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Rontás-bontás, épülés?
A fõutcán elkezdték a pártás ház melletti épületek bontását. A
már lebontott régi posta és a most lebontásra kerülõ épületek
helyére szolgáltató üzleteket terveznek. A sarkon álló pártás
ház a mûemléki védelem miatt nem bontható. Ugyanakkor ez
az épület sürgõs javításra szorul. Erre azonban a tulajdonosok
önerõbõl nem képesek. Elmondásuk szerint az önkormányzat-
hoz fordultak segítségért, hogy közösen pályázzanak a város
legrégebbi mûemlék épületének közös rekonstrukciójára. A
polgármester azzal hárította el a kérést, hogy erre csak akkor
volna mód, ha az önkormányzatnak lenne az épületben
legalább 10% tulajdonrésze, és megjegyezte: kérjenek attól
pénzt, aki védettséget kért az épületre.
A pontosság kedvéért: a Mûemlékvédelmi Felügyelõség 1989-
ben tette védetté a sárbogárdi fõutca 19. századi jellegû épüle-
teit. A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület, a Sárbogár-
di Építészfórum, a Mezõföldi Köz-Tér Kh. Egyesület, a Sár-
szentmiklós Egyesület valamint jómagam két évvel ezelõtt tilta-
koztunk az ellen, hogy az önkormányzat levetesse ezt a védel-
met a pártás házról, és lebontsák ezt a szép saroképületet. A til-
takozásnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és dr. Hiller
István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részérõl
helyt adtak.
Vannak olyan európai uniós pályázatok, amelyekkel sok száz-
millió forinthoz lehet hozzájutni (például a városközpont-re-
konstrukciós pályázattal). Ez az épület különösen alkalmas ar-

ra, hogy egy ilyen pályázat alapja legyen, hiszen a város egyetlen
olyan épülete, amely hûen õrzi a 19. századi kisvárosi hangula-
tot. Az önkormányzat vezetõi ahelyett, hogy a sértõdöttet
játsszák azért, mert nem nekik lett igazuk ebben az ügyben, az
egész közösség érdekét szem elõtt tartva kutassák fel a megfele-
lõ pályázati lehetõségeket, segítsék a vállalkozókat a pályázás-
ban, sõt, a város saját pénzébõl is nyújtson támogatást, mert
annak az épületnek a felújításával az egész város képe fog
jelentõsen megváltozni.

Hargitai Lajos

SZÉSZÉP HÁP HÁZAKZAK
Huszár órás szépen felújíHuszár órás szépen felújí--
totta a fõutcán álló üzletotta a fõutcán álló üzle--
tét. A régi, háború elõttitét. A régi, háború elõtti
fénykép alapján készítfénykép alapján készít--
tette el Dörögdy Károlytette el Dörögdy Károly
asztalossal az új üzletporasztalossal az új üzletpor--
tált. A homlokzatot eretált. A homlokzatot ere--
deti formájában újítottadeti formájában újította
fel. A régi hangulatot fogfel. A régi hangulatot fog--
ja idézni majd az ezutánja idézni majd az ezután
elkészülõ új cégtábla éselkészülõ új cégtábla és
homlokzati kereskedelmihomlokzati kereskedelmi
dekoráció is.dekoráció is. GratulálunkGratulálunk
a szép munkához!a szép munkához! /H//H/

VIRÁGÖZÖNVIRÁGÖZÖN

A város által tavaly kihelyezett virágA város által tavaly kihelyezett virág--
ládákba id. Nagy László vállalkozóládákba id. Nagy László vállalkozó
szorgalmazására megkésve ugyan, deszorgalmazására megkésve ugyan, de
kerültek virágok. Az esõs idõjárásnakkerültek virágok. Az esõs idõjárásnak
köszönhetõen most a városközpontköszönhetõen most a városközpont--
ban tarka virágözön fogadja az arra jában tarka virágözön fogadja az arra já--
rókat. Ha jön a szárazság, reméljük,rókat. Ha jön a szárazság, reméljük,
hogy lesz erõ az öntözésre is.hogy lesz erõ az öntözésre is. /H//H/
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A képviselõk lázadása
Elõzõ lapszámunkban interjút készítettem Juhász Já-
nos polgármesterrel. Az interjúban elhangzott, hogy az
MSZP-frakció javaslatára a képviselõ-testület az „Év
köztisztviselõje” kitüntetõ címet dr. Venicz Anita al-
jegyzõnek akarja adományozni. Péntekre hívtak össze
e tárgyban egy rendkívüli testületi ülést. Az interjúval
és ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban két képvi-
selõ—bizottsági elnök: Nedoba Károly és Etelvári Zol-
tán jelezték, hogy szeretnének nyilatkozni. A téma —
különösen így, választások elõtt — valóban közérdek-
lõdésre tarthat számot, hiszen elgondolkodtató, hogy a
képviselõk vajon miért akarják dr. Venicz Anitának
adományozni az „Év köztisztviselõje” címet, amikor a
jegyzõ tényleges helyettesét azzal is „büntette”, hogy
nem adott neki jutalmat.

