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Katonai menetoszlop
balesete Sárszentágotánál
Egy katonai teherautókból álló menetoszlop két jármûve
szaladt egymásba a Fejér megyei Sárbogárd közelében múlt
hét csütörtökön.
Három teherautóból álló katonai konvoj haladt Simontor-
nya felé a Sárbogárd és Sárszentágota közötti úton. Éppen
egy elõttük a leállósávban álló cementszállító jármûvet elõz-
tek a teherautók, amikor a menetoszlop utolsó tagja, egy
MAN teherautó belerohant az elõtte haladó, platóján kato-
nákat szállító Mercedesbe.
A platón tartózkodó katonák közül ketten súlyos, töréses sé-
rülést szenvedtek, õket a székesfehérvári kórházba szállítot-
ták. A baleset körülményeit a Fõvárosi Katonai Ügyészség
vizsgálja.

/H/

Emberre is veszélyes
növényvédõ szert loptak

Dégen
Emberre is veszélyes növényvédõ szereket loptak el vasár-
napra virradóra egy dégi gazda portájáról, a lezárt mellék-
épületbõl. A szereket csak a legmagasabb fokozatú méreg-
vizsgával rendelkezõ szakemberek használhatják — közölte
az MTI-vel a rendõrség. A folyékony állapotú, ötliteres ki-
szerelésû növényvédõ szerekbõl fajtánként mintegy 25-80 li-
ter körüli mennyiséget tulajdonítottak el — mondta el a Fej-
ér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje. R. Szabó Ágnes
tájékoztatása szerint a szerek közül a Motivel, Motivel
Turbo és Focus Ultra gyomirtó az emberre és a melegvérû
állatokra veszélyes, a Partner és Esteron nevû gyomirtó szer
pedig közepesen veszélyes valamennyi élõlényre, sõt, a vízbe
kerülve is ártalmas.

FMRFK

Sok panasz volt már az Árpád utca déli részének útállapotára. Most úgy tûnik, eb-
ben végre változás lesz. Szerdán délután örömmel újságolta Etelvári Zoltán, hogy
elkezdõdött annak az utcának az aszfaltozása.
A hír igaz. Íme dolgozik az aszfaltozógép az Árpád utcán.

Hargitai Lajos

TÛZKERESZTSÉGTÛZKERESZTSÉG
Írásunk  a  11.  oldalonÍrásunk  a  11.  oldalon

ASZFALTOZZÁKASZFALTOZZÁK
az Áaz Árpárpád utcád utcátt
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Horváth Tibor kicsit késve érkezett a tes-
tületi ülésre. Késését humorosan így in-
dokolta: Annyira népszerû vagyok a la-
kosság körében, hogy nem érek ide.
Dr. Szabadkai Tamás: Aztán nehogy
annyira népszerû legyél, hogy október-
ben sem érsz ide.

Szociális változások

2006. július 1-jétõl a törvény a jegyzõ ha-
táskörébe utalja a közgyógyellátásról va-
ló döntést. Ezzel együtt változik a köz-
gyógyellátásra való jogosultság feltétele,
valamint a rendszeres szociális segélye-
zéssel kapcsolatos szabályozás. Amen-
nyiben a kérelmezõ bizonyítja, hogy a te-
lepülési önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételeknek megfelel,
úgy részére a közgyógyellátási igazol-
ványt ki kell adni.
Ha a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülõ személy a segély folyósításának
idõtartama alatt együttmûködési kötele-
zettségét megszegi, akkor a segély össze-
gét az önkormányzatnak meghatározott
idõtartamig (legfeljebb hat hónapig)
75%-os mértékben kell folyósítani. A kö-
telezettség súlyos megszegése a segély
megszüntetését vonhatja maga után.

Csökken a pedagógusok
száma

A pusztegresi általános iskola, Szent Ist-
ván Általános Iskola, Aprajafalva Óvoda,
Zengõ Óvoda, Kippkopp Óvoda pedagó-
guslétszámai a 2006/2007-es tanévben
nem változnak. Mivel a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola tanulócsoportjainak szá-
ma 26-ról 24-re csökken, így a pedagó-
gus-álláshelyek száma is csökken 45 fõre
(nyugdíjazás révén). A Sárszentmiklósi
Általános Iskola tanulócsoportjainak
száma 19-rõl 18-ra csökken, ezért a szep-
tembertõl 36 fõre csökken a pedagógu-
sok száma.

Buszos válás

Pemmer István, a helyi közlekedés ellá-
tását végzõ HETI 2002. Buszközlekedési
Szolgáltató Kft. ügyvezetõje június 30-
ával felmondja a kft. és az önkormányzat
között létrejött közterület-használati
megállapodást, mivel a Legfelsõbb Bíró-
ság szerint az jogsértõ. Ezen kívül a kft.
július 1-jétõl telephelyet valamint iroda-
helyiséget bérelne az önkormányzattól az
autóbuszok tárolására és az ügyfélszolgá-
lati teendõk ellátására.

Július 1-jétõl a vonaljegy ára változatla-
nul 74 Ft + áfa marad, a bérletek ára vi-
szont csökken: a havi bérlet 1869 Ft +
áfa, a diák- és nyugdíjasbérlet 348 Ft +
áfa lesz; 65 év felett díjmentes a helyi
buszjárat. A csökkentés eredményekép-
pen nagyobb utasforgalomra számít a
cég.

Nem széleskörû
a szélessávú

A szélessávú közmûberuházás kivitelezõ-
jével, a Synergon Informatikai Rt.-vel
(amely 201.653.850 Ft + áfa összegben
bonyolítja le a beruházást 2007. januárig)
már aláírta a szerzõdést az önkormány-
zat, annak hatálybalépése azonban a
GVOP pályázatra kötendõ támogatási
szerzõdéstõl függ. A pályázat nyertessé-
gérõl ugyan már januárban megkapta a
város az értesítést, de a szerzõdést a mai
napig nem kapták meg.
Két település szabványosítási terve már
elkészült. A projektet irányító csoport a
Sárbogárdon már meglévõ, fejlesztést
megvalósító másik szolgáltatóval próbál
egyezségre jutni, esetleg a terveit átvenni.

Dr. Szabadkai: Adjunk bõvebb tájékoz-
tatást a lakosságnak a tervezettekrõl,
akár mind a két helyi sajtóban.
Ferencz Kornél: Ez a beruházás minden
településrészt érinteni fog?
Juhász János: Elvileg nem, de képléke-
nyek a tervek.
Ferencz: Amikor elindult ez a beruházás,
úgy volt, hogy a külsõ településrészeken
is lesz szélessávú közmû.
Juhász: Kb. 5000 ingatlan van Sárbogár-
don; kevesebbet nyertünk 56 millióval a
tervezettnél.
Ferencz: Bogárdon több lehetõség van,
de a külsõ településrészeken fizikailag le-
hetetlen, hogy ilyen szolgáltatást igénybe
vegyenek a lakók, ezt mindenképpen ve-
gyük figyelembe. Mi Kislókban szeret-
nénk ehhez a hálózathoz csatlakozni.
Õri Gyula: Az én falum táblája úgy kez-
dõdik, hogy Sárbogárd. Ugyanolyan jogú
emberek a külsõ településrészek lakói is,
mint a sárbogárdiak, ugyanúgy jogos
igény a részükrõl is, hogy hozzák ki a há-
lózatot oda is.

Polgári engedetlenség

Aláírásával tiltakozott több lakó is a tes-
tület útfelújításokra vonatkozó határoza-
ta ellen. A levélben ez áll: „Felháborító-
nak, méltánytalannak tartjuk, hogy az 1-

es és 7-es választókerületben tervezett
útfelújítások a képviselõ-testületen belü-
li hatalmi harcok miatt elmaradnak. El-
keserítõ, hogy az úgynevezett „9 fõs koa-
líció” kénye-kedve szerint változtat meg
döntéseket, hozza hátrányos helyzetbe a
várost, településrészeket. Kezdeményez-
zük az útfelújítási határozat felülvizsgála-
tát, és követeljük az eredeti tervek szerin-
ti végrehajtását (Erkel Ferenc u. felújítá-
sát). Amennyiben kérésünknek a képvi-
selõ-testület nem tesz eleget, polgári en-
gedetlenséget kezdeményezünk a helyi
gépjármûadók befizetését illetõen.” (97
aláírás.)

Etelvári Zoltán: Engem nem hatott meg
ez a tiltakozás. Már a bevezetõ is egy ki-
csit dehonesztáló. Úgy gondolom, hogy
ez a 9-es koalíció nem vitte a várost hátrá-
nyos helyzetbe, mert 35-40 utcát megépí-
tett. Én holnapután kb. 1000 aláírást ho-
zok, legyen szó a Damjanich, Bercsényi,
Ó vagy Szélsõ utcáról. Úgy gondolom,
hogy ez hangulatkeltés volt. A gépjármû-
adó nem kívánságmûsor; vagy befizetem,
vagy leveszik a rendszámomat. Az Erkel
Ferenc és Bem utca valószínûleg jövõre
el fog készülni, mint ahogy a többi rossz
utca is. Igazuk van, akik tiltakoznak az ut-
cák miatt, de most egyelõre nem megy.
Szerintem maradni kell az eredeti elkép-
zelésnél.

Bélyegeznek
az égimeszelõk

Fülöp István: Az eredeti elképzelés lett
megsemmisítve. Akkor mirõl beszélünk
most? Festjük egymás mellett az eget?
Volt egy döntés, majd utána hipp-hopp
lebélyegezték a miklósi településrészt. És
csodálkozunk, hogy aláírásgyûjtésbe kez-
denek? Mi lesz a külsõ településrészek-
kel, ha mindig a központból indulunk ki-
felé? A Kazinczy utcában Sós József vál-
lalkozó egy egyszerû rakodógéppel szé-
pen rendbe tette az utcát, úgyhogy most
nincs gödör. Ha a városgazdálkodási bi-
zottságnak legalább kétszer egy évben
eszébe jutna kijavíttatni az utakat, nem
lenne ellenszenv a lakosság részérõl.

Nedoba Károly: Nagyon örülök annak,
hogy Pista ilyen vehemensen és lendület-
tel kiáll a körzetéért. De, Pista, szeretnék
tõled kérdezni valamit: nem elõször vagy
itt képviselõ, az elõzõ ciklusban hány ut-
cát aszfaltoztattál le? Akkor is ilyen vehe-
mensen kiálltál a körzeted mellett?
Össze lehetne vetni a 2002-tõl közpénz-
bõl készült beruházásokat. Pista körzete
megelõz más körzeteket, amire legyél
büszke, mert nagyon sok mindent elértél.
Az utak ügye sérelem nélkül nem mûkö-
dik. Akkor mûködne, ha egy csoda révén
minden utcában elindulnának a gépek, és
minden utca le lenne aszfaltozva. Termé-
szetesen mindenben van politikai döntés
is, ezt János is nagyon jól tudja, mert õ is
hozott politikai döntést, nem is keveset
— mindenki hoz.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület június 9-ei nyílt ülésérõl —
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Oldalvágások

Juhász: Állandóan felém intézel dolgo-
kat. Milyen politikai döntésre gondoltál
az elõbb?
Dr. Szabadkai: Ez a tárgyhoz tartozik?
Juhász: A tárgyhoz tartoznak az oldalvá-
gások?
Dr. Szabadkai: Azokra is kell figyelmez-
tetni.
Bódai Gábor Etelvárihoz intézte szavait:
Célszerûbb lenne azért lobbiznod, hogy a
Rózsa, az iskola mellett kivezetõ és a Ber-
csényi utca, ahol a gyerekek járnak isko-
lába, le legyen aszfaltozva.
Etelvári: Hogy megsüllyedt az aszfaltos
utca, az egyedül és kizárólag az Alterra
hibája, mert nem a technológia szerint
csinálta meg. A bizottságnak nincs olyan
hatásköre, hogy glédert tudna rendezni.
Egyébként hoztam a mûszaki osztálynak
olyan követ, ami be fog tömõdni azokba a
rossz utcákba.

Aranyköpések

Fülöp I.: Nedoba képviselõtársam azt
mondja, hogy így kell ennek lenni. A sán-
ta leányt is hozzáverték a jóképû gyerek-
hez házasságba, mert azt mondták, hogy
így kell ennek lenni.
Õri: Már a régi rómaiak is megmondták,
hogy a hatalommal bûn visszaélni, de
ugyanolyan bûn vele nem élni.
Juhász: Hát ebbe a bûnbe nem estetek.
Hitoktató Varga László: Nem tudom, mi-
lyen háttér-megállapodások születtek
annak idején, hiszen mi abba nem láthat-
tunk bele. Egyvalami biztos: itt van elõt-
tünk 97 aláírás. Nem venném a bátorsá-
got még véletlenül sem, hogy minõsítsem
ezeknek az embereknek az akaratát. Ké-
rem Etelvári urat, hogy ne kritizálja még
egyszer mások véleménynyilvánítását.
Etelvári: Ez csúsztatás, én nem mond-
tam, hogy ezeknek az embereknek nincs
igaza.
Horváth: Ezen a süket dumán lépjünk
már tovább és szavazzunk.
Végül 9 igen, 5 nem, 3 tartózkodással a
testület nem változtatta meg az aláírók
által kifogásolt határozatot.

Nyertes civilek

A civil bizottság pályázatot hirdetett helyi
civil szervezetek részére, melyre 20 pá-
lyázat érkezett be. A rendelkezésre álló 3
millió forintot a következõképpen osz-
totta szét a testület: Szent Miklós
Karitasz Csoport, Városi Nyugdíjasklub,
Szent Erzsébet Karitász Csoport,
Gyöngyvirág Klub—Pusztaegres Nyug-
díjasklub, Alsótöbörzsöki Nyugdíjasklub,
Csipike Egyesület, Nyugdíjasklub Sár-
szentmiklós 80.000 Ft; Bogárd-Dal Kul-
turális Khe., Töbörzsökért Egyesület
400.000 Ft; Sárhatvanért Egyesület, Rét-
szilasért Egyesület, Sárszentmiklósi
Egyesület 100.000 Ft; Városi Polgárõr

Szervezet 410.000 Ft; Sárbogárd Diák-
sport Sportszövetsége, Sárbogárdi Fú-
vószenekar, Sárbogárd és Térségéért
Egyesület 300.000 Ft; Borbarát Kör
Sárszentmiklós 30.000 Ft. A Városszépí-
tõ és Hagyományõrzõ Egyesület, a Flóri-
án 07 Lövészklub és a Philia Egyesület
már nyújtottak be idén pályázatot és
nyertek, ezért most nem kaptak támoga-
tást.
Juhász: Ilyen módon a rendõrséget nem
fogjuk tudni támogatni. Most elköltünk 3
millió Ft-ot, elég bõkezûen egyik-másik
soron. Itt is érvényesül, hogy az utolsó fil-
lérig mindet el kell költeni. Egyéb pén-
zünk úgysincs.
Nedoba: Lesz majd a rendõrségnek is tá-
mogatás. A pályázati kiírás szerint ebbõl
nem is lehet támogatni a rendõrséget.
Pedagógus Varga László: A késõbbiek-
ben lehetne különbséget tenni a telepü-
lésrészek nagysága között is, mert kicsit
furcsa, hogy a Sárszentmiklósi Egyesület
annyi támogatást kap, mint a 300 lelkes
rész.

Össztûzben
a Bogárdi Napok

P. Varga: Sok mindent érdemes lenne át-
gondolni a Sárbogárdi Napokkal kapcso-
latban, például, hogy nem lehetne-e pá-
lyázni rá. Ehhez viszont már a költségve-
tési koncepció elfogadásakor jóvá kelle-
ne hagyni a tervezett programokat. Nagy
kérés lenne-e a civil bizottság felé, hogy a
szeptemberi testületi ülésre a Bogárdi
Napokról egy elemzõ anyag kerüljön a
testület elé, amiben esetleg már a jövõ évi
elképzelések is benne lennének?
Nedoba: Én azt gondolom, meg lehet csi-
nálni nyugodtan.
Horváth: Többen szóltak a lakók közül,
hogy drága volt az étel, ital. Talán azért,
mert túl sok bérleti díjat kért a vállalko-
zóktól az önkormányzat?
Juhász: Nem kértünk pénzt a vállalko-
zóktól.
Horváth: Akkor ezt úgy is lehet tekinteni,
hogy egy jó mulatság volt a városnak, a la-
kosságnak a saját pénzén, és valaki más
meg gazdagodott az egészbõl.
Juhász: Hát, ez egy frappáns megközelí-
tés.
Horváth: A lakosság tudja, mirõl szól a
dolog, remélem, intézkednek, hogy a jö-
võben ne így legyen.
H. Varga: Csak a tisztánlátás kedvéért:
ebbõl a rendezvénybõl a városnak sem-
miféle bevétele nem származott?
Juhász: Kiadása származott, bevétele
nem.
Etelvári: Abán mennyit fektetnek be?
H. Varga: Fogalmam sincs, én Sárbogár-
dot kérdezem.
Nedoba: Nem kértünk közterület-fogla-
lási engedélyt, de ezt te is tudod.

Nem légbõl kapott vár

Horváth: Azért is szóltak, hogy a légvár
ingyenesre volt meghirdetve, mégis fizet-
ni kellett érte.
Nedoba: Ez sem igaz, ingyenes volt.
Schmidt Lóránd: Én a gyerekeimmel ott
voltam. Volt egy légvár, amit az önkor-
mányzat állított fel, az ingyenes volt, és
volt egy csúszda az óvoda mellett, ami
fizetõs volt.
Rigó László: 300 Ft-ot kellett fizetni 3
percért, többen szóltak nekem is. Van itt
a teremben is olyan, aki fizetett.
Nedoba: Mutasd meg és mondja meg.
Juhász: Az újságírónõ (Sárközi Ilona)
férje jelezte, úgy tudom.
Nedoba: Nem mond igazat.
Sárközi Ilona: Azért ilyet ne mondjál.
Nedoba: De mondok.
Sárközi I.: Ne mondjad, hogy nem mond
igazat, mert 1800 Ft-ot fizetett a férjem a
csúszdáért vagy a légvárért.
Nedoba: Meg volt hirdetve vasárnap dél-
elõttre.
Sárközi I.: De csak délelõttre szólt, dél-
utánra már nem?
Nedoba: Csak délután 2-ig.
Gábris István: Nem volt egyértelmû.

