elektronikus szigeteléssel ellátott
körzetben döntik el, mit gondoljon az emberiség. De az is lehet,
hogy õk maguk sem tudják, hogy beletartoznak egy körbe,
amelyik úgy véli, feladata gondoskodni arról, hogy én és mi,
többiek mit gondoljunk.
Nem a politikusokról beszélek. Õk testi valójukban naponta lát-
hatók a képernyõn, gondolataikat kontrolálhatom, véleményt
formálhatok róluk, megõrizhetem a személyiségem szuvereni-
tását, azaz azt gondolhatom, amit gondolok. Nem is egyik-má-
sik tévésztár hatásáról van szó, aki eléggé átlátszó módon igyek-
szik besározni valamit vagy valakit, másfelõl szintén nyilvánvaló
szándékossággal próbál felmagasztalni valaki (vagy valami)
mást. Sokkal rejtettebb dolog az, amirõl beszélek. És hatása alól
én magam sem vagyok képes kivonni magamat. Létezik egy
közvélemény, amelyet szinte gyárilag állítanak elõ, mint a mo-
sóport. Nincs normális ember, aki kételkedne abban, hogy a de-
mokratizálódás jó dolog, a társadalom egyetért abban, hogy re-
mek dolog, ha a GDP („dzsídípí”), vagyis a nemzetgazdasági
össztermék egy fõre jutó hányada mennél több százalékkal
emelkedik évente. Pedig hát ki tudja…? Komor adat: ha az ipari
termelés a jelenlegi ütemben növekszik világszerte, kiszámítha-
tóan lakhatatlanná válik a Föld még ebben az évszázadban. Hát
akkor hogy is állunk a „dzsídípí”-vel?
Vagy itt van az irodalom. Gimnazista koromban kétszer kapott
Kossuth-díjat Illés Béla író, aki a szovjet Vörös Hadsereg õrna-
gyaként lépett országunkba 1945-ben. A legjobbak között tar-
tották számon. Ma névtelen, ismeretlen az olvasók körében.
1956 után egy Mesterházi Lajos nevû tollforgató került be a
gimnáziumi tananyagba. Bizonyára õ is kapott Kossuth-díjat.
Ma senki nem beszél róla, senki nem olvassa. 2000-ben adta ki
az Akadémiai Könyvkiadó a Magyar Irodalmi Lexikont. Illés
Béláról 28 sor van benne, Mesterháziról 18 sor. Az egyik mai
csillag Esterházy Péter. Róla 80 sor szerepel a lexikonban.
A napokban véletlenül a kezembe került Wass Albert A
funtineli boszorkány címû regénye. Hatalmas mû. Az erdélyi he-
gyek világa, a havasi pásztorok, vadászok nehéz élete, a szegé-
nyek és urak viszonya, a sziklakemény jellemek, a tragédiák
tényleg megragadóan varázsolódnak elénk egy gyönyörû lány
sorsának ábrázolásán keresztül. És a természet. Erdély csodája.
Egy hegyi vihar monumentálisan elõadott története. Nem sok
ilyet írtak a XX. században, pedig voltak és vannak írók, nem is
rosszak. Móricz, Hemingway magasságában van ez a regény.
Egy mértékadó személyiség azt mondta a múltkor Sárbogár-
don, hogy Wass Albert mûvei giccsesek. Szerintem kb. úgy
giccsesek, mint az Odüsszeia.
Wass Albertrõl mindössze 8 sor van az említett lexikonban. Mit
gondoljon szegény magyar?

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

a videotékában
Azt beszélik — vígjáték Jennifer Anistonnal; Halál alagútja — horror; Bambi 2. — Walt Disney

mese; Doom — sci-fi; Tibor vagyok, de hódítani akarok — vígjáték

MINDEN HÉTEN ÚJ FILMEKKEL VÁRJUK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN!
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A PARASZT MEG
AZ ÖRDÖG

Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt,
sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én itt
most csak a legkülönbet mondom el: azt,
hogyan tette egyszer bolonddá az ördö-
göt.
Úgy kezdõdött a dolog, hogy a paraszt
egyszer kint dolgozott napestig a földjén.
Mikor bealkonyodott, hazafelé készült,
de mint jó gazdához illik, mielõtt elindult,
még egyszer körülnézett, rendben van-e
minden. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi
nem akad a szemébe? Valami villódzik a
szürkületben: nagy halom parázs izzik a
szántóföldje közepén. Igen elcsodálko-
zott, hiszen az elõbb még nem volt ott
semmi. Odaballagott megnézni, mi az.
Valódi tüzes zsarátnok volt, és egy kis fe-
kete ördög kuporgott a tetején.
— Csak tán nem kincsen kotlasz? — kér-
dezte a paraszt.
— De bizony azon — felelte az ördög —‚
mégpedig nagy kincsen! Több abban az
arany meg az ezüst, mint amennyit te
egész életedben láttál!
— No, akkor jól van — folytatta a paraszt
a beszélgetést —‚ a kincs az én földemben
van, tehát az enyém.
— Nem bánom, tiéd lehet — állt rá az ör-
dög —‚ de csak egy feltétellel: ha két esz-
tendõn át nekem adod annak a felét, ami
a földeden terem. Pénzem van dugig,
aranyra-ezüstre akár rá se nézzek, de a
föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
A paraszt gondolkodott egy percig, aztán
belement az üzletbe.
— Rendben van — mondta —‚ de hogy
ne legyen vita az osztozkodásnál, egyez-
zünk meg: ami a föld alatt van, az az
enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
Az ördögnek tetszett az alku, el is fogad-
ta.
Igen ám, csakhogy az agyafúrt paraszt ab-
ban az esztendõben egyebet sem vetett,
mint répát! Mikor eljött a szedés ideje, je-
lentkezett az ördög a részéért.
— Kaszát hozzak, vagy úgy téped puszta
kézzel? — kérdezte a paraszt.
— Hogyhogy? — hüledezett az ördög. —
A répát?
— Azt nem, csak a levelét! — mondta a
paraszt. — Nem emlékszel az egyezség-
re? Ami fölül van, az a levele, azt mind el-
viheted.
Nekiállt, s nagy vígan szedegetni kezdte a
földbõl a szép kövér répafejeket.
Az ördög dühösen vakarta az üstökét.

— Most az egyszer te jártál jól — füstöl-
gött —‚ de jövõre nem ér a kikötésed; jö-
võre fordítva lesz: ami a föld alatt van, az
enyém, ami a föld fölött, a tiéd. Megértet-
ted?
A paraszt vállat vont, sodorított egyet a
bajszán, hogy az ördög észre ne vegye va-
lahogy a somolygását, és ráhagyta:
— Nekem úgy is jó, legyen a kedved sze-
rint.
Az ördög morgott valamit, s elinalt. A pa-
raszt meg fölszántotta a földjét, s az egé-
szet bevetette tiszta búzával.
Mikor a gabona beért, nekiállt és mind
egy szálig learatta. Épp az utolsó kévét
hányta föl a kocsijára, mikor nagy dér-
rel-dúrral megjelent az ördög.
— Hohó! — kiabálta már messzirõl. —
Hallod-e, hékás, hová viszed azt a búzát?
— Haza, a csûrömbe — mondta a pa-
raszt.
— Hát nekem mit hagytál? — kérdezte
az ördög.
— Mindent, ami a föld alatt van — hang-
zott a felelet.
És az ördög nem talált mást, mint a pusz-
ta tarlót. Rettenetesen megdühödött és
egy sziklahasadékon át lerucskázott
egyenest a pokol fenekére. Így lett a fur-
fangos paraszté a kétesztendei termés is
meg a kincs is.

MEGFEJTÉS
oroszlán, orrszarvú, medve bölény,
farkas, zsiráf, elefánt, láma, teve, fóka

Helyes megfejtést küldött be: Varjas
Anna, Sárbogárd; Oláh Aranka, Sár-
bogárd; László Alex, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

OLÁH ARANKA

Sárbogárd, Kígyó köz 14.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
Írd le egyetlen szóval!

Drága, mint a méreg.

Fehér, mint a fal.

Kemény, mint a kõ.

Szép, mint az álom.

Édes, mint a méz.

Beküldési határidõ: 2006. június 13.