Hargitai Lajos: — Dr. Venicz Anita kitüntetésének ügyét sze-
mélyi jellege miatt zárt ülésen tárgyalta a testület. Mi lett az
eredmény? Megszavazta a testület a javaslatot? — tettem föl a
kérdést beszélgetõpartnereimnek.
Nedoba K.: — Nem sikerült most megszavaztatni, mert kevesen
voltunk. Nyolc képviselõ megszavazta, három pedig nem, úgy-
hogy nem kapott minõsített többséget a javaslatunk. De nem
hagyjuk annyiban, az augusztusi testületi ülésen újra beterjeszt-
jük.
Hargitai L.: — Egyáltalán miért tettétek ezt a javaslatot? A
jegyzõ még jutalmat sem adott a helyettesének.
Nedoba K.: — Mondhatjuk azt, hogy föllázadtunk a jegyzõ és a
polgármester összefonódása és terrorja ellen. Azért, mert úgy
éreztük, hogy amit a jegyzõ mûvelt velünk és a hivatali dolgo-
zókkal is az elmúlt években, nem tûrhetõ tovább. Különösen az-
óta lett a helyzet igazán tûrhetetlen, hogy a polgármester és a
jegyzõ szoros kapcsolatba került egymással, ami már az össze-
férhetetlenség kérdését is felveti. Azt a hivatalnokot, aki a kép-
viselõknek próbál tájékoztatást adni, megbüntetik. Ezért nem
kaphattak többen jutalmat, köztük az aljegyzõ sem.
Hargitai L.: — A törvény értelmében a köztisztviselõknek köte-
lességük a képviselõk és a lakosság teljes körû tájékoztatása.
Nedoba K.: — Az aljegyzõ szakmai hozzáértésben, képzettség-
ben véleményem szerint magasan fölötte áll a jegyzõnek. Ezért
is féltékeny rá a jegyzõ. Nem tetszik neki az sem, hogy az aljegy-
zõ párthovatartozástól függetlenül segítõkész a képviselõkkel
és a polgárokkal egyaránt, még így is, hogy ezért büntetik a hiva-
talban. Azzal is büntetik, hogy a földszinten van egy eldugott
irodában és elrekesztik azoktól az információktól, amelyek a
munkája végzéséhez szükségesek lennének, és azoktól a felada-
toktól, amelyeket a törvény értelmében is neki kellene végez-
nie. Neki megvan a hivatal vezetéséhez szükséges szakmai kép-
zettsége, ami a jegyzõnek nincs meg, mégsem õ intézheti a neki
való szakmai ügyeket. Az is törvénysértõ, hogy a jegyzõt
távollétében nem az aljegyzõ helyettesíti.
Hargitai L.: — Jelenleg ki helyettesíti a jegyzõt távollétében?
Nedoba K.: — Nem tudni, hogy milyen jogalappal, de jelenleg
Szenci György, az okmányiroda vezetõje helyettesíti. Õ írja alá
azt is, ha szabadságon van.
Hargitai L.: — Ezt észrevételeztétek a Közigazgatási Hivatal-
nál?
Etelvári Z.: — Igen, meg is jött a válasz.
Nedoba K.: — Pontosabban egy körlevél jött, hogy mi a törvé-
nyes eljárás. Ez itt van nálam.
Hargitai L.: — A testületnek szándékában áll hivatalosan is ész-
revételezni ezt mint törvénysértést?