Támogatás
a családsegítõnek

Nedoba: A Sárbogárdi Napok keretébõl
330.000 Ft körül megmaradt, javaslom,
hogy abból legyen átcsoportosítva 150
vagy 170 ezer Ft a családsegítõ szolgálat
részére nyári táboroztatásra.
E célra 170.000 Ft-ot szavaztak meg a
képviselõk egyhangúlag,

Bejelentések

P. Varga: Hívjuk fel az ABC udvarán lévõ
garázsok tulajdonosainak figyelmét,
hogy kezdjenek tárgyalásokat az
ÁFÉSZ-szel, hogy legyen valami rend,
mert lassan nem lehet bemenni oda. A
boltba járó nagy teherautók tönkreteszik
az utat. A 12,5 millió Ft-os keret felhasz-
nálásával kapcsolatban javaslom, hogy
lehessen belõle a választókörzetek ren-
dezvényeit is támogatni. Aztán majd az
átgondolt, megfontolt és igazságos bi-
zottság felelõsségteljesen dönt a kérdés-
ben.
Ferencz: Az utak profilozását minél
elõbb meg kellene ejtenünk, hogy az utak
járhatóságát biztosítsuk, a külsõ telepü-
lésrészeken is. Mivel megcsinálták a pad-
kanyesést a közútkezelõk, a kislókiakban
felmerült a remény, hogy esetleg aszfalt-
szõnyeget is kap a fõút. Kérném, hogy a
közútkezelõket kérdezzük meg hivatalo-
san: szándékukban áll-e ebben az évben
vagy ütemezetten ennek az útnak a felújí-
tása.
Gábris: A Burgán szeméthegy magaso-
dik. A vásártérre ivóvízrendszert kellene
kiépíteni. János, az M8-assal kapcsolat-
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ban voltál egy értekezleten, mit tudha-
tunk róla bõvebben?
Juhász: Ez a tervezési tanács ülése volt,
ahol a kistérséget képviselem. 2009 és
2012 vagy 2010 és 2013 között (a 2. sza-
kaszban) lesz annak az útnak a kiépítése,
ami minket érint, illetve felértékeli a tele-
pülést.

Ingyen tankönyv pénzért?

H. Varga: A templom mögötti bejáróval
semmi nem történt egy hónapja, valami
csekély javítást szeretnénk kérni, hacsak
nem jut rá aszfalt (az lenne a legjobb). A
szociális bizottság részérõl kértünk az is-
koláktól állásfoglalást arról, hogy mi lesz
akkor, ha az arra jogosultaknak a tan-
könyvcsomagot csak 10.000 Ft-ig tudják
ingyenesen adni. A szülõnek joga van ah-
hoz, hogy ingyenesen kapja az új tan-
könyvet, ha ingyenesen jár neki.
Barna Edina szakreferens: Az OM sze-
rint törvénysértõ, ha a tankönyvcsomag
árának a 10.000 Ft-on felüli részét kifizet-
tetik az ingyenes tankönyvre jogosult
gyerekekkel illetve szülõkkel, de ha a szü-
lõ nyilatkozik, hogy a 10.000 Ft-on felüli
rész kifizetését vállalja, akkor ez így tör-
vényes.
Bódai: A Németh saroknál van egy le-
süllyedt csatornafedél, amibe belecsúsz-
tam autóval, és úgy tudtam kijönni belõ-
le, hogy kapart a kerék. Kérem a mûszaki
osztályt, hogy ezzel kapcsolatban intéz-
kedjenek.
Horváth: A Tájház rendezvények idején
régen mindig nyitva volt. A lakosság ezt
most hiányolja. Szerintem egy kicsit job-
ban fel kellene karolni a tájházat, és pro-

pagálni, hogy ott a fiatalok és az itt élõk
Bogárd történetét jobban megismerhe-
tik.
Krupa Rozália jegyzõ: A mûvelõdési ház
vezetõjének a kezelésében van, és van is
rá személy, aki — ha érdeklõdõ van —
nyitja és zárja.
Õri: Nagyhörcsökön a buszmegálló még
ugyanúgy van, mint ahogy volt 4 hónap-
pal ezelõtt. Pusztaegresen az általános is-
kolával szemben egy mély kátyú van a ka-
nyarban, az út szélén. Ugyancsak Puszta-
egresen a Petõfi utca sorsáról érdeklõd-
nek az ott lakók — alig lehet kikerülni a
kátyúkat.

A farizeusság csúcsa

Nedoba: A Sárbogárdi Napokból meg-
maradt összeg másik felébõl 100.000
Ft-ot javaslok a köztisztviselõi napra,
50000 Ft-ot pedig a Semmelweis-napra.
Juhász: Nehogy bent maradjon a kasszá-
ban.
Krupa Rozália jegyzõ: A civil bizottság a
feladatát a Sárbogárdi Napok szervezé-
sével befejezte, a megmaradt összeg elõi-
rányzat maradt, azaz egy felhasználási le-
hetõség, de nem kötelezettség. Mellette
van forráshiány és hitel.
Nedoba: Én csak a hagyományok miatt
mondom, meg a köztisztviselõknek a tisz-
telete, megbecsülése jeléül.
Juhász: Nedoba úr, a farizeusság csúcsa,
hogy több millió Ft-ot elvontatok a köz-
tisztviselõktõl, most meg majdhogynem
azt mondod, hogy mi vagyunk azért a fe-
lelõsek.
A testület 9 fõs többséggel elfogadta Ne-
doba javaslatát.

Széles sáv, motor, víz

Etelvári: A széles sávú beruházásba sok
milliót beöltünk…

Juhász: A széles sávú beruházás zöme
uniós pénz, a másik része állami társfi-
nanszírozás, a harmadik és negyedik ré-
sze pedig az üzemeltetõvel kötendõ szer-
zõdés, tehát sem a városnak, sem a három
településnek egy fillérjébe nem kerül.
Akkor kérdezem, hogy milyen pénzt öl-
tünk bele?

Etelvári: Majd elválik a végén, mert én
úgy gondolom, hogy a KábelSat 2000 le
fogja pipálni a Synergont, és nem fog rá-
kötni senki. Ha nem lesz kint a külterüle-
teken, akkor nem találom ennek sok ér-
telmét. Más: a közterület-felügyelõknek
volt két motorja, amiket azóta nem látok.
Hová lettek?

Juhász: Bent van a garázsban, adok egy
kulcsot.

Etelvári: El kellene adni, vagy odaadni
valakinek, hogy ne a saját autójukkal
bóklásszanak a gyerekek a mûszakon.
Mikor kezdõdik a kátyúzás az Ó, Szélsõ,
Damjanich stb. utcákon? Már évek óta
égetõ probléma a Sávoly közi csatorna
ügye. Hol tart a per? Egy dolgot nagyon
nehezményeztek az ott lakók, hogy te azt
mondtad: miért oda építettek. Ez egy na-
gyon csúnya kijelentés volt a részedrõl.
Azok a házak elõbb voltak ott, mint a Ke-
leti-csatorna, én úgy tudom.

Dr. Berzeviczy Gábor: A Burgával kap-
csolatban kérem a Közév és a mûszaki
osztály hathatós közremûködését, és a jö-
võ héten kezdõdjön meg a munka. A má-
sik: amikor a szennyvízberuházást elindí-
tottuk, felmerült, hogy a Gárdonyi utcá-
ban az árok szélesítése, mélyítése meg-
történik. De az Invitel a telefonvezetéke-
ket nem megfelelõ mélységben helyezte
el. Nem tudom, hogy ez a folyamat hol
állt meg, de jó lenne, ha valamilyen mó-
don fölgyorsulna. Az árkok tisztítását és a
fûnyírást folyamatosan kellene végezni.
A 6-os választókerületben a régi posta
udvarában és elõtte nagyon magasra nõtt
a fû. Ott, illetve Handa Gabi bácsi kör-
nyékén a járdával is gondok vannak. Mik-
lóson a buszmegállónál, Nagy Pista bácsi-
ék elõtt katasztrofális állapotok vannak
egy ilyen esõzés után.

Dr. Szabadkai: Már régóta küszködöm a
sárbogárdi vasúti átjáró és az OMV kö-
zötti területekkel. Ott többféle tulajdon
van, és mindig az a probléma, hogy mikor
melyik kaszálja. Szeretném kérni a mû-
szaki osztálytól, dolgozzon ki valamilyen
javaslatot, hogyan lehetne ezt a helyzetet
megszüntetni.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Horgászverseny esõben
Zuhogó esõben, egy hét halasztással
rendezték meg az alsószentiváni Bene-
dek-tónál a horgászversenyt. Ezt a ren-
dezvényt elõzõ szombatra tervezték, de
az akkori nagy esõ miatt kiöntött a tó,
így a közelébe se tudtak menni. Ezért el-
halasztották erre a hétvégére. A helyzet
azóta nem sokat javult, de legalább a ta-
vat visszaterelték annyira a medrébe,
hogy megrendezhették a sokéves ha-
gyományra visszatekintõ versenyt.
A nevezések száma az esõs idõjárás elle-
nére se maradt el az elõzõ évekétõl, 47
versenyzõ állt rajthoz. A viharos idõ el-
lenére a fogások meglepõen jók voltak.
Nem csoda, hiszen az idén is 10 mázsa
halat telepítettek a tóba, a másik tóban
pedig sok ivadékot nevelnek, ami bizto-
sítja a jó fogáshoz szükséges halután-
pótlást. Szinte mindenki vihetett haza
egy-két szép pontyot. A jó fogási lehetõ-
séget a verseny eredménye is tükrözte.

Elsõ lett Plank József 6 db hallal, 10,3
kg-os fogással; második Horváth Károly
szintén 6 db-bal, 10,1 kg-os fogással;
harmadik Fodor István 6 db-os fogással,
9,5 kg-mal.
Az ifjúságiak versenyében elsõ ifj.
Szopori Zsolt 2 db, 4,1 kg; második
Kisari Kamilla 2 db, 3,8 kg; harmadik
Plank Ágnes 2 db, 2,7 kg. Legtöbb halat
fogott — szám szerint 87 db-ot —
Geiger Zoltán.
A verseny után közös ebéden vettek
részt. A jó halászlé és pörkölt egy sze-
mig elfogyott.
Közben persze esett az esõ, és úgy fel-
ázott az út, hogy visszafelé már csak
traktor segítségével tudtak hazajutni es-
tefelé a személyautósok.
Ezt a horgászversenyt sokáig fogják em-
legetni az egyesület tagjai.

Hargitai Lajos
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Aba Napok — nem lehet megunni
Az Aba Napok tizenötödszörre is tudott újat, izgalmasat nyúj-
tani a már hagyományos eseményekkel együtt. A rendezõk
minden évben a lakosság véleményét kikérve, a lakók aktív
részvételével állítják össze a programot. Emiatt is olyan egyedi
fénypontja ez minden évnek, amit nem lehet utánozni és nem
lehet kihagyni. Ahogy a község, úgy ez a rendezvény is sugároz-
za az itt élõ közösségben lévõ harmóniát. Minden korosztály,
minden érdeklõdési körû ember talál itt magának érdekessé-
get. Talán ez az oka annak, hogy az esõ, jégesõ ellenére nem-
hogy kevesebb, hanem inkább több lett az ember, mintha a víz-
tõl gombamód szaporodtak volna. Itt olyan arcokkal is lehetett
találkozni, akikkel például a Bogárdi Napokon nem.
A háromnapos fesztivál nyitányaként két testvérközségi szerzõ-
dés ünnepélyes aláírására került sor a szlovákiai Tallóssal és a
németországi Langhennersdorffal. Ugyanakkor idén 10 éve an-
nak, hogy Aba és Ebergötzen—Holzerode szerzõdést kötöttek,
ami még inkább emelte a megnyitó fényét.
A programrengetegbõl csak egypárat emelnék ki, amik különö-
sen elnyerték a tetszésemet.
A kultúrban érdekesebbnél érdekesebb kiállításokban dúskál-
hattunk. A Sárbogárdon élõ, Cecén dolgozó Kovács János
gyógyszerész és amatõr fotós képeit a színházteremben lehetett
megtekinteni. János lenyûgözõ felvételeket készített a varázsla-
tos természet pillanatairól. Az elõtérben Aba múltbéli öröksé-
geit tették közszemlére, ugyancsak fényképeken, valamint egy
jelentõs fényképezõgép-gyûjteményt csodálhattak meg az ér-
deklõdõk. Figyelemreméltó volt Ormándi Márta csuhészob-
rász, valamint a közösségbe fonódott helyi és környékbeli kéz-
mûvesek kiállítása is (velük hamarosan interjút is olvashatnak
lapunk hasábjain).
A zenei programok közül számomra a pálmát Boban Markovic
és „bandája” illetve a Kistehén Tánczenekar vitte el. Fantaszti-
kus, amit ez a két csapat a színpadon alakított. Bobanékkal már
találkozhatott az abai közönség, a fúvós virtuózok most sem
okoztak csalódást pergõ ritmusú, vérpezsdítõ dalaikkal; Kis-
tehénék viszont újak voltak. Elõször féltem, hogy a slágerré lett
„Van egy kék tó…” kezdetû nótájukon kívül nem tudnak érde-
keset mutatni, de szerencsére nem így lett. A cigány és magyar
népzene, rap, régi tánczene, némi jazz és kispálos hangzás keve-
rékébõl összegyúrt, autentikus hangszereken játszott számaik,
energikus színpadi fellépésük fergeteges volt.
Nem volt rossz az EDDA, a szombati Balkán Fanatik és a Méh-
kas Aula sem.
Habár az Irigy Hónaljmirigyen és a NOX-on rengetegen voltak,
engem nem igazán fogott meg ez a két együttes. A NOX körül
nagyobb volt a felhajtás, mint amilyen maga a koncert. Ez az át-
lag könnyûzenével igencsak felhígított „népzene” olyan, mint a
szénsavas üdítõitalok: népzeneízû —, de hiányzik belõle a lé-
nyeg. A népzenei programok hál’ Istennek pótolták ezt a hi-
ányt. A Hónaljmirigy pedig ugyanazt a mûsort
adta le, mint Sárbogárdon, ugyanazokkal a poé-
nokkal, ami kissé tré volt.
A feledhetetlen pillanatok közé tartoznak vi-
szont azok az apró történések, amik a színes,
sokarcú embertömegben zajlottak, így az a vizs-
la, amelyik egy hosszú kötélre engedett lufival a
nyakörvén mászkált a tömegben, a mûvészi al-
kotás képét öltõ szemétrakás a gödörbeli kuká-
ban és környékén, a szüleik nyakában tapsoló,
csápoló pici gyerekek, a felszabadult, flörtölõ fi-
atalok bolondozásai, az indiai, görög és magyar
ételek levegõben terjengõ illata és a kalapos né-
ni a virágcsokorral…
Jó együtt lenni Abán, akár az ismeretlen isme-
rõsökkel is. Jövõre ugyanitt!

Hargitai Kiss Virág
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Szentivánéji ünnep Alsószentivánon
A Szentiván-napi megemlékezések tör-
ténete hosszú évszázadokra nyúlik vissza.
Sem a tudomány, sem a publicitás nem
mélyedt bele e hagyomány eredetének
kutatásába. Abban azonban közmeg-
egyezés van, hogy a keltákhoz kötõdik e
népszokás, és a kereszténység elterjedé-
séhez a római birodalomban.
Pünkösd táján óhatatlanul is felvetõdik a
gondolat, hogy a szentlélekkel feltöltõdõ
apostolok, hittérítõk között bizonyára ott
voltak a Kárpát-medencébe jövõ igehir-
detõk is, akik a keresztény tanításokat
igyekeztek az itt együtt élõ népek nyelvé-
re fordítva terjeszteni. Mivel a KERESZ-
TÉNY elnevezés csak késõbb vált általá-
nossá az egyházban, így nem vethetõ el az
a feltevés, hogy az itt élõ rómaiak az ak-
kor többféle vallás közül a keresz-
tény—zsidót az elsõ áldozatukról, Szent
Jánosról, az akkor meghatározó nyelvet
beszélõk nyelvén Szent Ivánról nevezték
el Szent Iván-hívõknek, szentivániaknak.
A Pannóniában és Dáciában állomásozó
római katonák és az itt élõ, zömében kel-
ta népesség késõbb is megõrizte a Szent-
iván nevet, s a rómaiakat kiszolgáló tele-
pülések büszkén viselték azt szinte a mai
napig. Halvány bizonyíték, de sokat sejte-
tõ az írásban és helyi hagyományban fel-

lelhetõ közel félszáz SZENTIVÁN (ne-
vének különbözõ változataiban), amely
fellelhetõ még a Kárpát-medencében; ér-
dekes módon kivétel nélkül megtalálható
mellettük valamilyen nagyságú római õr-
hely is.
E rövid történeti fejtegetés után szeret-
nék néhány gondolattal hozzájárulni a
szentivánéji népszokások kialakulásának
lehetséges történetéhez.
Ha a keresztény tanításból indulunk ki, s
figyelembe vesszük a keresztény és a ke-
reszténységet megelõzõ vallások ünne-
peinek összekapcsolását, a régi és az új
vallás közelítését, nem kell nagy képzelõ-
erõ ahhoz, hogy megértsük a nyári nap-
forduló elsõ napjának és az elsõ keresz-
tény vértanúnak az összekapcsolódását.
Egyben az õsi vallás nap és tûzimádata is
megmaradt az elõzõ forduló utolsó nap-
jának éjjelére, vagyis Szent Iván éjszaká-
jára.
Jól megfért ez a kereszténység hõskorá-
ban, s némi zökkenõkkel azóta is. Azt hi-
szem, jól megfér ez a keresztény szellemi-
séggel is, s az egyre szélesedõ ökonomiz-
mussal.
A jelenleg is Szentiván nevet viselõ köz-
ségek egyre szélesedõ szövetsége, a
Szentiváni Charta, pilisszentiváni kezde-

ményezésre felújította a Szentiván-napi
ünnepségeket szerte az országban, s pár
éve az országon kívüli Szentivánoknál is.
Mi, alsószentivániak, akik Felsõ, Közép
és Alsó elõnevû Szentivánokból kovácso-
lódtunk eggyé — még az elõzõ évezred
utolsó századfordulója körül —, a nap-
forduló utolsó éjszakájának megünnep-
lését hagyománnyá kívánjuk tenni itt,
Alsószentivánon, az õsi dombon, az isko-
la mögött, ahol valószínûleg õsidõk óta
áldozhattak ünnepeiknek elõdeink a föld
tanúsága szerint.
Gyertek hát szentivániak, ünnepeljetek
velünk! A lenyugvó nap lángjánál meg-
gyújtott tábortûz fénye, melege összeköt
minden szentivánit, bárhol él is e földön.
Az egymásratalálás mellett mindenkinek
lehetõsége van saját bográcsban fõzni,
vagy más formában megvendégelni csa-
ládját, barátait, s közben a BARANTA
együttes ÕSI MAGYAR harcmodorról
szóló bemutatóját megcsodálni, esetleg
kipróbálni.
Mindez tehát JÚNIUS 23-ÁN, DÉL-
UTÁN 5 ÓRAKOR veszi kezdetét.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel
vár Alsószentiván Önkormányzata!