Heti idõjárás
A következõ napokban,
ha lassan is, de visszatér
az idõjárás a normális
kerékvágásba. Bár a hét végén ismét
többfelé lesz zápor, zivatar, ennek el-
lenére kissé erõsödik a nappali felme-
legedés. A jövõ hét folyamán a felme-
legedés tovább folytatódik, már egyre
többfelé éri el a hõmérséklet a 25 fo-
kot, de délutáni zápor, zivatar bárhol
kialakulhat. A reggeli hõmérséklet 7-
12, a nappali 16-27 fok körül várható.

www.metnet.hu

Arany
Páva díj

A nagylóki népdalkör 2006. június 3-
án minõsítõn vett részt Tápiószecsõn.
A minõsítõn nagy öröm ért bennün-
ket, ugyanis országos Arany Páva díjat
nyertünk.
Népdalkörünk létszáma: 14 fõ, 10
hölgy és 4 férfi énekesünk van. Kitûnõ
6 tagú citeraegyüttessel lépünk fel,
amely 5 hölgybõl áll.
Már nagyon sok arany minõsítést kap-
tunk, melyet tanárunknak, Nagy Lász-
lónak köszönhetünk.
Szeretnénk megköszönni lelkes mun-
káját. További jó egészséget és sok si-
kert kívánunk.

Agócs Imréné, Nagylók
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Június 10., SZOMBAT

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.30 Sandokan 10.00 Felfe-
dezõk kalandjai 11.00 Izomláz 11.30 Az állam emberei 12.00 Híradó 12.05
Fogadóóra 12.35 Tejben-vajban 13.10 Hawaii üzenetek 14.00 Kell 1 pasi!
14.55 ABSZOLÚT 15.25 Feszty-körkép 15.50 Szent István intelmei 16.10 TS
18.05 Rádió Humorfesztivál, 2006 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.20 Arzén és levendula 22.15 Híradó 22.20 Sporthírek 22.30
Észvesztõ 0.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.55 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 Egy rém rendes család 13.15 Forma-1 14.50 Foci-vb 17.00 Agy-
menõk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.00 Sakáltanya 20.50 Foci-vb
23.00 Foci-vb 23.30 Egy veszedelmes fickó 1.20 A 285-ös járat 3.00
Hegylakó — A holló
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Jetix 9.15 Kalandos szafari 9.50 A piramisok tit-
kai 10.40 Kalandjárat 11.10 Stahl gyerekkonyhája 11.40 Laktérítõ 12.10
TotalCar 12.40 Tremors-Ahová lépek ott mindig szörny terem 13.35 Malibu
Road 2000 14.35 A láthatatlan ember 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Csil-
lagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 A he-
tedik tekercs 23.50 A magányos zsaru 1.30 FBI-ügynökök bevetésen 2.20 A
láthatatlan ember 3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33
Az én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Kon-
tinensek, szántóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

Június 11., VASÁRNAP

MTV: 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér —
Tata 9.40 Századunk 10.10 A piros kardigános utazó 10.40 Jelfák 10.55 „Így
szól az Úr!” 11.05 Hol volt, hol nem volt 12.00 Híradó 12.05 TS 13.05 Hawaii
üzenetek 13.55 Csillagos mez 14.25 Csellengõk 14.45 Örömhír 15.15 Ma-
gyar elsõk 15.35 TS 17.10 Panoráma 17.40 Szívek szállodája 18.30
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Szuperbuli 21.00 A szólás szabadsága
22.05 Szépséges fiatalság 23.50 Híradó 23.55 Sporthírek 24.00
TS-Motorsport 0.30 Héthatár 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Kölyökklub 8.55 Így készült: Verdák 9.25 Re-
ceptklub 9.45 Játék 10.45 Isteni sugallat 11.45 Pasadena 12.35 Forma-1
14.50 Foci-vb 17.00 Legyen Ön is milliomos! 17.35 Trucaling 18.30 Híradó
19.00 Apafej 20.40 Foci-vb 23.00 Foci-vb 23.30 Tomboló föld 1.30
Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 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 12.35 Kaland Bt. 13.35 Monk — flúgos nyomozó 14.35 Smallville
15.35 Baywatch Hawaii 16.35 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Nap-
ló 20.00 Oltári nõ 22.25 Jerry Maguire 1.00 Képírók 2.25 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 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard és kereszt
15.35 Mûvészlemezek 16.04 77. ünnepi könyvhét 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 77. ünnepi könyvhét 20.04 Egy
rádiós naplójából 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 23.04 Körkép — A
Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról

Június 12., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Ebéd a szabadban 10.35 Chaplin, az inas
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma
Magazin 13.30 Domovina 14.05 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.50 Mozi zongorára 16.00 BBC-exkluzív 17.00 Életké-
pek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.25 56-os napló
18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Kultúrház 500 21.50
Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.00 Kultúrház — Nyár 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.39 56-os napló 23.45 Szép napok 1.10 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20 Dawson és a haverok
14.10 Disney-rajzfilm 14.40 Labdarúgó-vb 17.00 Egy rém rendes család
17.30 Sue Thomas-FBI 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.45 Barátok közt 20.25

Labdarúgó-vb 23.00 Labdarúgó-vb 23.35 Reflektor 24.00 ITTHON 0.20
Csendes terror 2.10 Hegylakó — A holló 2.55 Papás-mamás
TV2: 6.00 Magellán 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
Frei-dosszié 21.45 Csaj a csajok közt 23.40 Tények este 0.10 Dolce Vita
0.40 John Carpenter: Vámpírok 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 77. ün-
nepi könyvhét 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval
15.05 Labdarúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Patrik Ourednik: Europeana 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.04 Hangversenymúzeum

Június 13., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Caterina a városba megy 10.50 Nemzeti ér-
tékeink 11.00 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm
14.05 Max, a zsaru 15.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.55 Mozi zongorá-
ra 16.00 Zsigmond király ajándéka 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus
krónika 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15 56-os napló 17.25 TS
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00
Kedd este 22.35 Kultúrház 23.00 Kultúrház — Nyár 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.39 56-os napló 23.45 Hogy szeretsz? 1.35 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
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.35 Sue Thomas-FBI 17.35 Labda-
rúgó-vb 20.00 Híradó 20.30 Labdarúgó-vb 23.45 Reflektor 24.00 Félelmek
iskolája 4. 20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 23.00 A félelmek iskolája 4.
1.40 Hegylakó — A holló 2.40 Yonggary — Az ûrbéli szörny 4.15
Papás-mamás
TV2: 6.00 Laktérítõ 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
Irigy Hónaljmirigy 21.20 Zûrhajó 23.20 Hack-Mindörökké zsaru 0.10 Az Ügy
0.40 Tények este 1.10 Ördögi nyomozó 2.00 A kanyaron túl 3.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika5.20 Labdarúgó-vb hír-
adó 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.35 Oroszórák 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.10 Társalgó 15.05 Labdarúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Patrik Ourednik: Europeana 21.05 Vallási híradó 21.35
Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04
Operákból

Június 14., SZERDA

MTV: 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os nap-
ló 9.05 Mookie, a beszélõ majom 10.30 Chaplin a zálogházban 11.00 Pláza
12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Max, a zsaru 14.55
Kormányváró 15.22 Mozi zongorára 15.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban
16.20 Református ifjúsági mûsor 16.30 „Aki egyetlen embert megment”
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15 56-os napló 17.25 TS 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó 20.05 Az eszményi férj 21.45 Szerda este 22.20 Kultúr-
ház 22.45 Kultúrház — Nyár 23.10 Híradó 23.20 Sporthírek 23.24 56-os
napló 23.30 A király táncol 1.20 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 Dawson és a have-
rok 14.10 Disney-rajzfilm 14.40 Labdarúgó-vb 17.00 Egy rém rendes család
17.30 Sue Thomas-FBI 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.45 Barátok közt 20.25
Labdarúgó-vb 23.00 Labdarugó vb 23.45 Reflektor 24.00 Kemény fickók
1.45 Papás-mamás 2.05 Szabadesés — A 174-es járat
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
Columbo 22.10 Doktor House 23.10 10-8: Veszélyes õrjárat 24.00 Tények
este 0.30 Claire életre-halálra 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.20 Labdarúgó-vb hír-
adó 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Nap-
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közben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35 Oroszórák 12.02 Króni-
ka 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 Labdarúgó-vb híradó
15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digi-
tális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Patrik Ourednik: Europeana 21.05 Ma-
gyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.04 Nagy mesterek