Nedoba K.: — Az augusztusi testületi ülésen észrevételezzük
sok más egyéb törvénysértés mellett, mert ez az állapot nem
tartható tovább. A hivatali dolgozók meg vannak félemlítve.
Hargitai L.: — A hivatalnokok?
Nedoba K.: — Igen, félnek. Nem mernek bennünket tájékoztat-
ni olyan ügyekrõl, ami pedig szükséges lenne ahhoz, hogy bizo-
nyos kérdésekben jól tudjunk dönteni.
Hargitai L.: — A képviselõknek joguk van minden információ-
hoz hozzájutni.
Nedoba K.: — Éppen ma is történt egy ilyen felháborító eset,
ami ráadásul véleményünk szerint súlyosan törvénysértõ is.
Hargitai L.: — Mi volt ez az eset?
Nedoba K:. — Tudomásunkra jutott, hogy a jegyzõ suttyomban
meg akarja változtatni a képviselõi választóköröket úgy, hogy az
õ érdekeiknek jó legyen. Igaz, hogy errõl közölt a jegyzõ egy
héttel ezelõtt egy tájékoztatót a Bogárd és Vidékében, de meg-
tévesztõ módon a kisebbségi önkormányzati választásról szóló
tájékoztatóval együtt. Csak véletlenül derült ki, hogy az a tájé-
koztató nem a kisebbségi önkormányzati választásokról, ha-
nem az õszi képviselõi választások megváltoztatott körzetbe-
osztásairól szól. Amikor bementünk a hivatalba, hogy errõl tá-
jékozódjunk, elõször még tudni sem akartak róla, majd követe-
lésünkre „betekintésre” megkaptuk a dossziét. Kértünk róla
fénymásolatot, hogy a körzetünkben a változtatásról tájékoz-
tatni tudjuk a választópolgárokat. Ezt megtagadták. A jegyzõ és
a polgármester szigorúan megtiltotta. Felháborító, hogy még
alapvetõ közérdekû információkhoz sem juthatunk hozzá,
fénymásolatot nem készíthetünk a fontos, nyilvános dokumen-
tumokról. Gyakorlatilag mi is állandóan a jegyzõ és a polgár-
mester figyelõ szeme elõtt vagyunk. Besúgóik jelzik, hogy mikor
melyik képviselõ megy be melyik irodába, utána raportra hívják
a köztisztviselõket. A polgármester úr nyíltan is kijelentette,
hogy jobb, ha nem járkálunk be olyan sokat a hivatalba. Ránk
szólt, hogy minek járkálunk be mindig annyit, hiszen nem ott
van a munkahelyünk. De hát nem a képviselõ-testület a mun-
káltatója a hivatal valamennyi dolgozójának és a polgármester-
nek is? A Köz tisztviselõi õk mind. És ki a Köz? A város polgá-
rai. A polgárok adójából fenntartott apparátus és hivatal igenis
köteles nyilvánosan, mindenki számára megismerhetõ módon
dolgozni és mûködni. Vagy nem jól mondom?
Hargitai L.: — Azóta durvult el így a helyzet, amióta Juhász Já-
nos kivált az MSZP-frakcióból?
Nedoba K.: — Korábban kezdõdött, de nem a nyilvánosság
elõtt zajlottak az ütközetek, hanem a frakcióban. Ez egy folya-
mat, ami most csúcsosodott ki.
Etelvári Z.: — A jegyzõnek az volna a kötelessége, hogy a képvi-
selõknek segítsen jogilag tájékozódni az ügyekben. Ezzel szem-
ben azt tapasztaltuk, hogy ha odamentünk hozzá valamilyen
ügyben, mindig azt kereste, hogy azt a dolgot hogyan nem lehet
megcsinálni. Ezért egy idõ múlva egyszerûen nem szívesen
mentünk már oda a jegyzõhöz, mert nem segített.
Nedoba K.: — Sõt, kimondottan rosszindulatú és irigy volt, ha
valamit mi, képviselõk a Köz javára, a város érdekében megcsi-
náltunk. Sokszor olyat, ami éppen az õ vagy a hivatal kötelessé-
ge lett volna.
Etelvári Z.: — Az ember már egyszerûen félt tõle. Ott van pél-
dának a ravatalozó engedélyeztetésének az ügye. Végig betar-
tott, hogy ne sikerüljön. Majdnem megbüntették a várost azért,
mert nem adta le kellõ idõben az engedélyeztetést. Ott feküdt
az asztalán, egyszerûen nem intézkedett. Ugyanígy volt a játszó-
terek esetében is.
Hargitai L.: — De miért hátráltatta volna az olyan dolgokat,
ami a város lakosságának jó?
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Etelvári Z.: — Azért hátráltatja, mert ami a városnak jó, az nem
jó a polgármesternek vagy a jegyzõnek, mert nem õk találták ki.
Hogyha én lennék a polgármester, akkor én örültem volna,