Szántó József alpolgármester

Gyermeknap a bölcsõdében
Szép, napos, meleg idõben tartották meg a gyermeknapot a sár-
bogárdi bölcsõdében pénteken délelõtt. A bölcsõde dolgozói
lufikkal és színes papírszalagokkal díszítették föl az udvart erre
az alkalomra, és új játékokkal: labdával, homokozó-formákkal,
kis vödrökkel lepték meg a csöppségeket. Az ünnepi tízórait a
szabadban költötték el a gyerekek, majd birtokba vették az ud-
var minden egyes szegletét. A szülõk közül többen is eljöttek,
hogy együtt töltsék ezt a délelõttöt csemetéikkel.
A bölcsõdébe jelenleg mintegy harminc gyermek jár, többségük
jövõre óvodába megy. A szerény körülmények ellenére a böl-
csõde dolgozói igyekeznek a piciknek otthonos környezetet,

szeretetteljes légkört teremteni, hiszen
meghatározó idõszak ez a gyerekek életé-
ben. Szerencsére munkájukhoz sok segít-
séget kapnak a szülõktõl.
Jó lenne, ha az önkormányzat ugyanolyan
figyelmet fordítana erre az intézményre
is, mint az (egyes) óvodákra, iskolákra.

Hargitai Kiss Virág
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Ballagás a
nagylóki óvodában

Szombaton délelõtt búcsúztatták a nagylóki nagycsoportoso-
kat kisebb társaik, az óvónõk, dajkák, valamint a szülõk, ro-

konok, ismerõsök. A rossz idõ miatt a kultúrházban került sor
az eseményre. Az ünneplõbe öltözött 15 ballagó megilletõdve,
meghatva foglalta el az õket megilletõ fõhelyet. Nagy Imréné
vezetõ óvónõ köszöntötte elõször a gyerekeket, majd a közép-
sõsök és a kicsik adták elõ azt a mûsort, amivel erre a napra ké-
szültek.

A nagycsoportosok Killer Józsefné vezetésével versekkel, tánc-
cal köszöntek el az óvodától. Az óvó és dajka néniktõl egy-egy
szál virággal búcsúztak. A leendõ iskolások egy-egy gyöngybõl
készült virágot és egy kis ajándékot kaptak, aminek jó hasznát
veszik majd szeptembertõl.
Biztos vagyok benne, hogy az iskolában is olyan szeretettel fo-
gadják majd a kis elsõsöket, mint amilyennel az óvodában
övezték õket.

Hargitai Kiss Virág

Pedagógusnap
Sárkeresztúron

Több éve már, hogy a régi formájában ünnepelheti a sárkeresz-
túri pedagógustársadalom a pedagógusnapot. A képviselõ-tes-
tület meghívására június 9-én gyûltek össze tanárok, tanítók,
óvónõk és az õ munkájukat segítõ technikai dolgozók a mûvelõ-
dési házban egy kis köszöntésre, vendégségre.

A megjelent vendégeket köszöntötte a falu énekkara, óvodá-
sok, iskolások, a szülõi munkaközösség és a polgármester. Vi-
rág Miklós beszélt a megváltozott pedagógusszereprõl, a gyere-
kek tanuláshoz való viszonyáról, arról, hogy a mai világban ta-
lán még szeretetre éhesebbek a pedagógusokra bízott gyere-
kek, mint az elmúlt idõszakban. Ismételten köszöntötte azokat
a kollegákat, akik ebben a tanévben vehették át az aranydiplo-
májukat és kitüntetést kaptak. Beszédét egy nagyon szívhez
szóló Szalézi Szent Ferenc idézettel fejezte be: „A gyermekek
nevelésénél mindig szelídségre törekedjetek, mert ez a pompás
erény ad hatalmat a gyermekek szíve fölött. Mint a mágnes a vasat,
úgy vonzza a szeretet, a jóság a gyermek szívét.”
Ismét egy emberpróbáló, nehéz tanév áll mögöttünk. Minden-
kire vár a megérdemelt pihenés, a nyári szünet. Ezt a pihenést a
képviselõ-testület is segíti. Úgy az iskola, mint az óvoda kollek-
tívájának az egynapos kirándulását anyagi hozzájárulásával
támogatja.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Felejthetetlen
délelõtt

Hadnagypusztán
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Cica csoportosai nevé-
ben szeretnénk megköszönni kis óvodásunk nagyszüleinek,
Forster Józseféknek a meghívást. Rengeteg élményben volt
részünk Hadnagypusztán. Megfigyelhettük a sokféle állat
etetésének, tartásának módját, a tehenek fejését, a lovak
csutakolását, a tejházban a tej hûtését.
Nagyon jó volt a lovas kocsikázás is, így vittek bennünket
vendéglátóink a buszmegállóig. Még egyszer köszönjük:

A Cica csoportos gyerekek és a nevelõk
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Szabados Tamás választás elõtt
— választás után —

— Egy nyílt levelet olvashattunk a Bogárd
és Vidékében a múlt héten Juhász János-
hoz, Sárbogárd polgármesteréhez címezve,
amit az MSZP elnökeként írtál neki a
pártból való kilépésével kapcsolatban. Ju-
hász erre az újságban interjú formájában
válaszolt. Kíváncsi volnék, hogyan véleke-
dik errõl Szabados Tamás?
— Május 16-ai keltezéssel kaptam egy
nagyon szûkszavú levelet Juhász János
polgármestertõl, amelyben azt közli ve-
lem, mint az MSZP helyi elnökével, hogy
kilép az MSZP-bõl, tehát tagsági viszo-
nyát megszünteti. Ebben semmi különle-
ges nem lenne, ha itt most nem Sárbo-
gárd polgármesterérõl volna szó, aki
azért végsõ soron ezt a jelölést az MSZP-
tõl kapta
— Õ azt állítja, hogy nem az MSZP-tõl, ha-
nem a polgároktól kapta a felhatalmazást a
választásokon, ami igaz.
— Az valóban igaz, hogy végsõ soron a
polgárok szavazták meg, de azért én úgy
gondolom, hogyha ma valaki egy párt szí-
neiben elindul, és a taggyûlés egyhangú-
lag javasolja õt polgármesterjelöltnek,
akkor a problémákat elsõdlegesen ve-
lünk kellene megbeszélnie. Legalábbis
hivatalos formában nem jelzett a polgár-
mester úr problémákat. Váratlanul feb-
ruárban derült ki, hogy már nem ért egyet
velünk. Nem szólt ekkor sem, hanem a
Fejér Megyei Hírlapban „üzent”, így az
egyszerû tagok, akik azért a bizalmukat
belé helyezték, onnan tudták meg a dön-
tését. No, meg azért ma az MSZP márka-
név. A színeiben való indulás egyfajta
elõnyt jelent, gondolom ezt senki nem vi-
tatja ma Magyarországon. Fontos, hogy
az ismeretlen, vagy legalábbis a sárbogár-
di többség számára teljesen ismeretlen
Juhász Jánost az MSZP kampánya tette
ismertté és olyan elfogadható személlyé,
ami végül is a megválasztásához vezetett.
— Véleményed szerint ez kötelezi õt arra,
hogy az MSZP irányelvei vagy utasításai
szerint irányítsa a várost?
— Meg lehet kérdezni a polgármester úr-
tól, semmifajta utasítást a szervezettõl
nem kapott Juhász János. Nem kapott a
testület sem, hanem volt a szervezetnek
egy választási programja, ennek a prog-
ramnak a megalkotásában maga Juhász
János is részt vett a kampányban, hiszen
elfogadta ezt, sõt, egész idáig részt vett a
megvalósításában is. Utak épültek, a vá-
ros középületei megszépültek, új posta
lett, egy csomó olyan dolog történt itt
Sárbogárdon, ami az MSZP választási
programjában volt benne. Nem utasítá-
sokat kapott a polgármester meg a testü-
let, hanem a pártnak volt egy választási
programja, ezt bemutattuk a választók-

nak, a választók ennek alapján megvá-
lasztották és felhatalmazták az MSZP-t
arra, hogy kormányozza a várost, és mi
csak ezt hajtjuk végre. Nem kevesebbet
és nem többet, és ezt tudja a polgármes-
ter úr is. Az õ neve is hitelesítette ezt a
programot. Minden olyan híresztelés,
amely azt sugallja, hogy itt diktatúra van a
városban, nem így van. Tessék körülnézni
a városban, ez a város már nem ugyanaz,
mint négy évvel ezelõtt volt, és ez egy
olyan alap, amire mindenki büszke lehet.
Ezt nem az MSZP sikerének tekintjük,
hanem a városénak. Szeretnénk, hogyha
mindenki megértené, hogy a hatalommal
lehet visszaélni, és akkor azt diktatúrá-
nak nevezik, az pedig egy csúnya dolog.
De az se jó, ha a hatalommal nem élünk.
Minket a választók felhatalmaztak, hogy
ezt a várost kormányozzuk. Mi ezt a ha-
talmat arra használjuk fel, hogy a várost
szépítjük, építjük és továbbvigyük ennek
a fejlõdését. A hatalommal nem éltünk
vissza. Ezzel egyébként a Juhász János-
kérdés számunkra, mint politikai szerve-
zet számára, befejezõdött. Itt új fejezet
kezdõdött a város életében.
— A demokráciával kapcsolatban kívülrõl
az ellenkezõje látszik annak, amit mon-
dasz. Mi azt tapasztaljuk, hogy igenis van
egy háttér-irányítású diktatúra. Sokszor
panaszolták ezt még MSZP-s testületi ta-
gok is, tehát a párton belüliek. Olyanok is,
akik a frakción belül voltak. Számtalan
esetben megfogalmazódott, hogy a Dr. Sza-
badkai Ügyvédi Irodából irányítják ezt a
várost. A demokráciától idegen az is, hogy
az MSZP zárt frakcióülésén döntik el, hogy
mi legyen, ahol a hírek szerint voltak
kirohanások, egymás leüvöltése, anyázás
stb. Amikor az ember azt látja, hogy ijedt
arccal, vagy lesunyt fejjel egyszerre szavaz-
nak a frakció tagjai és semmiféle más
véleményt nem vesznek figyelembe, lesöp-
rik az asztalról az ellenzéki véleményeket,
az inkább a 70-es, 80-es évek diktatúrá-
jának a hangulatát idézi. Véleményem sze-
rint most Juhász János számára az hozta el
a „megvilágosodást”, hogy õt az MSZP

nem akarja indítani polgármesterjelölt-
ként, azért tálalt ki. Hogy miért nem kell,
amikor azelõtt istenítették, ennek még nem
egészen látszik az oka.
— Nem tudom, hogy ki és mikor mondta
neki, hogy nem akarják indítani, ilyen
döntés még nincs a szervezetben.
— Ferencz Kornéltól származik az
információ, õ mondta nekem, mikor rákér-
deztem. Mondta, hogy hát, egy kicsit korán
tudta meg Juhász.
— Az MSZP-ben nem tárgyaltunk sem
hivatalosan, sem félhivatalosan eddig ar-
ról, hogy ki legyen a polgármesterjelölt,
ennek most van itt az ideje. Tehát febru-
árban, amikor megérezte Juhász János,
hogy nem õ lesz a polgármesterjelölt, ak-
kor ez nem volt napirenden. A másik,
amit te is mondtál, hogy úgy érezted, itt
zárt, titkos frakcióüléseken dõltek el a
dolgok — a frakcióülések egy részén ma-
gam is részt vettem, ahol valóban nagy vi-
ták voltak. De jó, hogy nagy viták vannak.
Én voltam parlamenti képviselõ 12 évig,
ott is hatalmas viták vannak a frakcióülé-
seken.
— Csak miért nem nyilvánosan folynak
ezek a viták?
— Azért, mert ki kell izzadni magunkból
azt a döntést, és utána meg kell egymással
állapodnunk. Egyébként ezt az állampol-
gárok jobban értik, mint ahogy ezt általá-
ban hisszük. Az lenne diktatúra, ha itt
nem lenne több párt, nem lennének vá-
lasztások, tehát nem lennének a polgárok
elõtt olyan választási lehetõségek, hogy
kire lehet ráruházni hatalmat.
— Ezzel a munkamódszerrel Sárbogárdon
a képviselõ-testületi munka meg a bizott-
sági munka vált formálissá, hiszen a dön-
tések nem ott születtek, hanem a nyilvános-
ság kizárásával a frakcióban.
— Számos olyan javaslat volt, ami igenis,
a testületi ülésen lett eldöntve. A frakció-
ülések zömén ott voltam. Ott a fejleszté-
sekrõl ment a vita, arról, hogy mi legyen a
várossal, a fejlesztésekkel, az intézmé-
nyekkel, és próbáltuk annak az optimális
feltételeit kialakítani.
— Ehhez nem kell az ellenzék?
— Az ellenzék mutasson rá azokra a dol-
gokra, ami pl. nem jó.
— Túl ideális ez a demokráciaképed. A va-
lóság az, hogy még a frakción belül is meg
kell alkudnotok egyik vagy másik tag
szavazatáért. Egyik szép példája volt ennek
a Sárbogárdi Napok, amikor Nedoba Kar-
csinak az volt a rögeszméje, hogy a Hõsök
terén legyen minden, még a tûzijáték is. Ak-
kor is megszavazták ezt neki, ha az asztalon
ott feküdt az ott lakó polgárok tiltakozása,
ha attól kellett tartani, hogy a tûzijátéktól
felgyulladnak a környezõ házak, ha össze-
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tapossák a sírokat a hõsi emlékmûnél. Mert
Nedoba szavazata fontosabb volt, mint a
polgárok véleménye. A demokrácia arról
szól, hogy egy polgár véleménye is számít.
Ugyanígy bizonyos feltételek teljesülésével
lehetett csak számítani Õri Gyula, Ferencz
Kornél vagy Etelvári stb. szavazatára. Te-
hát nem annyira szép ez a mostani „demok-
rácia”, ahogy te így megfogalmazod.
— A demokrácia vita és kompromisszu-
mok hosszú láncolata.
— És zsarolások hosszú láncolata is.
— Én nem nevezném ezt zsarolásnak.
— Az se zsarolás, hogyha Fülöp Pista bácsi
nem szavaz a frakcióval, akkor nem kap
Sárszentmiklóson egy utca burkolatot, vagy
a polgármester ugyanígy büntetést kap,
mert a frakcióból kiugrása miatt egy töbör-
zsöki utcát nem csinálnak meg, vagyis a la-
kosságot büntetik miattuk?
— Ezek a viták, amiket te mondasz, a
frakción belül nagyon éles viták voltak,
de ez nem zsarolás. Inkább az a szándék
mutatkozik meg, hogy mindegyik képvi-
selõ meg akarja mutatni magát. Hiszen a
10 egyéni körzetbõl 7-et MSZP-s vezet,
és mindenki meg akarja mutatni, hogy õ
is fejleszti a várost. És mi jött ki belõle?
Hogy több mint 30 út olyan lett Sárbogár-
don, amilyen lett. El tudtad volna képzel-
ni négy évvel ezelõtt, hogy Sárbogárdon
azért hellyel-közzel járhatók lesznek az
utak?
— Minden ciklusban voltak nagy beruhá-
zások és útépítések is. Az elsõ ciklusban te is
tagja voltál ennek a testületnek, amikor
talán a legnagyobb beruházások voltak eb-
ben a városban. Akkor indult be a város
igazán. Akkor volt a gázberuházás, tele-
fon-beruházás, a szennyvízberuházás elsõ
üteme, iskolaépítés stb. A szennyvízbe-
ruházás harmadik ütemére még az elõzõ
testület nyerte a pénzt, és most fejezõdött be
végképp a négy cikluson áthúzódó beruhá-
zás-sorozat. Ennek a befejezésével látvá-
nyosan helyre lehetett állítani az utcákat a
városközpontban is. Ez a tény, és nem len-
nénk igazságosak, ha azt állítanánk, hogy
igazi nagy dolgok csak ebben a ciklusban
történtek.
— Azt tudom erre mondani, hogy nin-
csen szégyenkeznivalója a mostani koalí-
ciónak, sõt.
— Nincs, persze, de túlértékelni sem szabad
ezt a munkát.
— Semmiféle túlértékelésrõl szó sincs. A
város lakóival én is beszélgetek, nagyon
sok emberrel. Nem élik meg diktatúra-
ként, nem élik meg ezt a fajta városveze-
tést olyannak, hogy itt most a kisebbséget
elnyomnák. De nem megkérdõjelezve az
összes eddigi önkormányzat jó szándé-
kát, azt el kell ismerni, hogy most, 2002 és
2006 között volt a legtervezettebb, leg-
szervezettebb a munka a testületben. És
mi azt tudjuk ígérni, hogy az MSZP újra-
választása esetén mi folytatjuk ezt a poli-
tikát. Mi elvállaltuk a kormányzást, de
vállaljuk a felelõsséget is.
— Meglepõ ez a nagy lelkesedésed a helyi
politikával kapcsolatban. Hónapokig