Június 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Segítség, fiú lettem! 10.40 A bankban
11.00 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Együtt 14.00 Max, a
zsaru 15.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.58 Mozi zongorára 16.05 Az
utolsó édenkertek 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15 56-os napló
17.25 TS 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Krém 21.05 1944. Június
6. 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.00 Kultúrház — Nyár 23.25 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.39 56-os napló 23.45 Dob+Basszus 0.40 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
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.35 Sue Thomas-FBI 17.35 Labda-
rúgó-vb 20.00 Híradó 20.30 Labdarúgó-vb 23.00 Labdarúgó-vb 23.35 Street
Time — Harcos utcák 0.35 Reflektor 0.50 Így készült: Verdák 1.20
Infománia 1.50 Reakcióidõ 3.15 Kincskommandó
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 20.45
Zsaroló zsaruk 3. 22.20 Tökös csajok 22.50 MC Hammer igaz története 0.35
Strucc 1.05 Tények este1.35 Martin Lawrence, a dumagép 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.20 Labdarúgó-vb hír-
adó 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Oroszórák 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó15.05 Labdarúgó-vb híradó
15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Lab-
darúgó-vb magazin 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül

19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Patrik Ourednik:
Europeana 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.04 Ez is, az is

Június 16., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Gyerekeknek 10.05 Kamasz Kávéház 10.35
Kamasz Kávéház 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Max, a zsaru
15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.58 Mozi zongorára 16.05 1944. június
6. 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15 56-os napló 17.25 TS 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 1956-2006 EMLÉKÉV 21.40 Péntek este
22.15 Kádár János utolsó beszéde 23.10 Kultúrház — Nyár 23.35 Híradó
23.45 Sporthírek 23.49 56-os napló 23.55 A Vörös Sárkány lovagja 1.45
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 Dawson és a have-
rok 14.10 Disney-rajzfilm 14.40 Labdarúgó-vb 17.00 Sue Thomas-FBI 17.55
Labdarúgó-vb 20.00 Híradó 20.30 Barátok közt 21.00 Esti showder Fábry
Sándorral 23.00 Labdarúgó-vb 23.30 Reflektor 23.45 A légy 1.30 Hegylakó
— A holló 2.25 Nem mind arany, ami fénylik
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
Antonia — Könnyek a Paradicsomban 23.55 Tények este 0.25 Steven
Spielberg 2.05 Chris Isaak-show 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.20 Labdarúgó-vb hír-
adó 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Oroszórák 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A He-
tednapi Adventista Egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Labdarú-
gó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Patrik Ourednik
21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.04
Egy hazában

TÛZPRÓBA
A sárbogárdi tûzoltóság által szervezett
„Tûzpróba” versenyen iskolánk — Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Lajoskomárom — csapata elsõ helyezést
ért el.
Jutalmul a tárgyi ajándékokon kívül részt
vehettünk Budapesten egy egész napos ki-
ránduláson 2006. május 31-én.
Megnéztük a tûzoltómúzeumot, ahol ala-
pos, szakszerû idegenvezetést kaptunk.
Köszönet érte.
Ezt követõen a Szent Flórián étteremben
láttak vendégül bennünket a kísérõ tûzol-
tók.
Köszönjük a felejthetetlen napot!

Sötéth Ferenc kísérõ tanár
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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)

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 felsõkörtvélye-
si vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605, 06
(25) 476 229. (0878551)

Eladó Hauser pótkerekes gyermekkerékpár,
hároméves kortól, 5.000 Ft-ért, valamint egy
alig használt pótkocsis, lábbal hajtható gyer-
mektraktor 8.000 Ft-ért, 06 (20) 599 5425.
Extra gyors szabadon felhasználható jelzálog-
hitel 5 nap alatt. Jövedelemigazolás, érték-
becslési és közjegyzõi díj nélkül árfolyam-ga-
ranciával! 1 millió Ft-tól — 3 millió Ft -ig.
Csak Sárbogárdiaknak. Tel.: 06 (30) 632 1425.
(0878634)

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

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

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)

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

Az AEGON Magyarország Biztosító tájékoz-
tatja ügyfeleit, hogy az ügyfélszolgálati iroda
Sárbogárd, Ady E. út 160. szám alá költözött.
Munkatársaink személyesen vagy az alábbi te-
lefonszámokon 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. (0878915)

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)

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.
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)