hogy olyan képviselõim és olyan munkásaim vannak, akik meg-
oldják helyettem is a dolgokat.
Hargitai L.: — Az eredménynek örült a polgármester. Örült
annak is, hogy a ravatalozó megépült. Még a neve is kint van a
ravatalozón egy réztáblán a ti nevetekkel együtt.
Etelvári Z.: — Dicsekedni nagyon szeretett és kisajátítani a más
munkájának az eredményét. Mi meg, ha meg akartunk csinálni
bármilyen kis dolgot, meg kellett mászni érte a Himaláját az õ
akadékoskodásaik miatt. De jelzés lehet mindenki számára,
hogy minden jó szakembert elmarnak a hivataltól, aki nem híze-
leg, nem súg be neki. Miért nem kellett a mérnöki végzettségû
mûszaki osztályvezetõ, Dobos, vagy Gõbölös Sanyi, Kazsoki Sa-
nyi és mások? Tavaly az „Év köztisztviselõjének” akartuk Gõ-
bölös Sanyit. Ez nem tetszett a Krupa Rozália—Juhász János
párosnak. Addig piszkálták, hogy fölmondott magától.
Nedoba K.: — Bruzsa Miklós lehetne képzettsége szerint a mû-
szaki osztályon osztályvezetõ. Hozzáértõ, jó szakember, a mun-
káját jól végzi, ennek ellenére õ sem kapott jutalmat, mert õ is
készséges a polgárokkal. Akinek meg nincsen megfelelõ szak-
képzettsége, csak jól fekszik, az meg, ugye, fut fölfelé és maxi-
mális jutalmat kap. A leglátványosabb az aljegyzõ partvonalra
szorítása volt. Neki van olyan szakképzettsége, amivel sokkal
inkább lehetne itt a jegyzõ. Kiváló szakember, és ezért ki
akarják õt is utálni innen. Hát mi ezt nem hagyjuk!
Etelvári Z.: — Én az önkormányzati jutalmak ellen voltam.
Nedoba K.: — Majdnem 600.000 Ft-ot kapott a jegyzõ.
Etelvári Z.: — De gondolkodtál azon, hogy a jutalomért miért
hajtott a polgármester és a jegyzõ? Azért, mert ez is az õ megfé-
lemlítõ terrorjukat szolgálja. Emlékszel, mit mondott a polgár-
mester még annak idején? „A titkárnõ vagy fekszik, vagy re-
pül.” Aki nyal, aki jól fekszik náluk, az kap jutalmat, aki nem, az
repül. Hát ez lett itt az általános szabály.
Hargitai L.: — Össze kellett vesznetek a polgármesterrel ah-
hoz, hogy így „megvilágosodjatok”, és lehulljon a szemetekrõl a
hályog?
Nedoba K.: — Lehullott nekünk a szemünkrõl a hályog az elsõ
pillanatoktól kezdve.
Etelvári Z.: — Csak nem akartuk a balhét, mert látod, nem volt
balhé a városban három évig. Most pedig, ha egy képviselõ rá-
kérdez, hogy a Rozi miért nem csinált meg valamit, helyette a
polgármester vág vissza a kérdezõnek, hogy „baromarcú” . Ez
hozzátartozik a légkörhöz. Ha nekünk azt meri mondani, hogy
„baromarcú”, meg a javaslatainkat „baromságnak” nevezi, ak-
kor képzeld el, hogy beszél a többi emberrel. Emlékezzél, szál-
lóige volt annak idején, hogy milyen mocskos szájú a polgár-
mesterünk, hogy beszél a hivatalnokokkal meg az ügyfelekkel.
Nedoba K.: — Én egyet nem tudok megfejteni: mi az oka annak,
hogy a polgármester a személyes szimpátián túl miért fogad el
feltétel nélkül mindent a jegyzõtõl? Talán belenéz a jegyzõ
„gyönyörû szép szemébe”, és akkor elolvad tõle? Ez is lehet, én
nem tudom.
Etelvári Z.: — Azt tudja mindenki, hogy Szabados Tamás és
Magyar József bábáskodásával jött milliárdos nagyságrendben
pénz a városba az elõzõ években, és születtek a látványos ered-
mények. Most már õk sem kellenek Juhászéknak, mert féltik a
hatalmukat a választásokon.
Hargitai L.: — Világos, hogy a jelenlegi polgármesterrel nem
akartok együtt dolgozni. Akkor tehát Szabados Tamás MSZP-s
polgármesterjelölttel indultok egy csapatban. Milyen változást
akartok az önkormányzati apparátusban és a város életében?
Nedoba K.: — Demokráciát, normális rendet a közéletben. Ki-
mondjuk, hogy Krupa Rozália jegyzõvel nem kívánunk együtt
dolgozni. Az apparátusban a szakmai hozzáértést, az emberek-
kel való foglalkozást, a nyilvánosságot részesítjük elõnyben.
Etelvári Z.: — Ismer mindenki bennünket. Mi mindig az embe-
rek közt jártunk és megfogtuk a munka végét. Ezután is így lesz.