csendben voltál, háttérbe húzódtál. Most
meg azokkal mûködsz együtt, akik ország-
gyûlési képviselõként megbuktattak, háttér-
be szorítottak, akik szervezték a botrányos
tagbeléptetéseket ellened. Nem a helyi vá-
lasztásokra készülsz már? Mondjuk a pol-
gármesterségre?
— Hát, ez egy jó kérdés. Én is szenvedé-
lyes ember vagyok néha, de ezt a szenve-
délyt elnyomom magamban, aztán akkor
inkább szemlélõdöm. Nem szeretek a
vakvilágba beledumálni. Én vagyok az
MSZP megyei elnöke. Szervezem a me-
gyei önkormányzati választások kampá-
nyát.
— Most inkább a helyi politikáról, az itteni
viszonyokról beszéljünk. Pályázol a polgár-
mesterségre az MSZP színeiben?
— Ezt nem én fogom eldönteni, vagyis
ezt sem megerõsíteni, sem cáfolni nem
szeretném, nincs ebben még döntés.
— Tipikus politikus válasz.
— Nem, az MSZP tényleg nem döntött az
ügyben, hogy kit indít polgármesternek.
Ez egy új helyzet.
— Én három polgármester-jelöltségére
pályázó embert látok az MSZP-ben: egy-
részt téged, aztán dr. Szabadkai Tamást
meg talán Ferencz Kornélt.
— Én nem találgatnék itt. Ez nincs napi-
renden. De az igaz, hogy én nem adtam
fel a politizálást. Nem vonultam vissza,
még érzek magamban annyi erõt, hogy a
politikával foglalkozzam.
— Ez akkor azt jelenti, hogy nem akarsz
visszamenni tanítani, hanem — bár nem
országgyûlési képviselõként — helyi, illetve
megyei pártpolitikusként inkább politikai
pályán akarsz továbbdolgozni?
— Politizálni fogok. Hogy a politikai pá-
lyán mint professzionális, tehát „fizetett
forradalmár” maradok-e? Nem tudom.
Sem igent, sem nemet nem mondok.

Nem tudom. Ehhez sok mindennek kell
történnie.
— Mert ugye, ezek a döntések nem rajtad
múlnak?
— Egy része nem rajtam múlik, más része
meg rajtam múlik.
— Tehát az akarat megvan, a többi meg
majd kiderül.
— A politizálással nem hagyok fel, hiszen
azt a tapasztalatot, ami felhalmozódott
bennem 16 év alatt, nem szabad a sutba
vágni. És szerintem elkövetkezett annak
az ideje, hogy ebbõl Sárbogárd közvetle-
nül is, tehát a saját pátriám közvetlenül is
részesüljön. Mert én igenis a helyi köz-
életben részt akarok venni, és a megyei
közéletben is. Annak a 12 évnek, amit el-
töltöttem az országos politikában, — a
sok mellett — két nagy hozadéka volt. Az
egyik, hogy rettentõ sok ismeretre, ta-
pasztalatra és ismeretségre tettem szert,
az országos politikusok között is. A másik
meg, hogy olyan szakpolitikusként tud-
tam részt venni az országos politikában,
amely az itthoni és a megyei munkámban
is nagyon sokat fog segíteni.
— Vagyis, ha lesz megfelelõ bizalom
irántad, akkor a megyei, illetve a helyi poli-
tikában hajlandó vagy, sõt, szándékozol
szerepet vállalni? Akár Sárbogárd polgár-
mestereként, vagy a megyei közgyûlésben
bizonyos megbízásokkal továbbra is a poli-
tikai tevékenységben akarsz mûködni, így
van?
— Én inkább azt mondanám, hogy ha a
feladat megtalál, akkor én ezt a feladatot
elvállalom. Azt hiszem, én már megen-
gedhetem magamnak azt a luxust, hogy
nem én futok a feladat után.
— Persze, így értettem én is. Köszönöm szé-
pen.

Hargitai Lajos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának polgármes-
teri hivatala versenytárgyalás útján bérbeadásra
meghirdeti az alábbi ingatlanait: Sárbogárd, Ady E.
út 162. szám alatti épület földszintjén található 53
m2-es alapterületû üzlethelyiséget irodai, kereske-
delmi, szolgáltató üzlet céljára.
A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa
10.300 Ft/m2/év+áfa.
A Sárbogárd, Árpád út 108. szám alatti irodaház-
ban:
— 5 db egyenként 12,60 m2, 2 db egyenként 13
m2, 2 db egyenként 1280 m2,
— 1 db 51 m2, 1 db 31,20 m2 nagyságú helyiséget
irodai célra.
A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa 9.700
Ft/m2/év+áfa.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltételei

A fizetendõ éves bérleti díj 10%-ának megfelelõ pá-
lyázati biztosíték befizetése a sárbogárdi polgár-
mesteri hivatalnál 2006. június 19-én, 8.00 órától
9.30 óráig, melynek megtörténtét a helyszínen iga-
zolni kell.

Pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó nevét, pontos címét, tevé-
kenység megjelölését és arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy a versenytárgyalási feltétele-
ket elfogadja.
A pályázónak 30 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalnia. Amennyiben a pályázó helyett a ver-
senytárgyaláson annak képviselõje vesz részt, úgy
csatolni kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbízá-
si okiratot. A pályázati ajánlatokat 2006. június
19-én, 6.00—9.30 óráig kell leadni a polgár-
mesteri hivatal 13. számú irodájában. Amennyi-
ben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje
alatt az ajánlatát visszavonja, úgy a biztosítékként
befizetett összeg a pályázat kiíróját illeti meg. A
versenytárgyaláson a licitlépcsõ 100 Ft/m2/év.
Bérbeadásra meghirdetett ingatlanok a konzultá-
ciós idõpontban megtekinthetõk. Konzultációs
idõpont: 2006. június 15., 8—10 óráig. Konzul-
táció helye: városi polgármesteri hivatal I. emelet
13. sz. iroda. Versenytárgyalás ideje: 2006. júni-
us 19., 10.00 óra. Versenytárgyalás helye: városi
polgármesteri hivatal. Sárbogárd, Hõsök tere 2., I.
emelet 13. sz. iroda

Városi polgármesteri hivatal
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DÖK-nap a gimnáziumban
A gimnázium diákönkormányzata

egy napi lazítással tette könnyebbé
a diákok és tanárok vakáció elõtti utolsó,
nehéz napjait. Múlt pénteken ugyanis
otthon maradtak az iskolatáskák, helyet-
tük sportcipõ és fakanál volt a kötelezõ
kellék. Míg a folyosón asztalitenisz-mér-
kõzés, a tornateremben röplabda-, a
sportpályán pedig futballmeccs folyt, a
kollégium melletti zöldben gulyás fõtt és
kürtõskalács készült. A számítógép és fil-
mek, sõt, a matematika rabjainak sem
kellett senyvedniük, mert a rendezõk ró-
luk sem feledkeztek meg. A Legyen Ön is
milliomos címû tévémûsor mintájára lét-
rehozott Csokimilliomos már régóta
népszerû hagyományoknak örvend az is-
kolában, úgyhogy most sem maradhatott
el.

Hargitai Kiss Virág

Diósgyõr—Sárbogárd: „döntetlen”
A futball-világbajnokság napjaiban meg-
bocsátható, ha a „jelentõsebb” esemé-
nyek beharangozásához a sportnyelvbõl
kölcsönzünk címeket. Különösen, ha az
érintett városok egyike valamikor a ma-
gyar futball fellegvára volt.
A Diósgyõri Vasas június 10-én otthoná-
ban fogadta csapatunkat a sárbogárdi
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kart. A
miskolci Bartók Béla Mûvelõdési Házat
megtöltõ közönség soraiban Bogárdról
és Miklósról elszármazott kedves ismerõ-
söket is láthattunk. Nem kis büszkeséggel
és bevallott drukkal tapsolt régi kórusá-
nak Szûcs Tamás, a mára már tekintélyes
miskolci tanár és felesége, izgatottan ké-
szült a találkozásra a hajdani miklósi
jegyzõné és mások is. Nekik különösen
fontos volt, hogy milyen színvonalon kép-
viseljük régebbi hazájukat új helyükön, a
százezres nagyvárosban.
Mi tagadás, jólesett a sok-sok gratuláció,
a lelkes taps. A nagyszerûen éneklõ vasa-
sok sem fukarkodtak az elismeréssel.
Összességében tehát jól helytállt az újabb
helyszínen, az újabb közönség elõtt a sár-
bogárdi csapat. A jól szervezett találko-
zót, a közel kétórás hangversenyt összka-
rok zárták. Az egyetlen rövid próba elle-
nére igényesen megszólalt záró darabok
mindkét együttes alapos felkészültségét
bizonyították. A közönség is így értékel-
te.
A hangversenyt baráti kórusest követte.
A közös mûsor folytatódott (immár kö-
zönség nélkül). Egy több mint száz éve és
egy alig negyven éve alakult énekkar bõ-
ven talál annyi közös dalt, mûvet, amivel
akár két estét is kitölthet, csupán a maga
örömére is.

Vasárnap folytatódott — a már szomba-
ton elkezdõdött — városnézés. Kórusunk
a szívélyes vendéglátók jóvoltából min-
den érdekeset, fontosat megnézhetett,
többször is átsétálhatott a sebesen höm-
pölygõ Szinva-patakon. A mindent tudó
kalauz nem véletlenül lett tavaly „Az év
idegenvezetõje”, a kitüntetését magától
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktõl ve-
hette át. (Kiss Imre tanár úr egyébként ci-
vilben a Vasas férfikarát erõsíti.) Tõle
tudhattuk meg, hogy az Avas lábánál el-
terülõ város elõdje már hetvenezer évvel
ezelõtt pattintott kõbõl készült baltákat
„exportált” a földrész õsembereinek.
A ragyogó napsütésben megtett buszos
körséta után Lillafüred következett
azoknak, akik ezt a programot választot-
ták. A többiek a miskolctapolcai híres
barlangfürdõben töltötték a délelõttöt.
Mindkét csoportnak különleges élmé-
nyekben volt része. A mezõkövesdi Kis-
pipa étteremben elfogyasztott ebéd után

a busz jóval napnyugta elõtt rakta le uta-
sait Sárbogárdon. (A miskolci víztõl
egyébként senki sem kapott fertõzést,
csapvizet ugyanis senki nem ivott.)
Az utazás lehetõségét ezúton is köszön-
jük támogatóinknak: az önkormányzat-
nak, a szövetkezetnek és a Patikamérleg
Bt.-nek. Nevükben is képviseltük a vá-
rost, és nem is akárhogyan!
Folytatódik a munka, hiszen június végén
a cecei katolikus templomban, július ele-
jén a diósgyõriekkel itthon szerepel a kó-
rus. Az õsz is gazdag programokban. Dé-
gen, a 2. kistérségi kórustalálkozón éne-
kel az énekkar, utána franciaországi
meghívásnak tesz eleget.
De addig még sok (türelmet és kitartást
igénylõ) próba következik. És valamikor
egy újabb észak-magyarországi út — a di-
ósgyõriekkel közös hangversenyek az
Aggteleki cseppkõbarlangban.

K. B.
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Ott védekezés, itt megelõzés
A dunai árvíz elleni védekezésben kivette részét Fejér megye is.
A sikeres védekezésben résztvevõknek adtak át elismerõ kitün-
tetéseket a megyeházán a múlt héten. Erre az ünnepségre meg-
hívták dr. Sághi Zoltánt, a Sárréti Vízi Társulás vezetõjét, aki-
nek átadták Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter által adományozott Árvízi védekezési emlékérem bronz
fokozata kitüntetést.
Dr. Sághi Zoltán nem a dunai árvízvédelmi munkáért kapta a
kitüntetõ elismerést. Az a munka, amit Õ a munkatársaival el-
végzett, nem volt olyan látványos, mint amit a dunai gáton vé-
geztek, eredményében azonban nagyon is ahhoz mérhetõ. Itt, a
Mezõföld déli részén a települések társulati vízelvezetõ árkait
néhány év alatt teljesen rendbe tették, sok esetben a települé-
sek kezelésében lévõ árkokat is megcsinálták a társulat gépei-
vel. Ennek köszönhetõen ebben az évben nem öntötte el a hir-
telen lezúduló tavaszi és nyári áradat Alap alsó részét, Sárbo-
gárd, Vajta, Cece, Sáregres, Sárszentágota—Felsõkörtvélyes
bizonyos részeit. Munkájuk következtében jelentõsen nõtt a
belvíztõl mentesített mezõgazdasági terület is. Sok helyen

olyan földek váltak ismét mûvelhetõkké, amelyekre évekig rá se
tudtak menni gazdáik. Ennek haszna százmilliókban mérhetõ
„csak”. Mindemellett sikeres pályázatok elnyerésével jelentõ-
sen modernizálták, fejlesztették a társulat gépparkját és még
forradalmian új módszert is kidolgoztak az árkok nádtól, sástól
való biológiai mentesítésére. Ennek következtében szabadon,
minden akadálytól mentesen folyik le a víz mindenhol a Nádo-
rig.
A jót könnyû megszokni. Ha nincs baj, senki szinte észre se veszi
azokat, akik a baj megelõzéséért nagy hozzáértéssel dolgoznak.
Úgy tûnik azonban, hogy a szakmai és állami irányító szerveze-
tek felismerték ennek a munkának a jelentõségét. Ezt a munkát
ismerte el most a kitüntetéssel a miniszter mellett dr. Szabó Gá-
bor, a Fejér Megyei Közgyûlés és a védelmi bizottság elnöke va-
lamint Csonki István, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság igazgatója.
A kitüntetéshez gratulálunk!

Hargitai Lajos

T Û Z O L T Ó B Á L
Június 10-én a tûzoltók védõszentje,
Szent Flórián tiszteletére tûzoltóbált tar-
tottak a sárbogárdi lánglovagok a Patkó
csárdában. A rendezvény állománygyû-
léssel kezdõdött, ahol Mihály János tûzol-
tó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója árvízvédel-
mi emlékérmet adott át 5 fõ tûzoltónak:
Kádár Zoltán tûzoltó ftõrm., Kiss József
tûzoltó õrm., László Zoltán tûzoltó ftõrm,
Pálinkás György tûzoltó õrm. és Seres Ist-
ván tûzoltó tõrm. uraknak, akik a tavaszi
tiszai árvízi védekezésben vettek részt. Ju-
hász János polgármester úr átadta a kép-
viselõ-testület által adományozott „Az év
tûzoltója” kitüntetõ címet Meilinger Já-
nos tûzoltó ftõrm. úrnak. Varga Zoltán

tûzoltóparancsnoktól a tûzoltóság által alapított „Az év tûzol-
tója” címet és az azzal járó kristályvázát Pálinkás Attila tûzoltó
ftõrm. úr vehette át. Az állományból többen elismerésben és
jutalomban részesültek.
Mihály János, Juhász János és Varga Zoltán a jelenlévõk elõtt
pezsgõvel felszentelték és jó szolgálatba ajánlották a tûzoltók-
nak a nemrégiben pályázat útján elnyert vízszállító gépjármû-
vet.

Ezt követõen nyolc fiatal tûzoltó öltözött védõruhába, hogy
részt vegyen az immár hagyományosnak tekinthetõ — az or-
szágban egyedülálló — tûz- és vízkeresztségen.
A csárda dolgozói kitettek magukért a finom vacsorával, a gyors
kiszolgálással és a figyelmes vendéglátással.
A vacsorát csodálatos tûzijáték, tombola és hajnalig tartó ferge-
teges mulatság követte.
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Dél-mezõföldi
Kulturális Fesztivál
Cece, 2006. június 24., szombat

Sportpálya:
— 10-12 óráig labdás ügyességi játékok
és versenyek;
— 17 órától a Fejér megyei labdarú-
gó-játékvezetõk és a cecei felnõtt csa-
pat barátságos labdarúgó mérkõzése —
Arany J. út.

Mûvelõdési ház:
— 12 órától a tánccsoportok vendégfo-
gadása, színpadbejárás;
— 13.45-tõl menettánc a Kézmûvesház-
hoz a Jókai utcán;
— 17 órától ünnepi néptáncos gálamû-
sor, a baracsi, nagyvenyimi, dunaföld-
vári, pusztahencsei, adonyi, faddi és
cecei tánccsoportok közremûködésé-
vel. A gálamûsor után táncház — Sza-
badság tér.

Kincskeresõ Óvoda:
— 9 órától vendégfogadás;
— 10 órától ovis néptánc- és gyermek-
játék-találkozó;
— 13 órától közös éneklés táncházzal,
kézmûves-foglalkozásokkal, szabadtéri
növényszövéssel.
A nap folyamán megtekinthetõ a „Régen
és most játékkiállítás”, valamint az
„Óvodatörténeti kiállítás” is az ovi ter-
meiben.
Vendégül várják a kálozi, sárbogárdi, ala-
pi, abai óvodák csoportjait, valamint
minden érdeklõdõt — Deák F. utca.