Keveset használt FÉG C 30-as gázkazán ol-
csón eladó, 06 (70) 381 1544. (0878945)

Két szobatiszta cicus vár szeretõ gazdi(k)ra.
Érdeklõdni. 06 (30) 3483 320 délután.
Éden kávézóba vendéglátó-ipari eladót felve-
szünk. Érdeklõdni az üzletben. (0878942)

Nyelvvizsgára felkészítõ eszperanto nyelvtan-
folyam indul június végi kezdéssel Sárbogár-
don a mûvelõdési házban. 06 (20) 451 9109.
(0878941)

Honda robogó eladó, 06 (25) 462 270. (0878936)

Rombuszpala eladó, 06 (20) 340 5976. (0878937)

Pusztaegresen Rákóczi út 18. szám alatt két-
szobás, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.: 06
(25) 470 699.
Kereskedelmi végzettséggel állást keresek.
Tel.: 06 (20) 518 5967. (0878934)

Kétszintes családi ház Sárbogárd központjá-
ban eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349.
(0878935)

Mini presszóba pultost keresünk. Telefon: 06
(30) 500 3394.
Horvátország július 9-tõl 16-ig, 7 éjszaka, szál-
lás+busz, háztól házig szállítással 44.000
Ft/fõ. Horvát Travel megbízottja Etelvári 06
(70) 334 9149.

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

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól!
Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból

50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,

06 (25) 462 295.

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

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

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,

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

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

CSÕCSERE! Gyors barnulás,
kedvezõ árak a ZSUZSA KOZMETIKÁBAN.

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

JELZÁLOGHITELEK JÖVEDELMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS, BAR VÉGREHAJTÁS NEM

AKADÁLY. SZEMÉLYI HITELEK AZONNAL,
AUTÓLÍZING, FÖLDHITELEK,

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

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 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.

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT KERESÜNK!
JELENTKEZÉS: SZEGLETKÕ ’91 KFT.

Telefon: 06 (25) 467 120. (SB0170508)

SÖTÉTÍTÕ- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR
SÁRBOGÁRDON!

Kész-, félkész áru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

Ár: pl. 120 cm magas már 200 Ft-tól!
Helyszín: mûvelõdési központ, Hõsök tere 3.

Idõpont: 2006. június 13.,
kedd, 9-12-ig.

Területi képviselõ: 06 (30) 298 8077
Árahámffy László

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

Június akciónk:
* franciaágy (vékony szivaccsal) 22.000,-
* franciaágy (vastag szivaccsal) 29.000,-
* heverõk, fotelok, fotelágyak, rekamiék, kanapék:

3+2+1—3+1+1 — és sarokülõgarnitúrák.
ÓRIÁSI SZÖVETVÁLASZTÉK, KÁRPITOS KELLÉKEK FORGALMAZÁSA,

ÁGYMATRACOK KÉSZÍTÉSE MÉRETRE IS!
JÚNIUS HÓNAPBAN SÁRBOGÁRD TERÜLETÉN INGYENES,

VIDÉKEN 50% KEDVEZMÉNYES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
TOVÁBBÁ VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.
FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630



Bogárd és Vidéke 2006. június 8. HIRDETÉSEK 23



24 NYÍLT TÉR 2006. június 8. Bogárd és Vidéke

Egyházmegyei nap
2006. június 5-én Balinka—Tölgyes tá-
borban, pünkösd hétfõn volt az egyház-
megyei nap. Nagy meglepetés volt szá-
momra e csodálatos hely, most láttam
elõször a tábort körülölelõ hegységet
gyönyörû erdõs tájat.
Precízen megszervezett, udvarias volt az
eligazítás pl. a parkolásnál. A sok busz,
gépkocsi elhelyezése zökkenõmentes
volt. Nagyon sok ember (felnõttek, gyer-
mekek) vették birtokukba e napon ezt a
szép tájat. Sajnos a mi egyházközségünk-
bõl és a hozzá tartozó településekrõl csak
páran voltunk, sajnálhatják, hogy nem
szántak rá idõt erre a szép napra. Püspök
atyánk megnyitó beszédében az ember
legnagyobb értékérõl, a szeretetrõl fej-
tette ki gondolatait. A szeretet semmibe
nem kerül, csak tudjunk élni vele. Beszé-
dében megemlékezett a napokban ünne-
pelt Prohászka Ottokár újratemetése év-
fordulójáról és életútjáról. Kérjük imá-
inkkal Istent, hogy mielõbbi szentté ava-
tására sor kerüljön. Székesfehérvárott,
június 1-jén volt az ünnepség, ahol részt
vehetett, aki akart, köszönjük a szerve-
zõknek, hogy itt többen részt tudtunk
venni. Egy teljes busz megtelt.
Visszatérve a tábori programokhoz: szin-
te mindenki számára volt lehetõség a
megfelelõ program kiválasztására. Na-
gyon sok volt a gyerek, lehetett gyöngyöt