Hargitai L.: — Ez azon is múlik, hogy ki lesz a polgármester és
kik lesznek a képviselõk a következõ testületben.
Nedoba K.: — Hát a szavazásnak ez is tétje lesz. Vagy Szabados
Tamás polgármester, Nedoba Károly, Etelvári Zoltán, dr. Sza-
badkai Tamás, Ferencz Kornél, Schmidt Lóránd, dr. Berzeviczy
Gábor, Õri Gyula lesz és demokratikus, polgárbarát önkor-
mányzat, vagy a diktátor hajlamú, hatalom- és pénzéhes Juhász
János, karöltve Krupa Rozália jegyzõvel és egy tehetetlen, báb-
ként irányított testülettel.
Hargitai L.: — Megszûnik-e a bal—jobb kiszorítósdi politika,
ami eddig uralta a várost?
Nedoba K.: — Nagyon remélem.
Etelvári Z.: — Nem rajtunk múlik, ezt tudod.
Hargitai L.: — Eddig rajtatok múlott, ha nem vettétek volna
észre.
Etelvári Z.: — Nem rajtunk múlott, hogy így legyen, mert az ele-
jén nem volt semmi baj. Elkezdõdött a rasszizmussal, ott tartot-
tak alánk, ahol csak tudtak.
Hargitai L.: — Valljátok be õszintén, azért rengeteg hibát kö-
vettetek el.
Nedoba K. és Etelvári Z.: — Mindenki követ el hibákat. Mi
ezekbõl tanultunk és levonjuk a következtetéseket.
Etelvári Z.: — Nincs képviselõképzõ iskola. Jóindulattal ment
képviselõnek mindenki, és a magunk kárán tanultunk. De olyan
hibát azért nem követtünk el, ami a városnak a kárára lett volna.
Hargitai L.: — Ha komolyan gondoljátok a változást, nem elég
a puszta ígéret. Ki kell söpörni a zûrzavart a fejetekbõl, és tiszta
vizet kell önteni a pohárba a viszonyaitokat illetõen. Ezt pedig
tettekkel kell bizonyítani.
Nedoba K.: — Mi tettekkel bizonyítunk. De hadd ne soroljam,
hogy eddig is már mi mindent tettünk. E tettek beszéljenek
helyettünk.