Árpád úti iskola:
— 10 órától kézilabdatorna az udvaron.
Kézmûves-foglalkozások: gyöngyfûzés,
csuhézás, agyagozás, szövés, népi já-
tékkészítés.
Kiállítások: „Régi idõk játékai kiállítás”, a
Violin Mûvészeti Iskolai fiatal alkotóinak
kiállítása, „Népi mesterségek kiállítása”
és még sok érdekesség — Árpád út.

Deák úti iskola:
A térség alkotóinak kiállítóhelyei, fest-
mény és plasztikai kiállítások — Deák F.
út.

A Tájmúzeum udvarán:
Borház: a térség borkedvelõinek találko-
zóhelye, „Ízleljük meg egymás borát jó
kedvvel!” mottóval — Árpád út.

Nyugdíjasklub és Gondozási
Központ:

Nyugdíjasklubok találkozója kiállítások-
kal, vidám hangulattal.
A Gondozási Központban babaházzal,
ahol babaápolási és ellátási lehetõség

van a nap folyamán, ételmelegítési lehe-
tõséggel is — Árpád út.

Katolikus templom:
— 20 órától kórustalálkozó a térség kó-
rusainak közremûködésével — Deák F.
út.

Jókai utca:
A nap folyamán a Jókai utca ad lehetõ-
séget a községek bemutatkozó sátrai-
nak felállítására, kézmûvesek kiállításá-
ra, árusításra, állatsimogatásra stb. 8
órától vendégvárás, és 10 órától utca-
nyitás.
A nap folyamán folyamatosan lépnek fel
a Jókai utcai színpadon a térség népi
együttesei, zenészei, táncosai, valamint
minden kedves meghívott vendég, aki
meg szeretné mutatni magát. Ide várjuk
a magyar Dudazenekart, valamint a
Veszprémi Büntetés-végrehajtási Inté-
zet kutyás bemutatóját is.
— 22 órakor tûzijáték, majd a mûvelõdé-
si ház udvarán szabadtéri bál zárja a
Cecei Kulturális Fesztivált június 24-én.

Kézmûvesház:
— 14 órakor kerül átadásra a Deák úton
a Kézmûvesház, a régi gyógyszertár he-
lyén. Ebben az idõpontban programjaink
valamennyi helyszínen szünetelnek, ki-
véve a Jókai utcát, majd az ünnepélyes
átadás után folytatódnak a programok.
A nap folyamán vendégül látjuk a feszti-
válon a Fortuna rádió riportereit, akik
helyszíneinkrõl folyamatosan tudósíta-
nak — remélhetõleg kedvet is csinálva
az idelátogatáshoz — valamint élõ kí-
vánságmûsorral kedveskednek a forga-
tag résztvevõinek.
A piactérrõl népi fogatozással lehet köz-
ségünket megtekinteni, jókedvvel kör-
bekocsikázni a délután folyamán — a
Mezõgazdasági bolt mellett, a Deák
úton.
Ez tehát a program, ami reményeink sze-
rint tovább bõvül és gazdagodik az elõt-
tünk álló pár nap folyamán, hiszen sze-
retnénk lehetõséget teremteni mindenki
számára, hogy ha kedvet érez, jöjjön el
hozzánk ezen a júniusi napon és mutassa
meg magát és közösségét, községét
mindazoknak, akik szeretnének együtt
örülni a mezõföldi térség értékeinek!
Jöjjenek el, ismerjenek meg bennünket,
vendégszeretetünket, értékeinket, azo-
kat a tulajdonságainkat, amik különle-
gessé tesznek bennünket!

Mindenkit szeretettel várunk
június 24-én Cecére!

Szervezõk

Szent Péter-napi
halászbúcsú és

halimpia
2006. június 24.

RÉTIMAJOR
Kedves leendõ Vendégünk!

A hagyományos Szent Péter-napi halászbúcsú idén im-
már ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Az ingye-
nes közönségnapon, június 24-én, idén új, változatos
színpadi programok szórakoztatnak kicsiket, nagyokat.
Terveink szerint a rendezvény estébe nyúlóan kínál kel-
lemes idõtöltést. Délelõtt a hobbifotósok tesztelhetik a
CANON digitális fényképezõgépeit egy fotóverseny ke-
retében, közben elindul az elsõ rétimajori HALIMPIA,
melyen neves médiacsapatok küzdenek meg vízzel, hal-
lal, egymással. Ezalatt a halételfõzõk felteszik a tûzre a
bográcsokat, finom illat lengi be a népmûvészeti kirako-
dóvásár standjait. Családos vendégeink a játszóház, az
állatsimogató és a színpad programjai között válogathat-
nak. A délelõtti horgászverseny résztvevõi és az estére
velünk maradó közönség tagjai az árnyas grillteraszon
mutathatják meg énektudásukat, vagy a sörsátorban
szurkolhatnak a foci-vb csapatainak. Majd, ha az este
éjbe fordul, máglyaúsztatással búcsúztatjuk el a mozgal-
mas napot.

A rétimajori bárkaszínpad fellépõi

Ládafia Bábszínház: Az ördög kilenc kérdése c. bábelõ-
adás.

Az Alig Színpad: A Helység kalapácsa c. komédiájával
mutatkozik be nálunk.

Kóka Rozália mesemondó mûsora, melynek címe: Egy
asszony két vétkecskéje (bukovinai székely, gyímesi és
moldvai népi szerelmes történetek).

Kamara táncegyüttes: Székesfehérvárról nemcsak tán-
colnak, de meg is táncoltatnak mindenkit.

Mezõszilasi Ideiglenes Társulás: vásári komédiák; Lope
de Vega: A javasasszony; Hans Zacks: A paradicsomjáró
diák; Varjú a varjúnak (francia vásári komédia).

A Gorsium Zeneiskola növendékeinek szórakoztató ze-
nei mûsora + dob show.

Dombóvári István humorista mûsora.

A színpadi programok vezénylõje: Straub Dezsõ színmû-
vész.

Programok

Gólyalábas mutatványosok; gasztronómiai vetélkedõ —
halételfõzõ-verseny; gyermekjátszóház, arcfestés, állat-
simogató; népmûvészeti kirakodóvásár; fotóverseny a
Canon Hungária támogatásával, Kalotás Zsolt termé-
szetfotós zsûrizésével; csónakázás; horgászverseny;
borsátor; Halimpia: egész napos vidám, játékos vetélke-
dõ vízzel, hallal; grillterasz: este sörkert a csárda tera-
szán; máglyarakás, máglyaúsztatás; foci-vb a sörsátor-
ban; karaoke.

A rendezvény támogatói: Budapest Bank Zrt., Canon
Hungária Zrt., Paprika TV, Est Média, Blup.
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Tûzzelvassal Fesztivál
Június 24-én, szombaton rendezi meg a Fehérvári Kézmûve-
sek Egyesülete a Tûzzelvassal Fesztivált, a késesek, ková-
csok és fegyvermûvesek III. országos találkozóját Székesfe-
hérváron, a Zichy-ligetben.
A minden korosztálynak és nemnek szóló fesztiválon a vasas
kézmûvesszakmák (késes, bicskás, kovács, díszmû-, fegyver-
és kardkovács, köszörûs, tõrös, páncélkészítõ, egyéb vasas
iparmûvészek) mutatkoznak be a nagyközönségnek. A talál-
kozó célja a valamikori gazdag magyar kés- és bicskakészítõ
hagyományok felélesztése, a külföldi, gyári bicskák helyett a
jobb minõségû, hazai mesterek által készített bicskák meg-
kedveltetése, a fegyverkészítõk munkáinak és a fegyvert
használó lovagok tudásának bemutatása kiállítás, vásár, lo-
vagi torna keretében.
A magyar fegyverkészítés nemcsak Európában, de a tenge-
ren túl is híres, köszönhetõen a magyar mesterek magas
szintû tudásának és az egy-egy remekmûbe fektetett, hatal-
mas mennyiségû élõmunkának.
Magyarországon 1991 óta mûködik a Kovácsmíves Céh,
összefogva a jelentõs számú, kiemelkedõ színvonalon dolgo-
zó díszmûkovácsokat. A fesztiválon részt vevõ kovácsok
mind ennek a céhnek a tagjai. A mesterek nemcsak portéká-
ikat kínálják majd, hanem mesterségük fogásait is bemutat-
ják.
Az országos vásár keretében a szervezõk a következõ prog-
ramokkal várják az érdeklõdõket: az I. András Lovagrend
lovagi játékai, bodza- és krumplipuska-, valamint papírsár-
kány-készítés, ördöglakatolás, ólomkatona-öntés, érmeve-
rés, középkori játszóház az Alma óvodával, A helység
kalapácsa az Alig Színpad elõadásában, fakír, Kairo has-
táncduó, Orlandó, a késdobáló, Szilaj Dobkör, lópatkolás,
gyermekjátszó- és táncház a Szedtevette zenekarral és
Kneifelné Laczkó Krisztával, pávakörök, dalkörök, nyugdí-
jas énekkarok, népzenei együttesek, énekes és hangszeres
szólisták bemutatkozása.

A késkészítés története

A késkészítés szinte egyidejû az emberiséggel. Kezdetben a
kések anyaga kõ, majd bronz volt, de a vas feltalálása óta ki-
zárólag vasból és ötvözeteibõl készítik. A honfoglaló ma-
gyarság kései merev pengések és egyélûek voltak. A becsuk-
ható, nyélbe hajlítható pengéjû, és így veszélytelenné tett
kés, vagyis a bicska késõbbi eredetû.
A magyar bicska a keleti és nyugati kultúrák keveredésének
eredménye. Eredetileg valószínûleg a tárgy és a szó is török

jövevény. A bicskakészítõk késõbb német mesterektõl vet-
tek át alapmûveleteketés elnevezéseket. A hazai igényekhez
alkalmazkodva létrejöttek speciális formák és díszítõ motí-
vumok. A XIX. század végére kialakult a ma is alkalmazott
technológia, az elnevezések és formák. Szemben a nyugati
társadalmakkal, ahol az iparosodás fejlõdésével párhuza-
mosan a bicska is gyári tömegcikké vált, Magyarországon
még a II. világháború után is a hiánygazdaságból kifolyólag
maradtak fenn és mûködtek tovább a késkészítõ mesterek
mûhelyei.
Csodával határos módon a régi mesterektõl a „huszonne-
gyedik órában” vette át a stafétát az új generáció. Van, aki a
múzeumokban kiállított illetve régi darabok alapján re-
konstruálta a környékre jellemzõ formát. Debrecenben,
Csongrádon, Kecskeméten, Sárbogárdon újból készülnek a
helyi hagyományokat követõ míves bicskák, melyek minõsé-
güket tekintve is a világ élmezõnyébe tartoznak.
A mesterek remélik, hogy ezzel a találkozóval is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a magyar bicska újból divatba jöjjön,
egy-egy míves darab gazdájának büszkeségévé válhasson,
nemcsak a szinte utolsó felhasználónak tekinthetõ pászto-
rok körében, hanem a városi emberek között is. Bíznak ab-
ban, hogy az igények növekedése a hagyományokat õrzõ
mesterségek továbbélését segíti.

Forrás: www.tuzzelvassal.hu illetve
www.fehervarikezmuvesek.hu.

Összeállította: Hargitai Kiss Virág

Tavalyi fesztiválon készült kép

S Z E Z O N V É G I
VIRÁGKIÁRUSÍTÁS
Kertinövények,
szobanövények

30-50%-os
engedménnyel

JÚNIUS 20-ÁN,
kedden, Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban.
muskátli, egynyári: 80 Ft,
szobanövények: 500 Ft-tól.

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
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BOGÁRDI ARANY
Befejezõdött a megyebajnokság

Sárbogárd nyerte a férfi I. osztályú asztalitenisz-csapatbajnokságot, s így jogot szer-
zett, hogy induljon az NB III-ban. Változatos eredményeket hozott az utolsó forduló,
így például az idegenbeli gyõzelmével a fehérvári Kodolányi feljött a 3. helyre.

Eredmények
H. Szondi SE III—Bicske 9-9
Polgárdi VSE III—Kodolányi 5-13
H. Szondi SE III—Kodolányi 0-18
H. Szondi SE II—Szabadbattyán 8-10
Kodolányi—Enying 13-5
Errel-Csákvár II.—Polgárdi III. 14-4
Dunaújvárosi Linde ASE III.—Sárbo-
gárd 12-6
Kisapostag—Bicske 14-4
A bajnokság végeredménye: 1. Sárbo-
gárd 33 pont, 2. Szabadbattyán 30 pont, 3.
Kodolányi 29 pont, 4. Linde III 28 pont, 5.
Enying 28 pont, 6. Errel-Csákvár II 25
pont, 7. Kisapostag 17 pont, 8. Honvéd
Szondi SE II 15 pont, 9. Polgárdi VSE III
7 pont, 10. Bicske 7 pont, 11. H. Szondi
SE III 1 pont
Azonos pontszám eseténél a csapatok
egymás elleni eredménye döntött.

A Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Seregélyes
1-5 (1-2)

130 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Németh T., illetve Szûcs (2), Tömör (3).
Kiállítva: Németh (Szabadbattyán). Ifjú-
sági mérkõzés: 2-2.

Mezõfalva—Beloiannisz
1-2 (0-1)

110 nézõ, vezette: Szabó J. A hazai gól-
szerzõket nem sikerült kideríteni, a túlol-
dalon Lakakisz és Nikodémosz találtak a
kapuba. Ifjúsági mérkõzés: 13-0.

Sárosd—LMSK 6-0 (0-0)
230 nézõ, vezette: Kovács Z. Gólszerzõ:
Strommer (2), Molnár, Berényi, Kovács
Z., Kovács F. Ifjúsági mérkõzés: 5-6.

Füle—Lajoskomárom
2-6 (0-2)

80 nézõ, vezette: Szücs G. Gólszerzõ:
Barta, Györe, illetve Kleiber (2), Marác-
zi, Glück, Kervarics, Szabó. Ifjúsági mér-
kõzés: 6-0.

Sárbogárd—Kulcs 1-4 (1-2)
100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Sza-
bó Z., illetve Král (2), Szabó, Eszenyi. If-
júsági mérkõzés: 6-1.

Jenõ—Mezõszilas 3-3 (2-2)
70 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ.
Horváth, Tóth, Domján, illetve Kecskés
(2), Császár. Ifjúsági mérkõzés: 12-2.

Kisláng—Pálhalma 4-1 (1-0)
250 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Ju-
hász, Maszlag (2), Prágai Cs., illetve Var-
ga (öngól). Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Elõszállás—Káloz 4-2 (2-0)
100 nézõ, vezette: Rácz G. Gólszerzõ:
Szanyi, Barabás, Puskás, Németh, illetve
Tiász, Májer. Ifjúsági mérkõzés. 7-2.

Tabella (Déli-csoport)

1. Cece 23 20 3 - 111-19 63
2. Nagyvenyim 23 14 4 5 75-32 46
3. Dég 23 13 3 7 69-32 41
4. Zichyújfalu 23 11 8 4 62-32 41
5. Alap 23 11 7 6 54-46 40
6. Cikola 23 11 5 7 46-38 38
7. Vajta 23 11 2 10 65-41 35
8. Besnyõ 23 10 1 12 53-74 31
9. Perkáta 23 8 3 12 35-69 24
10. Rácalmás 23 6 2 15 41-61 20
11. Sáregres 23 6 2 15 26-63 16
12. Sárszentágota 23 4 2 17 29-90 110
13. Nagylók-Hantos 23 2 4 17 24-97 10

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

Tabella (Femol-csoport)
1. Sárosd 29 26 2 1 153-26 80
2. Kisláng 29 23 4 2 99-30 73
3. Pálhalma 29 22 3 4 109-44 69
4. Jenõ 29 18 4 7 97-47 58
5. Seregélyes 29 19 4 6 121-48 57
6. Szabadbattyán 29 16 3 10 79-68 51
7. Káloz 29 12 6 11 47-61 42
8. LMSK 29 10 10 9 73-55 40
9. Mezõszilas 29 12 4 13 71-78 40
10. Lajoskomárom 29 10 5 14 65-78 35
11. Sárbogárd 29 8 3 18 51-80 27
12. Beloiannisz 29 6 4 19 48-102 22
13. Füle 29 6 2 21 50-127 20
14. Elõszállás 29 4 5 20 34-95 17
15. Mezõfalva 29 4 3 21 34-95 14
16. Kulcs 29 4 2 23 38-135 14

Déli-csoport eredményei

Cikola—Nagyvenyim 3-2 (2-2)

Vezette: Sziksz. Gólszerzõ: Ármai, Ma-
jor, Bodoki, illetve Major, Kulacs (ön-
gól).

Dég—Alap 2-1 (0-1)

Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Toldi F.,
Toldi Á., illetve Kaszás.

Zichyújfalu—Sáregres
6-0 (3-0)

Vezette: Németh. Gólszerzõ: Németh
(3), Barka, Horváth, Rujsz.

Vajta—Nagylók-Hantos
10-0 (3-0)

Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Heidinger
(3), Polyák (2), Meiszter, Tángli, Polyák,
Kovács, Márta.

Rácalmás—Perkáta 1-2 (1-1)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Munkácsi,
illetve Csanádi, Õsi.

Besnyõ—Cece 1-4 (1-3)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Antal, illetve
Király L., Pordán, Juhász, Király G.