fûzni, festeni, sokféle gyerekprogram
volt. A felnõttek is találtak maguknak
megfelelõ elfoglaltságot, folyamatos volt
a mûsor, zene, tánc, elõadás a színpadon.
Volt gyónási lehetõség is. Délben meget-
tük az otthonról vitt ebédet. 14 órakor a
püspökatya szentségimádást vezetett,
sok szép imádsággal, énekkel. 15 órakor
kezdõdött a szabadtéri szentmise, melyet
szintén Spányi püspökatyánk mutatott be
sok paptársa részvételével. Sok szép gitá-
ros éneket játszottak a fiatalok. Püspök
atya, és remélem mindenki, örömmel
zárta e szép nap összejövetelét, és azzal
köszönt el, hogy a jó Isten mindenkit se-
gítsen, hogy szerencsésen hazajusson.
Köszönjük e szép napot, melyre remélhe-
tõleg 2007-ben is sikerül eljutni minél
több hívõnek.

Gyõriné Marika

Nyílt
tér

Ingyen dodzsem
az Árpád utcában

Az Árpád utca nemrég kapott itatott ma-
kadámburkolatot, de már gödrök ékte-
lenkednek rajta. Az utca déli felén az
egyik oldalon ki is raktak egy táblát, ami
az úthibákra figyelmeztet. A gond csak
az, hogy a másik irányból jövõket semmi
sem inti óvatosságra. Emiatt az arrafelé
esetleg nem annyira ismerõs vezetõk egy-
bõl bele is tévednek a gödrökbe, ami már
csak azért sem nehéz mutatvány, mert a
gödrök közt nincs jártányi hely sem. Az
ott közlekedõ teherautóknak ezek a „kis”

kátyúcskák meg se kottyannak — annál
inkább a környékbeli házaknak. Az egyik
lakó panaszolta, hogy nemrég festetett ki,
de már repedezik a fal. Az ablakok bele-
remegnek a gödrökben zötykölõdõ for-
galomba. Ezúton is azt kérdezik az illeté-
kesektõl: mikor találnak már megoldást
erre a — nem elõször kifogásolt —
problémára? Ki fizeti meg a lakók és a
gépjármûvezetõk kárát?

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Mosolyod
II. János Pál pápa

írása
Mosolyod, mely szívbõl fakad, ara-
nyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis
sokat ér testvéred szemében. Gazda-
gítja azt, aki kapja, s nem lesz szegé-
nyebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán, de örök nyomot
hagy maga után.
Senki sem olyan gazdag, hogy nélkü-
lözni tudná, és senki sem olyan sze-
gény, hogy meg nem érdemelné.
Az igazi barátság látható jele, hintsd
be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradott-
nak, bátorság a csüggedõnek, vigasz-
talás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon jó, de sem-
miért meg nem vásárolható. Kölcsö-
nözni nem lehet, ellopni sem, mert
csak abban a percben van értéke,
amelyben arcodon megjelen’.
És ha ezután olyannal találkozol, aki
nem sugározza a várt mosolyt, légy
nagylelkû, s a magadét add, mert sen-
kinek sincs nagyobb szüksége mosoly-
ra, mint annak, aki azt másnak adni
nem tudja.

HELYESBÍTÉS
A múlt heti számunkban megjelent
Köszönet címû cikk utolsó mondata
így hangzik helyesen: Köszönjük a ne-
velõtestület és a családok nevében a
segítséget Varga László hitoktatónak.

Az érintettektõl elnézést kérünk.
Szerkesztõség

Sárbogárd—Sárszentmiklóson,
az Alapi út mellett, az

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

2006. június 17-én kerül megtartásra.