Hargitai Lajos



4 BESZÁMOLÓ 2006. július 13. Bogárd és Vidéke

Fogathajtás és búcsú Ágotán
Sárszentágotán a búcsú napján rendezik
meg minden évben a fogathajtóversenyt
az erdõ alatti réten. A sok esõ miatt né-
hány nappal ezelõtt még szinte járhatat-
lan volt a terület. Most is hajlott a föld a
hintók alatt, de mire a verseny elkezdõ-
dött, a pálya talaja éppen elviselhetõ lett.
A jó szervezés és a családias hangulat fe-
ledtette az apró problémákat, a helybõl
és a környékrõl érkezett közönség egész
nap lelkesen tapsolt a szép fogatoknak, a
nagyszerû hajtásnak. A helyi és környék-
beli fogatok mellett sokan jöttek mesz-
szebbrõl is. A délelõtti hajtás után délben
hangulatos, zenés mûsort adtak elõ a he-
lyi és sárkeresztúri nyugdíjasok, az Abai
Mûvészeti Alapiskola növendékei. Eköz-
ben finom ebédre látták vendégül a foga-
tosokat, de a nézõk is vásárolhattak en-
ni-, innivalót. Ebéd után a Himnusz kö-
zös éneklésével nyitották meg ünnepé-

lyesen is a rendezvényt. Az eseményen
részt vett Baranyák István polgármester
is.
Sárbogárdról öt fogat érkezett. Az idén a
Sárbogárdi Lovas Egyesület legsikere-
sebb versenyzõje Vámosi István lett. Há-
rom év alatt jutott el erre a csúcsra 8 éves
lipicai félvér lovaival: Tüzessel és Báró-
val, valamint Eszterházy-jellegû fogatá-
val. Vámosi István Sárszentágotán nem
Fejér megye, hanem a Somogy megyei
Kishegyesi Lovas Klub színeiben ver-
senyzett, a sárbogárdi klub képviseleté-
ben, mert egy új szabály értelmében már
csak egy megye színeiben lehet szerepel-
ni egy fogatosnak. Mint elmondta, azért
is választotta most Kishegyest, mert a So-
mogy megyei versenyekben mindeddig
veretlenül az elsõ helyen áll. Múlt héten
Balatonalmádiban vette át a hetvenedik
kupát. Szinte minden hétvégén verse-
nyekre jár. Tavaly a helyi versenyeken is

jól szerepelt, a Sárvíz-bajnokság harma-
dik helyezettjeként szerzett kupát.
Délelõtt hibátlanul hajtott. A délutáni
versenyben rekordidõvel, de két leverés-
sel, hat hibaponttal végzett.

Hargitai Lajos

A vadászhajtás hevében idén is volt egy
borulás. A kocsit úgy kellett kitolni a pá-
lyáról, de szerencsére a hajtók ép bõrrel
megúszták a meleg helyzetet.
Ha már a bõrnél tartunk: a mondhatni
ilyenkor megszokott zivatar most is törzs-
vendége volt a díjkiosztónak. Elõször
csak nagy cseppekben figyelmeztetett,
hogy „hahó, jövök”, és amikor a fogatok
szépen fölsorakoztak a pályán, veszettül
nekiállt esni. A hajtók és a díjátadók (Ba-
ranyai László, Baranyák István és Len-
gyel Zoltán), no, és a merészebbje becsü-
lettel állták a sarat bõrig ázva, a nézõse-
reg zöme viszont a sátrak fedezékébe me-
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ÁGOTAI LOVASEREDMÉNYEK
A Sárszentágotai Lovas Club
szervezésében megtartott

X. amatõr kettesfogathajtó-
bajnokság eredményei:

Akadályhajtás:
1. Csernyánszki László
2. Vida Károly
3. Baranyai László
4. Herczeg György
5. Herczeg László
6. Tóth Zoltán

Vadászhajtás:
1. Gnyálin János
2. Ágoston Gyula
3. Vámosi István
4. Baranyai László
5. Hufnágel József
6. Herczeg György

Támogatók: dr. Varga Gábor, dr. Bögyös
Gábor, dr. Keszthelyi Gábor, Kovács Zol-
tán, Kiss Ottó, Nagy József, ifj. Berta Mi-
hály, Pordán György, Hargitai Lajos,
Nagy Gyõzõ, Siák Imréné, Sárszentágota
Község Önkormányzata, Forduló presz-
szó, Ágotai Agrárius Kft., SEPTOR Bt.,
Michli Endre, László Ker., Juhász Bt.,
Ihász Béla, Fövenyi József, Tömör Fe-
renc, Fekete Ferenc, Cser Zoltán, Csep-
regi Tüzép, Holl Péter, Exner Tibor, Ihász
Zoltán, Sebestyén Zoltán, Vass István,
Gruiz János, Tulok József, VADEX, Sá-
rosd és Környéke Földtulajdonosi Közös-
ség, Baranyák István.

Köszönet a Lovas Club tagságának ki-
tartó, áldozatos munkájáért, hogy 10
éven keresztül a verseny sikeresen meg-
rendezésre kerülhetett, valamint min-
denkinek, aki a verseny megrendezését
felajánlásaival mindenkor kitartóan
támogatta.