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 29 24 2 3 93-24 74
2. Aba-Sárvíz 29 21 1 7 86-37 64
3. Etyek 29 20 2 7 86-34 62
4. Velence 29 18 3 8 67-41 57
5. Sárszentmiklós 29 15 6 8 54-33 51
6. Csór 29 12 8 9 54-45 44
7. Polgárdi 29 11 7 11 56-54 40
8. Kisapostag 29 10 7 12 51-63 37
9. Iváncsa 29 11 4 14 41-62 37
10. Alba Regia 29 10 3 16 42-62 33
11. Adony 29 9 4 16 60-75 31
12. Kápolnásnyék 29 8 7 14 49-87 31
13. Bicske 29 7 8 14 37-53 29
14. Baracs 29 6 8 15 30-48 26
15. Szabadegyháza 29 7 3 19 33-77 24
16. Pusztaszabolcs 29 3 7 19 30-74 16
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A Fejér megyei
Igazságügyi Hivatal

szolgálatai

Ügyfélfogadása Székesfehérvár, Piac tér,
12-14. sz. II. emelet:

Áldozatsegítõ Jogi segítség
szolgálat nyújtó szolgálat

hétfõ 9—13 óra hétfõ 9—13 óra;

kedd 13—16 óra kedd —;

szerda 9—18 óra szerda 13 – 18 óra;

csütörtök 9—13 óra csütörtök —

A „NÉP ÜGYVÉDJE” és az áldozatsegítõ mun-
katárs Sárbogárdon fogad minden hónap elsõ
keddjén.

A Hõsök tere 17. szám alatt, a Városi
Bíróság épületében, a Fejér Megyei Igazság-
ügyi Hivatal I. emeleti pártfogói irodájában,
a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat és az
Áldozatsegítõ Szolgálat munkatársa kihe-
lyezett ügyfélfogadást tart Sárbogárdon, min-
den hónap elsõ keddjén 9.00-tõl 12.00 óráig.

Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat

Támogatást nyújt a rászorulónak ügyvéd
igénybevételéhez, aki peren kívüli jogvitás
ügyben és a mindennapi megélhetést érintõ
kérdésben jogi tanácsot, felvilágosítást ad,
beadványt, iratot készít a rászorulónak.

Valamennyi hozzáfordulót a jövedelmi és va-
gyoni helyzet vizsgálata nélkül, illeték- és díj-
mentesen tájékoztatja arról, hogy ügyének
elbírálása melyik bíróság vagy hatóság fel-
adatkörébe tartozik, az eljárás milyen költség-
gel jár számára, továbbá rövid tájékoztatást
ad az egyszerû megítélésû ügyekben felme-
rült jogi kérdésekben.

Áldozatsegítõ Szolgálat

A bûncselekményt elszenvedett és emiatt se-
gítségre, tanácsadásra szoruló áldozat alap-
vetõ jogai-, érdeke érvényesítéséhez, az el-
szenvedett sérelmek-, hátrányok csökken-
téséhez nyújt segítséget.

A hosszú várakozás elkerülése érdekében ja-
vasoljuk, hogy elõzetesen lehetõleg egyeztes-
sen idõpontot, ha szeretné a „Nép Ügyvédjét”,
illetve az áldozatsegítõt Sárbogárdon felkeres-
ni.

A Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi
Segítségnyújtó Szolgálata és az Áldozat-
segítõ Szolgálata munkanapokon Székes-
fehérváron az autóbusz-pályaudvar mellett, a
Piac tér 12-14. számú épület II. emeletén
található. Telefon: 06 (22) 312 526. Posta-
cím: 8003. Székesfehérvár, Pf. 10.

Baracs—Sárszentmiklós
1-1 (1-0)

Baracs: 150 nézõ, vezette: Nagy L.
Baracs: Vaszócsik, Fehérvári, Mészáros,
Szaniszló, Kiss, Radnó, Meggyes, Deli
(Idei), Gáspár (Miklós), Petrás (Balogh)‚
Barna. Sárszentmiklós: Papp, Szarka,
Bodó, Palotás, Tóth, Deák‚ Emperger,
Salga (Tórizs), Salamon (Král), Marko-
vics, Szabó (Bakos).
A mérkõzésnek egyértelmû esélyesei vol-
tunk, bár figyelembe véve, hogy a hazai
csapat a bent maradásért küzd, és szá-
mukra minden pontnak nagy jelentõsége
van, elõrevetítette, hogy foggal-köröm-
mel fognak küzdeni.
A vendégszurkolók mindettõl függetle-
nül csak a gyõzelmet tartották elfogadha-
tó eredménynek, ennek megfelelõen kez-
dett csapatunk.
Az elsõ 10 percben fölényesen uraltuk a
játékot, ziccereket hibáztunk, majd kiüt-
között, hogy játékosaink számára nem
fontos ez a mérkõzés, mert míg a hazai
csapat csúszott-mászott, addig a mieink
sok hibával, inkább önmagukat féltve ját-
szottak.
Átvettük a baracsi csapat lassú ritmusát,
és ebbõl már váltani sem tudtunk (nem is
akartunk?). A 22. percben az elszórako-
zott helyzetek után jött a hidegzuhany,
mikor — az erõsen indiszponált — játék-
vezetõ egy erõsen vitatott szituáció után a
11-es pontra mutatott, és a büntetõt
Balogh értékesítette, 1-0.
A gól szemmel láthatóan megfogott ben-
nünket, mert ezután Papp parádéi követ-
keztek, aki a még megfoghatatlant is
megfogta (nagyszerû napot fogott ki).
Több parádés védést mutatott be, a baj-
nokság során ez volt az a meccs, ahol bi-
zonyította, hogy nagyon jó képességekkel
rendelkezik.
Mivel nem ment csapatunknak a játék,
Horváth Csaba edzõ az összes cseréjét ki-
használta, melyek közül Král becserélése
jött be, akit a 82. percben Kiss a 16-oson

belül nagyon elkaszált (ez vitathatatlan
11-es volt).
A megítélt büntetõt Deák magabiztosan
értékesítette, 1-1‚ mellyel beállította a
végeredményt.
A mérkõzés összképét nézve csapatunk
nem érdemelt gyõzelmet, igaz, a muta-
tott játék alapján a hazai csapat sem, de
ha a hozzáállást nézzük, akkor már meg-
érdemelték volna, mert szó szerint min-
dent megtettek a gyõzelemért.
A bajnokságból még egy mérkõzés van
vissza, melynek során Csór csapatát fo-
gadjuk, és biztos, hogy az elõkelõ ötödik
helyen zárjuk azt, ami egy újonctól nem
kis teljesítmény. A baracsi csapatnak ez-
zel a döntetlennel nem lett könnyebb a
helyzete, a hétvégi mérkõzést minden-
képpen hozniuk kell, ami nem lenne kis
fegyvertény.
Horváth Csaba edzõ: Az elmúlt hetek
eredményeit tekintetbe véve sima gyõze-
lemre számítottam.
A kifejezetten rossz talajú pálya, és talán
már a biztos ötödik hely miatt fejben a já-
tékosok már nem voltak a topon, mely rá-
nyomta bélyegét mind a játékunkra,
mind az eredményességünkre. Jók: Papp,
Szarka, Deák, Král.

Ifjúsági mérkõzés:
Baracs—Sárszentmiklós 2-1

Góllövõnk: Bartók Z.
Barsi Gábor edzõ: Jó iramú mérkõzésen a
rengeteg kihagyott helyzet megbosszulta
magát. Döntetlen igazságosabb ered-
mény lett volna.
Jók: Horváth Alex (1991-es születésû) és
Kuti.
Hétvégén lezáródik egy fejezet, befejezõ-
dik a bajnokság‚ melynek során sok szép
és keserû emlékkel lettünk gazdagabbak.
Mindkét csapatunk szeretné gyõzelem-
mel befejezni a szereplését, mely után a
jövõre készülünk.

Szabó Béla

A HAJDINA
Kiemelkedõen magas élelmirost-tartalma miatt, a bélperisztartika növelé-
sén és a tranzitidõ lerövidítésén keresztül, jól alkalmazható a népbetegség-
nek tekinthetõ székrekedés étrendi kezelésében, és egyes daganatos
megbetegedések megelõzésében, valamint vastagbélgyulladás esetén.
A hajdina alkalmazható a Candida albicans fertõzés étrendi kezelésében
is. Szintén a már említett élelmirost-tartalmánál fogva a hajdina a magas
vérzsírszint diétában is kiválóan alkalmazható. Bizonyított ugyanis a foko-
zott rostbevitel koleszterinszintet csökkentõ hatása. További érdekessé-
gek és receptek felõl érdeklõdjön a

Reformház—Herbária szaküzletében.
Sárbogárd, Ady E. út 182. Tel.: 06 (25) 461 865.
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Van új lelkész Sáregresen
Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházke-
rület püspöke apostoli köszöntését követõen ünnepi is-
tentiszteleten iktatta be vasárnap Polgár Tibort
sáregresi református lelkipásztorának Péntek László, a
Mezõföldi Református Egyházmegye esperese. Ezzel a
lelkészi beiktatással Sáregres református gyülekezeté-
nek hosszú évek után ismét lett állandó lelkipásztora. A
gyülekezetnek voltak már korábban is kiváló lelkipász-
torai, akik mûködése alatt olyan gazdag lelki élet folyt e
templom falai közt, hogy a környezõ településekrõl is
jártak ide evangelizációra és más alkalmakra.

Sok palástos lelkész eljött a beiktatásra, hogy igei áldásban ré-
szesítse az új lelkipásztort. Vass Edit Szeréna Soponyáról érke-
zett. Sokáig õ helyettesített Sáregresen, és — miként fogalma-
zott — igazi öröm számára, hogy Sáregresnek lesz újra elhiva-
tott saját lelkésze. Sáregres a Mezõföldi Egyházmegyéhez tar-
tozva három egyházmegye határán fekszik, mert határos a tol-
nai és vértesaljai egyházmegyékkel is. Többek között jelen volt
és áldást mondott Szabó Péter és felesége Cecérõl, Somogyi Pé-
ter, a beiktatott lelkész földije, a valamikori kunszentmiklósi
lelkész Székesfehérvárról. Lengyel Zoltán, Sáregres polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ köszöntõjében hangsúlyozta
annak jelentõségét, hogy újra van lelkipásztora a sáregresi gyü-
lekezetnek.
Polgár Tibor igehirdetésében mélyen átélt bizonyságot tett lel-
készi elhivatásáról. A beiktatás után köszöntötte õt és családját
a gyülekezet gondnoka, a templom és lelkészlak hûséges sáfára,
Kótai János. A tiszteletes asszony irányítása mellett köszöntõt
mondtak a hittanos gyerekek, és külön öröm, hogy nagy szám-
ban sorakozott fel köszöntésre a gyülekezet ifjúsága is. Az ifjú-
ság összetartása érdekében sokat tett Szabó Magdolna, és mel-
lette még sokan dolgoztak azért, hogy a nehéz esztendõkben is
együtt maradjon a gyülekezet, legyenek istentiszteletek és más
alkalmak.
A sáregresiek most nagyon boldogok, hiszen november óta itt
van már és szervezi a gyülekezeti életet a lelkészházaspár. Két
gyermekük van, most várják a harmadikat. A beiktatás után be-
széltem a tiszteletes asszonnyal, Polgárné Szendrák Judittal:
— Tiszteletes Asszony, úgy hallottam, nem ez az elsõ hely, ahol
szolgálnak.
— Valóban kicsit hosszadalmas út vezetett Sáregresig. Ez a har-
madik gyülekezetünk, ahol vagyunk. Elõször Kerekegyházán
voltunk. Már akkor hívtak bennünket Sáregresre. Aztán
Abaújkérre kerültünk, ahol öt kis gyülekezet lelki életét gon-
doztuk. Közben gyarapodtunk családilag és nem tudtak már
bennünket eltartani. Nagyon nehéz helyzetben volt az a gyüle-
kezet. Már a megyének kellett segítenie a rezsiben, meg min-
denfélében, hogy maradhassunk. És akkor ismét kaptunk Sár-
egresre hívást.
— Ez sem túl nagy hely.
— De a reformátusság jóval nagyobb. Ott az öt gyülekezetben
volt mindössze 120 lélek, itt pedig az egyben van 200, tehát így
azért ez más.
— Szép a sáregresi templom, jó a parókia. És a múlt is. Csók István
faluja ez, és az õ egyik festményérõl, a Párizsi Világkiállításon
nagydíjat kapott Úrvacsoraosztás-ról ismerhette meg az egész világ
ezt a kis magyar falut.
— Na, és ismeretes, hogy itt nagyon nagy elõdök voltak. Deb-
reczeni Károly István pasztorálpszichológus, lelkipásztor itt
szolgált a nyolcvanas években és Szabó püspök úr is itt volt egy

évig. A szomszédban pedig Cseri Kálmán szolgált. Tehát nagy
elõdeink voltak, de nagy renoválás is vár ránk a templomban.
— Látom a torony és a templom között van egy nagy repedés.
— Igen, most gyûjtünk, és reméljük, hogy Isten segítségével fel-
újítjuk a templomot. Eddig, ahol voltunk, mindig felújítottunk
egy templomot.
— Akkor ide is úgy jöttek, hogy most templomot kellene felújítani.
— Igen, ez a feladat itt ránk vár.
— Isten áldása legyen a munkájukon!
— Köszönöm szépen, én is viszont kívánom Isten áldását a
munkájára!
A szeretetvendégségen Polgár Tiborral is váltottam néhány
szót:
— Bizton remélhetik a sáregresiek, hogy végképp megtelepednek és
ennek a településnek a lelki épülését sok évig tudják majd szol-
gálni?
— Hisszük, hogy ez bízatott ránk. A mai beiktatás azt is jelenti,
hogy elköteleztük magunkat. Nyilván a beiktatás után az egyhá-
zi törvények is arra kötelezik a lelkipásztort, hogy abban a gyü-
lekezetben szolgáljon. Ahogy említettem az istentiszteleten is,
nagyon nagy szeretettel vártak és fogadtak itt bennünket. Úgy-
hogy szeretnénk itt megállapodni és itt szolgálni. Hisszük, hogy
a helyünkön vagyunk.
— Szép település szép templommal, szép parókiával, jó gondnok-
kal, összetartó, bár viszonylag kicsi gyülekezettel.
— Nagy dolog az, hogy egy teljesen felújított parókiát kaptunk,
amikor megérkeztünk. Közel 2 millió Ft-ot költött a gyülekezet
a parókia belsõ felújítására, így várták az új pásztort. Ez is kife-
jezi a gyülekezet szeretetét. A helyzet az, hogy valóban kicsi a
falu, de 390-en vallották magukat reformátusnak, tehát ha ki-
csinek is számít, de erõs gyülekezetnek mondható a sáregresi
közösség, ami látható volt a mai istentiszteleten is.
— És ha van jó lelkipásztor, talán még erõsebb is lesz.
— Reméljük, hogy így lesz. Nagy dolog az, hogy míg 2-3 évig
nem volt helyben lakó lelkipásztor, mégis minden héten meg-
volt az ifjúsági bibliaóra, és nem maradtak el az alkalmak. Iga-
zából nem mi kezdjük el itt a munkát, hanem csak folytatjuk azt,
amit a nagy elõdök ránk hagytak, és beállunk abba a jó munká-
ba, ami ebben a közösségben folyt.

Hargitai Lajos
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Spiró György
a könyvtárban

Spiró György volt a városi könyvtár vendége múlt hét szerdán
este egy író—olvasótalálkozón. A Kossuth-díjas író nagy

számú érdeklõdõ elõtt kimerítõ részletességgel beszélt arról,
hogyan fordult érdeklõdése e pálya felé, milyen utat járt be, il-
letve hogyan születtek meg ismert mûvei. A sokrétû alkotóval
Gyöngyössy Csaba tanár, könyvtáros beszélgetett.

Hargitai Kiss Virág

Kiállítás Cecén

A cecei mûvelõdési házban rendezték meg a fogyatékos
gyermekek kiállítását. A fogyatékos gyermekek rajzaiból,

festményeibõl, a népi kismesterségek különbözõ ágaiban készí-
tett tárgyaiból állítottak ki az emeleti aulában.

/H/

A Fortuna rádió immár 6. alkalommal, idén is megrende-
zi nyári rendezvényeit. A már megszokott road show soro-
zat mellett más városi és regionális rendezvényekbe is be-
kapcsolódunk egy-egy programmal. A rendezvények
helyszíneit úgy választottuk, hogy a Fortuna 3 rádiójának
vételkörzetét érintsék. A rendezvénysorozat célja, hogy a
Fortuna rádiót népszerûsítse, illetve közvetlenül is talál-
kozhasson a közönség a stábbal, a mûsorvezetõkkel.

Programok:
— 2006. június 18., 10.00 óra: Bonyhád, Perczel kert, For-
tuna-futás — „Futás a könyvért”, a bonyhádi háromnapos
Völgységi Könyvfesztivál zárónapján.
— 2006. június 18., 16.00 óra: Paks, Duna korzó, road
show.
— 2006. június 24., 16.00 óra: Cece, Dél-Mezõföld Kultu-
rális Fesztivál.
— 2006. július 2., 16.00 óra: Simontornya, a vár elõtti té-
ren a városi ünnepség keretén belül road show.
— 2006. július 30., 16.00 óra: Bonyhád, a volt strand terü-
letén, road show.
— 2006. augusztus 13., 16.00 óra: Sárbogárd, Ifjúsági
park, road show.
A road show-k fellépõi: Szirmai Móni, Lola, Chrystal,
Mystic, Szöcske Rock and Roll Klub Bonyhád, Sárbogár-
di Hip-hop Táncegyesület, Paksi Csillag Show Táncegye-
sület.
A programokon lesz még élõ kívánságmûsor, játékok,
ugrálóvár, mászófal.
A két mûsorvezetõ: Buzás Norbert és Zomborka Zoltán
lesz.