Rendezõség

Az alsószentiváni templom különle-
ges a környéken. Egyrészt földesúri

kastély volt régen egy árnyas park köze-
pén. Másrészt híres Mária-kegyhely, az
egyedüli itt a közelben. Minden hónap
13-án májustól októberig sok zarándok
keresi fel hálájával vagy kérésével a Szûz-
anyát.
Mi 21 sárbogárdi katolikus hittanos gye-
rekkel táboroztunk itt.
A viharos, esõs hét után gyönyörû, verõ-
fényes idõvel ajándékozott meg bennün-
ket a Teremtõ.
A program is gazdag volt. A gyerekek
megismerkedtek a fatimai Mária-jele-
néssel, a 3 gyermeklátnok történetével.
Megtanulták a rózsafüzért imádkozni,
sõt, Tolnai Éva néni segítségével készí-
tettek is ilyet. Megelevenedtek a kereszt-
út képei Varga Laci bácsi rendezése által.
A bensõséges esti imák mellett nagy nép-

szerûsége volt az „õrangyalozásnak” és
az éjszakai szentjánosbogár-keresésnek.
Sokat énekeltünk Renáta néni, Márti né-
ni és Betti néni gitárkísérete mellett. Na,
és persze a vajtai fürdõzés, a foci és más
játékok sem maradhattak ki a program-
ból. A péntek esti tábortûz volt a tábor
zárása.
A gyerekek és a felnõttek is lélekben fel-
töltõdve térhettek haza szombaton dél-
elõtt.
Köszönetet mondok a szülõknek és
mindazoknak, akik a táborozókat segítet-
ték: Vágvölgyiné Filó Elvira, Szent Er-
zsébet Karitászcsoport, Lendvai György,
Szabadosné Varjas Edit, a sárbogárdi és
sárszentmiklósi Római Katolikus Plébá-
nia. Külön köszönöm az alsószentiváni
polgármesteri hivatalnak, hogy ebédünk
házhoz szállításáról gondoskodtak.

Pirosné Kocsis Anna

Katolikus hittanos táborKatolikus hittanos tábor
AlsószentivánonAlsószentivánon

nekült, onnan figyelve az esemény záró-
aktusát. Az égi áldás minden formáját
megmutatta: esett fölülrõl, oldalról, bor-
sónyi jégdarabokban, majd átláthatatlan
függönyt vont a szemünk elé. Nagy él-
mény volt számomra, hogy a sátor alá

szorult emberek egyáltalán nem bosszan-
kodtak a természet fricskáján, hanem in-
kább együtt nevettek az egészen. Volt,
aki jókedvében egy szál gatyában körbe-
vitette magát a pályán az egyik fogatossal
a zuhogó esõben. Aztán mikor megtelt a
sátor alja is vízzel, levettük a lábbelit, aki
tudott, fölállt egy padra, aki nem, az a víz-
ben ácsorgott tovább, vagy hazaindult.
Mivel addigra már csökkent a vihar ereje,
hajadonfõtt, mezítláb én is nekiindultam.
Az idefelé poros, visszafelé sáros úton fél
lábszárig jártam a tócsákban, ide-oda
csúszkálva, nevetgélve, az emelkedõ tete-
jén álló fiatalemberek nagy mulatságára.
Csak kis híján múlt, hogy nem lett iszap-
fürdõzés a vége.
De egyáltalán nem bántam, hogy csata-
kosan mentem haza, sõt! Ezt az élményt
jövõre sem hagyom ki!

Hargitai Kiss Virág
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LONDONBÓL SOSEM ELÉG
Londonból sosem elég. Képtelenség szabadulni ennek a színes
világvárosnak a vonzásától. Számomra már négy alkalommal
adatott meg, hogy belemerüljek Anglia szívének lüktetõ izzásá-
ba, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium hat velem tartó di-
ákja azonban most nyáron látogatott el oda elõször néhány nap-
ra.