Schuckert József fõszerkesztõ, Fortuna rádió

Végre van Cecén mozi

Nagy várakozás elõzte meg a cecei mozi megnyitását az újjá-
épített mûvelõdési házban. A moziterem európai körülmé-
nyeket teremt a látogatók számára. A dolby digital hangzást
klimatizált teremben, kényelmes plüss fotelekbõl élvezhetik
a vendégek.
A nemrégiben elkészült gépház most már lehetõvé teszi a ve-
títést, így JÚNIUS 16-án, pénteken, este 19.00 órakor az Ele-
mi ösztön 2. címû filmmel várjuk kedves látogatóinkat.
A vetítések egyelõre péntekenként lesznek, így ezentúl nem
kell nagyobb távolságokat megtenni ahhoz, hogy egy színvo-
nalas mozielõadással gazdagodhassunk. A jegy ára egysége-
sen 400 Ft. Tervezzük, hogy tanév közben kedvezményes
áron gyermekelõadásokat is tartunk.

A júniusi elõadások

16-án, 19 órakor: Elemi ösztön 2., amerikai erotikus thriller;
23-án, 19 órakor: Anyám nyakán, amerikai filmvígjáték;
30-án, 19 órakor: Jégkorszak 2. Az olvadás, amerikai ani-
mációs film.
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CSÁRDATOKÁNY
Hozzávalók 4 személyre: 500 g bélszín, 300 g libamáj, 150 g olaj,
2 fej vöröshagyma, 250 g sampinyon gomba, 2 db zöldpaprika, 1
db hegyes csípõs paprika, 1 paradicsom, só, bors, pirospaprika
Elkészítés: a megtisztított, apró szeletekre vágott vöröshagy-
mát serpenyõben megpirítjuk. Hozzáadjuk a szeletekre vá-
gott zöldpaprikát és a csípõs paprikát, a gombát megsózzuk,
és pár percig pirítjuk. Végül beletesszük a megmosott, cik-
kekre vágott paradicsomot. A serpenyõt a tûzrõl levesszük.
A vékonyra vágott bélszínt egy másik serpenyõben tûzforró
olajban sóval, borssal ízesítve átforgatjuk (2-3 percig) és hoz-
záadjuk a csíkokra vágott libamájat. Ezt összekeverjük a már
elkészített hagymás, gombás, paradicsomos raguval, össze-
forraljuk és megszórjuk a piros fûszerpaprikával. Azonnal
fogyasztandó. Köretnek tejfölös juhtúrós galuskát, savanyú-
ságnak jegelt kapros kovászos uborkát adhatunk

LAMBADA SZELET
Hozzávalók a tésztához: 8 egész tojás, 40 dkg porcukor, 8
evõkanál melegvíz, 25 dkg liszt, 1/2 csomag sütõpor, 2-3 teás-
kanál kakaópor. Krém: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 1 cso-
mag vaníliapuding, 3 dl tej. Máz: 10 dkg margarin, 2-3 evõkanál
kakaópor, 1 csomag vaníliáscukor, 10 dkg kristálycukor.
Elkészítés: 8 tojássárgát, 40 dkg porcukorral és 8 evõkanál
melegvízzel habosra keverünk. Hozzáadjuk a 25 dkg lisztet
és a fél sütõport, valamint a 8 tojásfehérje keményre felvert
habját. Ezeket jól összedolgozzuk, majd a tészta felét kivaja-
zott, lisztezett tepsibe tesszük. A tészta másik felét összeke-
verjük a kakaóporral és rácsurgatjuk a tepsiben lévõ tésztá-
ra, majd így sütjük. Amíg sül a tészta, addig kikeverjük a kré-
met: a margarint a porcukorral habosra keverjük, a vanília-
pudingot felfõzzük a 3 dl tejjel, kicsit hagyjuk hûlni, majd
összekeverjük a vajas krémmel. Ha a tészta megsült, 3 részre
vágjuk, minden részt megkenünk krémmel. Annyi krémet
hagyunk, hogy a tetejére és az oldalaira is jusson. A mázhoz a
margarint, kakaóport, cukrot, vaníliáscukrot kis vízzel fel-
melegítünk, majd a tészta tetejére csurgatjuk. 1 órát állni
hagyjuk hûtõben, hogy összeérjen, majd kockákra vágva tá-
laljuk. Nagyon ízletes és mutatós sütemény, hûtõben tárolva
akár 1 hétig is eláll.

HABOS EPRES LEPÉNY
Hozzávalók: 5 tojás, 10 dkg porcukor, 10 dkg liszt, sütõpor,
lekvár, 0,5 kg eper (vagy más gyümölcs, esetleg befõtt a kellõ
mennyiségben) 4 tojásfehérje, 15 dkg cukor.
Elkészítés: 5-10 tojásból piskótát kell sütni a hozzávalókkal
együtt. Ha kihûlt megkenjük lekvárral, befedjük félbevágott
eperrel. A tetejére simítjuk a 4 tojásfehérjébõl és a 15 dkg cu-
korból vert kemény habot. Ezután már nem süthetjük to-
vább, inkább szárítjuk gyenge lángon.

NO SMOKING!
Na, ez aztán aktuális! Aktuá-
lis, mert például a szoptatós
kismama tolja a gyerekkocsit,
közben füstöl az utcán, mint
egy gyárkémény. (Milyen ízû
lehet a teje? — kérdezem el-
gondolkodva.) És aktuális,
mert a pénztelen munkanél-
küli csempészett cigaretta
után kajtat, hogy legyen mi-
vel óránként mérgeznie ma-
gát, és mert az érszûkületes
fájó lábbal biceg, és mégis
szívja a cigit, és mert a tüdõ-
rákos bibliai átokkal szidja a
cigarettát, élete elrontóját,
életévei elrablóját, de a kór-
házi párna alatt mégis ott az
öngyújtó és a doboz. És aktu-
ális, hiszen az átlagcsalád átlagdohányzója minimum havi tízez-
ret adózik a dohányiparnak (s rajta keresztül az államnak), ke-
vesebb jut a gyereknek ruhára, családnak húsra, gyümölcsre.
De megéri! — mondja a csökkent értelmi képességû kamasz,
miközben a tanárok elõl elrejtõzve azzal képzeli felnõttnek
magát, hogy rágyújt egy Marlborora. Megéri? Mi éri meg? A
köhögés, az érszûkület, a halál?
No, de ezt épp az aktualitás miatt elmesélem. Mondják, hogy a
legzseniálisabb találmányok a legegyszerûbbek. Kenjük be egy
pálcika végét dörzsölésre könnyen gyulladó anyaggal, és millió
évek tûzgyújtási fáradozását egy másodperc alatt kiiktatjuk! Al-
kalmazzuk a kettes számrendszert (igen — nem) egy kis masina
mûködtetésére, és fejre állíthatjuk a világot! A te találmányod
is ilyen egyszerû, tisztelt dalostársam. A naponta cigarettára
szánható ötszáz forintot ne a bolti pénztárosnak adjuk oda, ha-
nem dobjuk be otthon egy befõttesüvegbe! Pár hónap alatt cso-
da történik. Persze, ehhez végre kell hajtanunk egy csekélysé-
get: abba kell hagyni a dohányzást.
Múlt év végén építetted bele az életedbe ezt a szisztémát, s a be-
fõttes üvegben már százezer felé jár a forintok száma. Néha
megszámolod, és igazi öröm hat át. A család ölébe hullott ez a
pénz. Még lottószelvényt sem kellett kitölteni. Ez biztos nyere-
ség, nem úgy, mint a lottó. Nem beszélve az egészségügyi
szempontról.
Mert ilyen az ember. Beszélhetnek neki megtakarításról, össze-
gekrõl, elmegy a füle mellett. De ha a saját szemével látja a tí-
zezreseket (mert ugye egy idõ múlva nagyobb címletû bankókra
kell váltani az ötszázasokat), kézzel foghatóan elõtte áll a tény:
évtizedekig hülye volt. Mert cigarettázott. Tízezresekkel de-
geszre tömött befõttesüveget dobott ki az ablakon. Tíz év alatt
egy Suzukit.
Tényleg jó ötlet ez a befõttesüveg. Lehet, hogy más is kitalálta
már? A dohányos többség nem hasznosítja a találmányt. Mint-
ha két fadarab összedörzsölésével gyújtanának tüzet…

(L. A. )

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

KIRÁNDULÁS
A sárbogárdi általános iskola 1954-ben végzett diákjai kirán-
dulást szerveznek osztályfõnökük sírjához. A buszban korlá-
tozott számban még van hely. Akik szeretnének velünk jön-
ni, kérem, jelentkezzenek Sárközi Imrénél. Cím: Sárbogárd,
Ady E. út 172/b. Telefon: 06 (25) 460 675.
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A macska és az egér
Itt is volt, ott is volt, édesapámnak is volt,
édesanyámnak is volt, nekem is volt, ne-
ked is volt, volt a világon egy macska. Ez a
macska egyszer tejet evett egy tálból;
odamegy egy kis egér, csak nyalogatja,
csak nyalogatja a tál szélét. Mondja neki a
macska:
— Ne bolondozz ám, egér pajtás, ne nya-
lakodjál, mert majd bekapom a farkincá-
dat!
A kis egér nem hitte, csak nyalakodott, a
macska bekapta a farkincáját. Rítt-sírt a
kis egér, kérte a macskát, adja vissza neki
a farkincáját, de az nem adta.
— Hozz nekem tejet a tehéntõl, akkor
visszaadom a farkincádat.
Elment az egér a tehénhez.
— Tehén, adj nekem tejet, tejet adom ci-
cának, cica visszaadja farkincámat.
— Nem adok addig — mondja a tehén —,
míg nekem a kaszástól szénát nem hozol.
Elment a kis egér a kaszáshoz.
— Kaszás, adj nekem szénát, szénát vi-
szem tehénnek, tehén ad nekem tejet, te-
jet viszem cicának, cica visszaadja farkin-
cámat.
— Nem adok addig, míg nekem a sütõtõl
kenyeret nem hozol.
Elment a kis egér a sütõhöz.
— Sütõ, adj nekem kenyeret, kenyeret vi-
szem kaszásnak, kaszás ad nekem füvet,
füvet viszem tehénnek, tehén ad nekem
tejet, tejet viszem cicának, cica visszaadja
farkincámat.

— Nem adok addig — mondja a sütõ —,
míg nekem a disznótól szalonnát nem
hozol.
Elment a kis egér a disznóhoz.
— Disznó, adj nekem szalonnát, szalon-
nát viszem sütõnek, sütõ ad nekem ke-
nyeret, kenyeret viszem kaszásnak, ka-
szás ad nekem füvet, füvet viszem tehén-
nek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem ci-
cának, cica visszaadja farkincámat.
— Nem adok addig — mondja a disznó
—, míg nekem fától makkot nem hozol.
Elment a kis egér a fához. Amint ott né-
zeget fel keservesen, hogy mi módon kel-
lene onnan makkot hozni le, hirtelen egy
szem makk leesett, a kis egérnek a fejére
esett, úgy megütötte, hogy mindjárt meg-
döglött bele.
Ha a kis egér meg nem döglött volna, ta-
lán az én mesém is tovább tartott volna.

Megfejtés
méregdrága, falfehér, kõkemény,
álomszép, mézédes,

Ezen a héten nem érkezett be jó meg-
fejtés.

Rejtvény
Találd ki, melyik szóra gondoltam!

szín, amelynek magánhangzói: e, é

ékszer: a, á …………………

bútor: e, e, õ ……………….

jármû: e, e, a, u, ó ……………

ruhadarab: o, a …………….

szerszám: a, a, á …………….

Beküldési határidõ. 2006. június 21.

Heti idõjárás
A következõ napokban
déli áramlással a Bal-
kán-félsziget felõl afri-
kai eredetû levegõ árasztja el hazánk
térségét, ezért napról-napra erõsödik
a nappali felmelegedés, a hét közepé-
tõl már 30 fok feletti hõmérsékleteket
mérhetünk. Eleinte csak elszórtan,
majd péntektõl már egyre többfelé
várható zivatarok kialakulása. A reg-
geli hõmérséklet 15-20, a nappali
25-33 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Két szobatiszta cicus
vár szeretõ gazdi(k)ra.

Érdeklõdni:
06 (30) 3483 320,

délután.

Szerdán délelõtt volt a bolondballagás a Mészöly Géza Általános Iskolában. A nyol-
cadikosok maskarákban, kifestve vonultak az utcákon, és így töltötték el a napot. Még
a szerkesztõségbe is maskarában jöttek a lányok a tablóképeiket sokszorosíttatni.

Hargitai Lajos

BOLONDBALLAGÁSBOLONDBALLAGÁS
A MÉSZÖLYBENA MÉSZÖLYBEN
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Június 17., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás
és Rozsdás 9.30 Sandokan 10.00 Felfedezõk ka-
landjai 11.00 Izomláz 11.30 Az állam emberei
12.00 Híradó 12.10 Autóvízió 12.40 Tejben-vaj-
ban 13.10 Hawaii üzenetek 14.00 Kell 1 pasi!
14.55 ABSZOLÚT 15.25 Feszty-körkép 16.00 Stí-
lus 16.35 Rádió Humorfesztivál, 2006 17.25 TS
19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorso-
lás 20.15 Két emelet boldogság 22.00 Egy kap-
csolat vége 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.55 Kölyök-
klub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub
10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Egy rém rendes család 13.15
Odüsszeia 14.15 Így készült: Producerek 14.45
Labdarúgó-vb 17.00 Denis, a komisz ismét pi-
masz 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Rej-
télyek városa 20.25 Labdarúgó-vb 23.00 Labda-
rúgó-vb 23.35 Red Bull Air Race 0.10 Vészhelyzet
1.15 Az éj színe 3.15 Papás-mamás 3.35
Kincskommandó
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.20 Jetix 9.40 Kalandos
szafari 10.10 Colosseum — A halál arénája 11.10
Stahl gyerekkonyhája 11.40 Laktérítõ 12.10
TotalCar 12.40 Tremors — Ahová lépek ott min-
dig szörny terem 13.35 Malibu Road 2000 14.35
A láthatatlan ember 15.35 Bûbájos boszorkák
16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Antónia —
Könnyek a Paradicsomban 22.00 Függõjátszma
2. 23.45 Szupernova 1.20 FBI-ügynökök beveté-
sen 2.10 A láthatatlan ember 3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.40 Kertbarátok
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató
8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tükör 9.35
Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika
12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxi-
gén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00
16 óra 17.04 Labdarúgó-vb híradó 17.30 Népze-
nei 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
A rendezõ Ivánka Csaba 22.00 Krónika 22.20 Elfe-
lejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Látogatóban Peter Planyavskynál

Június 18., VASÁRNAP

MTV: 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Fõtér — Eger 9.50 Századunk
10.20 Unokáink sem fogják látni 10.55 TS 12.00
Híradó 12.05 TS 13.05 Hawaii üzenetek 13.55
Idegenben veszteni 14.25 Csellengõk 14.45 „Így
szól az Úr!” 14.50 Örömhír 15.20 Belfagor a pokol-
ból 17.00 Panoráma 17.25 TS 19.00 Kész Ameri-
ka! 19.30 Híradó 19.55 Szuperbuli 21.00 A szólás
szabadsága 22.05 Szépséges fiatalság 23.45 Hír-
adó 23.50 Sporthírek 23.55 TS-Motorsport 0.25
TS 1.15 Héthatár 1.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.25 Kölyökklub 8.55 Így
készült: Verdák 9.25 Receptklub 9.45 Játék 10.45
Isteni sugallat 11.45 Pasadena 12.40 Egy rém
rendes család 13.10 Forma-1-magazin 13.40
SevenDays — Az idõkapu 14.40 Labdarugó -vb
17.00 Eltûntnek nyilvánítva 17.50 Labdarúgó-vb
20.00 Híradó 20.30 Labdarúgó-vb 23.00 Labdarú-
gó-vb 23.35 Viharfelhõk 1.20 Fókusz-portré 1.55
A sziget neve: Halál
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás me-
chanika 6.45 TV2-matiné 9.10 Jetix 9.35 Jetix
Gála 2006. 10.35 Két testÕr 11.05 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 Napló 20.00 Micsoda csa-
pat! 22.30 Szeress, ha tudsz! 0.45 Képírók 2.40
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Va-
sárnapi újság 6.20 Labdarúgó-vb híradó 6.33 Az
én hazám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25
Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05
Világóra 10.00 Római katolikus szentmise közve-
títés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Név-
jegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05
Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Mélymerülés 17.00 A mi idõnk 17.05 Labdarú-
gó-vb híradó 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30
Esti mese 19.40 Hevesi József nótáiból 20.04 Ar-
chívumok mélyérõl 20.57 Rádiószínház 22.00
Krónika 23.30 Vivaldi: Gloria

Június 19., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os
napló 9.05 Szünidei matiné 10.00 Bohócságok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 13.55 Jelkép 14.05 Max, a zsaru 15.00
Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.55 Mozi zongorá-
ra 16.00 Arábiai Lawrence: Egy régész titkos kül-
detése 17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10
Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 56-os napló
18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Csillagjegyek 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ
este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthí-
rek 23.10 56-os napló 23.15 Egy rossz lépés 1.00
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.30 Reggeli 9.00 Re-
ceptklub 9.10 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35 Re-
ceptklub 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 23.45
Reflektor 24.00 ITTHON 0.20 Kretének, de extré-
mek 2.05 Hegylakó — A holló
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.05
Anita 15.35 Jó barátok 16.05 Pacific Blue 17.00
Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Gyilkos számok 21.15 A szenvedély ritmu-
sa 2255 Szembõl telibe 0.50 Tények este 1.20
Vadnyugati bûnvadászok 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.20 Lab-
darúgó-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 Oroszórák 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.04 Zene-szóval 15.05 Labdarúgó-vb hír-
adó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról 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 Aranyem-
berek 20.35 Patrik Ourednik: Europeana 21.05
Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.30 Etikai kódex 23.04 Lemezmúzeum

Június 20., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os
napló 9.05 Szünidei matiné 10.00 Világjárók ka-
landjai 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski

Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.05 Max, a zsaru
15.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.59 Mozi
zongorára 16.00 Sándor bácsi, a lelkész 16.20
Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00
Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14
Körzeti híradók 18.20 56-os napló 18.30 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 56-os napló 23.15 Szeretlek benneteket
1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.10 Top shop 10.15 Delelõ
11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.10 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Labdarúgó-vb 18.00
Egy rém rendes család 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz 19.45 Barátok közt 20.25 Labdarúgó-vb
23.00 Labdarúgó-vb 12. 23.45 Reflektor 23.55
Így készült: Poseidon 0.15 Légi csapás 2.10
Rágcsálók
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.05
Anita 15.35 Jó barátok 16.05 Pacific Blue 17.00
Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Nem a Te napod! 20.45 Sabrina 23.40
Hack-Mindörökké zsaru 0.10 Az Ügy 0.40 Tények
este 1.10 Ördögi nyomozó 2.00 Tiszta lap 3.25
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.39 Falurádió
6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika
9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Oroszórák
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római kato-
likus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Labda-
rúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Arany-
emberek 20.35 Patrik Ourednik: Europeana 21.05
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.04 Operákból

Június 21., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 56-os
napló 9.05 Szünidei matiné 10.00 Kölyökidõs ka-
landok 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska
13.30 Ecranul nostru 14.05 Max, a zsaru 14.55
Kormányváró 15.22 Mozi zongorára 15.30 Szerel-
mek Saint-Tropez-ban 16.25 Református ifjúsági
mûsor 16.30 Útmutató 17.00 Életképek 17.35 A
Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók
18.20 56-os napló 18.30 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó 20.05 Bundury, avagy jó, ha
szilárd az ember 21.35 Pink Budapesten 22.05
Szerda este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.10
Sporthírek 23.15 56-os napló 23.20 Az áruló
csókja 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.10 Top Shop 10.15 Delelõ
11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné
15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Labdarúgó-vb 18.00
Egy rém rendes család 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz 19.45 Barátok közt 20.25 Labdarúgó-vb
23.00 Labdarugó vb 13. 23.45 Reflektor 24.00
Pofonláda 1.45 Kalózjárat
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mok-
ka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! 12.00 Észbontó 12.55 Mozidélután 15.05
Anita 15.35 Jó barátok 16.05 Pacific Blue 17.00
Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyország
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18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Columbo 22.10 Doktor House
23.10 10-8: Veszélyes õrjárat 0.10 Tények
este 0.40 Storyville 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00
Krónika 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.39 Falu-
rádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20
Beszélni nehéz! 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 Lab-
darúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Patrik Ourednik:
Europeana 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.04 Nagy
mesterek

Június 22., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti
krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
56-os napló 9.05 Szünidei matiné 10.00 Uta-
zás a múltban 11.00 Pláza 12.00 Híradó 13.00
Rondó 14.00 Max, a zsaru 15.05 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.58 Mozi zongorára 16.05
Határtalan szellem 17.00 Életképek 17.35 A
Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók
18.20 56-os napló 18.30 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Krém 21.05
Nõ fehérben 22.00 Csütörtök este 22.35 Kul-
túrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10
56-os napló 23.15 Dob+Basszus 0.10 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.10 Top Shop 10.15 Delelõ
11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25
Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Lab-
darúgó-vb 18.00 Egy rém rendes család 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.45 Barátok közt 20.25
Labdarúgó-vb 23.00 Labdarúgó-vb 14. 23.35
Street Time — Harcos utcák 0.35 Reflektor
0.50 Infománia 1.25 Túszvonat
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30
Hajrá, skacok! 12.45 Észbontó 13.45
Mozidélután 15.05 Anita 15.35 Jó barátok
16.05 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van
17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 A
szépész és a szörnyeteg 22.20 Tökös csajok
22.50 A mi házunk 0.50 Strucc 1.20 Tények
este 1.50 Simlis taxisok 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00
Krónika 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.39 Falu-
rádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05
A Szabó család 11.35 Oroszórák 12.02 Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv

13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Lab-
darúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Labdarúgó-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 A 20.
Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 Színváltások
Eszterházán

Június 23., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti
krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
56-os napló 9.05 Szünidei matiné 10.05 Ka-
masz Kávéház 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00
Regióra 14.00 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.55 Mozi zongorára 16.00
Az utolsó édenkertek 17.00 Életképek 17.35 A
Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók
18.20 56-os napló 18.30 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Lehettem
volna: Psota Irén arcai 21.05 Nõ fehérben
22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.00 Hír-
adó 23.10 Sporthírek 23.15 56-os napló 23.20
Nyomás! 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.10 Top shop 10.15 Delelõ
11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25
Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Lab-
darúgó-vb 18.00 Egy rém rendes család 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.45 Barátok közt 20.25
Labdarúgó-vb 23.00 Labdarúgó-vb 15. 23.45
Reflektor 24.00 A légy 2. 1.55 Hegylakó — A
holló 2.40 Papás-mamás
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Haj-
rá, skacok! 12.45 Észbontó 13.45
Mozidélután 15.05 Anita 15.35 Jó barátok
16.005Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van
17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Tûz-
sivatag 23.40 Tények este 0.10 Steven
Spielberg 1.45 Chris Isaak-show 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00
Krónika 5.20 Labdarúgó-vb híradó 5.39 Falu-
rádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00
Krónika 9.04 Napközben 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 Hetednapi A baptista
Egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05
Labdarúgó-vb híradó 15.08 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 21.05 Be-
szélni nehéz! 21.15 Ítélet 21.35 Patrik
Ourednik 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

(7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.)

munkatársakat keres segédmunkás,
valamint kisgépkezelõi munkakörbe.
Jelentkezni lehet munkanapokon 7-15 óra között

a 06 (25) 508 990-es telefonszámon.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

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

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

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

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

Eladó Hauser pótkerekes gyermekkerék-
pár, hároméves kortól, 5.000 Ft-ért, vala-
mint egy alig használt pótkocsis, lábbal hajt-
ható gyermektraktor 8.000 Ft-ért, 06 (20)
599 5425.

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

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

Pecsenyekacsa elõjegyzés 1000 Ft/db, ház-
hoz szállítva, hatósági orvossal ellenõriztet-
ve. 06 (20) 9756 179.

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

Az AEGON Magyarország Biztosító tájé-
koztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélszolgálati
iroda Sárbogárd, Ady E. út 160. szám alá
költözött. Munkatársaink személyesen
vagy az alábbi telefonszámokon állnak ren-
delkezésükre: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,
Mészöly G. utcában lakóház eladó-kiadó,
06 (20) 472 2482. (0878909)

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-keze-
lõi tanfolyamok indulnak júliusban, heti 2x3
órában, 17 órától a töbörzsöki iskolában!
Érdeklõdni: Szénási Csaba 06 (30) 276
8331.
Búza- és zabszalma felrakással eladó, 06
(30) 9210 255 (Cece). (0878849)

Cece központjában részben komfortos, ker-
tes 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 zöld-
kártya készítés, szervizmunkák, célmûsze-
res motorvizsgálat, autóvillamosság.
Bereczk Autószerviz, Sárbogárd, Gagarin
u. 1/a. Telefon: 06 (25) 460 899. (08788845)

Dunaföldváron, a Hunyadi téren 3 szobás,
felújított, jó állapotban lévõ, földszinti la-
kás sürgõsen eladó (szocpol igénybe vehe-
tõ) Érdeklõdni: 06 (70) 636 2707. 8-20 órá-
ig. (0878844)

Nyelvvizsgára felkészítõ eszperanto nyelv-
tanfolyam indul június végi kezdéssel Sár-
bogárdon a mûvelõdési házban. 06 (20) 451
9109. (0878941)

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

Pusztaegresen Rákóczi út 18. szám alatt
kétszobás, gázfûtéses családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699.
Kétszintes családi ház Sárbogárd központ-
jában eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349.
(0878935)

Mini presszóba pultost keresünk. Telefon:
06 (30) 500 3394.
Horvátország július 9-tõl 16-ig, 7 éjszaka,
szállás+busz, háztól házig szállítással
44.000 Ft/fõ. Horvát Travel megbízottja
Etelvári 06 (70) 334 9149.
4,5 lóerõs Honda rotakapa és Sony videoka-
mera eladó. Tel.: 06 (20) 313 7078. (0878967)

Elvesztettem irataimat valószínûleg a Sió-
fok—Sárbogárd autóbuszjáraton. Kérem a
becsületes megtalálót a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban adja le!
Budapest IX. kerületben jó állapotú, napfé-
nyes, tetõtéri, 42 m2-es (1,5 szoba) lakás el-
adó. Irányár: 13,3 millió Ft. Érdeklõdni: 06
(20) 9661 701. (0878965)

Használt fém bejárati ajtó, ablak FÉG
kombi kazán olcsón eladó. 06 (20) 450 3285.
(0878964)

Szakképzett pultost felveszünk az alapi
non-stop Szélrózsa falatozóba. Tel.: 06 (30)
465 2319. (0878864)

Választási malacok eladók Berkei István,
Szélsõ u. 4. (0878962)

Lakás kiadó, 06 (30) 9392 157. (0878961)

Választási malacok eladók (12 db). Sárbo-
gárd, Kossuth u. 14. Tel.: 06 (25) 460 716.
(0878960)

Nagylók központjában családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 461 990. (0878958)

Ház eladó Sárbogárdon. Irányár: 3,6 millió
Ft. Tel.: 06 (25) 466 161. (0878957)

Sárbogárd központjában új építésû, 4 szo-
bás, családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
227 8129. (0878956)

Azonnali kezdéssel gépkezelõt felveszünk
CAT 428C homlokrakodó-árokásó gépre.
06 (30) 215 7168, 06 (30) 973 8818. (0878750)

Tatai cserép eladó 40 Ft/db, 06 (30) 398
2075.(0878749)

Sárbogárdon kétszintes családi ház, ugyan-
itt régi típusú parasztház eladó, 06 (70) 507
2217. (0878748)

Sárszentmiklóson az Egressy B. utcában
felújításra szoruló parasztház eladó, 06 (25)
469 024. (0878747)

Sáregresen 100 m2-es, 98%-ban elkészült,
új családi ház, 1600 négyszögöles szõlõvel,
gyümölcsös kerttel eladó. Érdeklõdni: 06
(25) 473 525. (0878740)

Jó állapotú franciaágy 10.000 Ft-ért eladó,
06 (30) 361 1176. (0878739)

Nagylókon parasztház nagy építési telekkel
eladó. Tel.: 06 (30) 434 1917. (0878950)

Suzuki Swift 1.3, 94-es évjárat, friss mûsza-
kival eladó. Tel.: 06 (20) 310 3067. (0878949)

Hitelbolt! Gyors személyi hitelek, szabad-
felhasználású jelzáloghitelek, hitelkiváltás,
lízing ügyintézése. Érdeklõdni: 06 (30) 389
9645. Tel/fax: 06 (25) 463 858. (0878983)

Eladó családi házat, lakást keresünk! 06
(30) 330 2615. (0878982)

Iroda- és üzlethelyiségek kiadók az Ady E.
út 160. szám alatt (12 m2, 20 m2, 30 m2, 35
m2). Tel.: 06 (20) 335 9119. (0878981)

Palotapincsi kiskutya, hathetes, 7000 Ft-ért
eladó. 06 (30) 207 9328. (0878979)

Családi ház, irodahelyiség kiadó, 06 (30)
330 2615. (0878982)

Fiat Ducato 84-es; 91-es Lada 2105, 1500-as
motorral, 5-ös váltóval eladó, 06 (20) 458
1604. (0878978)

Virágsarok 14-ben építési telek, ugyanitt
csüngõhasú anyák és malacok eladók, 06
(25) 460 327. (0878977)

Rántani való csirke kapható. Sárbogárd,
Kertalja u. 1. 06 (25) 460 252, 06 (30) 9564
067. (0878975)

Elõnevelt csirke, elõnevelt kacsa kedvezõ
áron kapható. Mindennap 8-18 óráig. Cece,
Hunyadi u. 12. (temetõnél) Szabóék. (0878974)

Eladó Sach 97-es motorkerékpár, 125/50,
felújított blokkal, új festéssel. Tel.: 06 (70)
3797 522. (0878971)

Családi ház eladó, 06 (30) 330 2615. (0878982)

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)

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)
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Fried-kastély — Szálloda és étterem

A legváltozatosabb ételek!
Színvonalas felszolgálás!

Minden szombaton élõzene!

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

www.hotelcastle.hu

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

A

a Fõtéri cukrászda mellõl

ELKÖLTÖZÖTT.
Új címünk:

ATTILA U. 5/A.
(Új üzletközpont, a Sáfrány kenyérbolt mellett.)

Változatlan árakkal, hosszabb nyitvatartással
várjuk kedves vásárlóinkat!
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Búcsúzunk

Búcsúzunk barátunktól,

SÉLLEI LÁSZLÓTÓL,
aki váratlanul, 46 éves korában el-
hunyt. Laci közismert tagja volt a
tinódi közösségnek. A maga egyszerû
kedvességével minden közös megmoz-
dulásunknak nélkülözhetetlen része-
se volt. Feltétel nélküli szeretete átha-
totta ennek a kis csapatnak az életét.
Mindenkit szeretett és õt is mindenki
szerette. Nem volt nagy személyiség,
nem volt nagy „arc”, egyszerû, a kö-
zösségben élõ, annak legmélyebb lel-
kiségéhez hozzá tartozó ember volt.

Hiányozni fog nekünk nagyon! Fájó
szívvel búcsúzunk Tõle.

Tinódi Barátok Köre, Ébl Mihály

Nyílt
tér

KÉRDEZTÉK

Meddig lesznek még fenn
a plakátok?

Egyik pusztaegresi olvasónk kérdezte,
meddig maradnak még fenn a választási
plakátok. A kérdezõ felhívta a figyelmet
arra, hogy ott a Fidesz plakátjait már le-
szedték, az MSZP és az MDF plakátjai vi-
szont még mindig kint díszelegnek.
Körülnéztem. Pusztaegresen már való-
ban nem látni fideszes plakátokat. Sárbo-
gárd belvárosában viszont még mind-
egyik párt plakátjai láthatók a villanyosz-
lopokon. Sõt, a Baross utcában éppen a
jegyzõ asszony háza elõtt lengedezik egy
az oszlopon. Megkérdeztem Krupa Ro-
zália jegyzõt, mikor tûnnek el a régi pla-
kátok a villanyoszlopokról, kerítésekrõl?
A jegyzõ asszony elmondta, hogy már
minden párt megkapta a felszólítást. A
plakátok leszedésének határideje lejárt.
Amennyiben a következõ felszólításra
sem szedik le azokat, bírságolni fognak.

Épül, nem épül a kábelhálózat?

Telefonon tették fel az alábbi kérdést:
„Korábban büszkén számolt be a polgár-
mester úr arról, hogy pályázaton nyertek
230 millió Ft-ot a város szélessávú inter-
netes és kábeltelevíziós hálózatának kiépí-
tésére. Lassan lejár a pályázati határidõ, a
hálózat azonban még alig épülget. Úgy tud-
ni, nem egy, hanem két hálózat lesz: egy
maszek, amit a vállalkozó a saját pénzébõl
épít, és egy önkormányzati, amelyet egy
külsõ céggel a pályázati pénzbõl építené-
nek, de az még egy kapavágást se tett. Mi sül
ki ebbõl a végén? Akkor lesz önkormány-
zati hálózat, vagy elúszik a pályázati pénz?”
Megkérdeztem Juhász János polgármes-
tert, aki elmondta, hogy most tárgyalt a
Synergon és a Kábelsat képviselõivel, és
várhatóan egyezség születik a két cég kö-
zött a létesítés és az üzemeltetés kérdésé-
ben is.

Mikor lesznek a megígért
útfelújítások Sárbogárdon?

Juhász János: — Jövõ héten kezdik az Ár-
pád és az Úttörõ utca felújítását. További
hét utca (Csók István, Csík, Mészöly Gé-
za, Kazinczy, Tinódy, Kinizsi, Rákóczi)
felújítására július 18-áig kötik meg a szer-
zõdést a kivitelezõvel. Ezek az utcák elõ-
re láthatóan augusztus hónapban elké-
szülnek.

A Bozsik-tornát miért nem
támogatják?

A Bozsik-torna szervezését segítõ szülõk
sajnálkozva vették tudomásul, hogy az
önkormányzat — miközben bõkezûen tá-
mogat minden iskolai, óvodai kirándu-
lást, táborozást — nem támogatja a Bo-
zsik-torna gyermekeinek vajtai táborozá-
sát. Mi ennek a megkülönböztetésnek az
oka?

Érdeklõdtem Tóth Zoltánnál, az oktatási
bizottság elnökénél, aki elmondta, hogy
ezt a pénzt kifejezetten az iskolai, óvodai
táborozásokhoz használták fel, mert az
iskoláktól korábban megvonták a táboro-
zási pénzeket, amit így pályázatokkal pó-
tolnak. A Bozsik-torna egyértelmûen
sportjellegû program. Amennyiben eh-
hez támogatást szeretnének kapni, for-
duljanak Nedoba Károlyhoz, a civil-, ifjú-
sági és sportbizottság elnökéhez. Nedoba
Károlyt felhívtam. Õ azt mondta, ha a
Bozsik-tornások a bizottságához fordul-
nak, mindenképpen talál rá módot, hogy
kapjanak támogatást, de ez már csak utó-
lag lehetséges, mert augusztusban lesz
legközelebb testületi ülés.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MOLNÁR LAJOS
szíve örökre megszûnt dobogni

életének 82. évében.

Temetése 2006. június 16-án,
15.30 órakor lesz a sárbogárdi

Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

FEKETE ISTVÁN
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet az Ady úti

ápolási központ dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család