Miután tömegközlekedéssel eljutottunk Ferihegyre, „fapados”
repülõvel keltünk útra. Szerencsénkre tiszta volt az idõ, így szin-
te végig láttuk a mindössze két és félórás út során az alattunk el-
terülõ magyar, szlovák, cseh, osztrák, német, belga és angol tá-
jak folttakaróját, a La Manche csatornán átkelõ hajókat, Dover
kikötõjét és a Temze torkolatát. A London központjában lévõ
diákszállóba, ahol az éjszakákat töltöttük, este értünk oda.
A diákszállólánc több, egymáshoz közeli épületbõl áll, mind-
egyik földszintjén egy pub-bal, vagy inn-nel (mindkét szó kocs-
mát jelent) vagy presszóval. Angliában egészen más egy kocsma
vagy presszó mint Magyarországon. Az italmérés, fõtt és egyéb
ételek, no, és a tea felszolgálása mellett ugyanis egyfajta klub-
ként vagy közösségi találkozóhelyként szolgál, ahol nem az ivás
a lényeg, hanem az együttlét. Jelzi ezt az is, hogy egyes kocsmák-
ban rendszeresen kvízjátékokat rendeznek, van internetezési

lehetõség, társasjátékok, könyvek, újságok állnak rendelkezé-
sére az olvasni vágyóknak. De még a borravalóból is játékot csi-
nálnak. Ki van akasztva egy vödör fejmagasság fölött, abba le-
het dobni az érméket. Aki egy egyfontossal beletalál, az kap egy
kupica röviditalt, aki mellé, az egy fél kupicát. Persze, aki
aprópénzzel (pennyvel) dobálózik, az nem kap semmit, de
legalább jól szórakozik.
Az aktuális szórakozás most a futball-világbajnokság volt, amit
sokan nem otthon, hanem inkább a kocsmákban néztek. Volt,
aki már be sem fért, így az utcáról nézte, vagy inkább hallgatta
és vitatta meg az eseményeket a barátaival. A közvetítések ide-
jére kiürültek az utcák, és a kocsmákból hangos éljenzés vagy
éppen szitkozódás hallatszott ki.
A „rideg” angolok — meghazudtolva a róluk kialakult elõítéle-
teinket — nyitottak, közvetlenek, barátságosak, udvariasak, se-
gítõkészek és mediterrán jellegû életstílust folytatnak, leg-
alábbis Londonban, annak is a déli és központi részén. Este
11-12-ig kint voltak az utcán, étteremben, kocsmában, a zenés
klubokban pedig pénteken és szombaton 2-3-ig is. A forgalom
csak valamikor hajnalban és vasárnap csöndesedett el. Ezt a
kocsma fölött lévõ, utcára nézõ szobánkban közvetlenül a
bõrünkön tapasztaltuk.
Mivel 18 éves kor alatt nemhogy nem szolgálják ki, de sok he-
lyen be sem engedik a kocsmákba a diákokat, így mi csak a reg-
gelinél élvezhettük némiképp egy igazi angol pub hangulatát; a
vajat, dzsemet, pirítóst, gabonapelyhet, tejet és az elmaradha-
tatlan angol teát a pulton szolgálták föl nekünk minden nap.
Megérkezésünk másnapján bevettük magunkat a városba. Gya-
log átkeltünk a szállásunkhoz közeli hídon, a London Bridge-en
— aminek elõdei a római idõkben épültek fából, majd kõbõl,
ami piroslámpás negyedként mûködött egy ideig a középkor-
ban, és ami az 1900-as évek végén nyerte el mai formáját. Elin-
dultunk a Temze északi partján, a sétányon a királyi rezidencia,
a Buckingham-palota felé. Minden lépésnél újabb és újabb ar-
cát mutatta meg nekünk ez a hatalmas város. Elõször a Globe
Színházat kerestük meg a szemünkkel, ahová egy elõadásra
mentünk aznap este, majd megláttuk a modern alkotásokat ki-
állító Tate Galéria „gyárkéményét”, a London Eye (London
Szeme) óriáskerék égig érõ körívét, a távolban a Big Ben to-
ronyóráját. A kormányzati negyedhez (Westminster) közeled-
ve botlottunk bele Kleopátra Tûjébe, egy hieroglifákkal díszí-
tett, egyiptomi obeliszkbe.
Hosszú séta után elértünk végre a Mall sétányig, ahol már to-
longott a tömeg, ugyanis a 80 éves királynõ második (nyilvános)
születésnapi ünnepségére e napon került sor. Õfelsége éppen a
lovas õrök kaszárnyájánál nézte a tiszteletére rendezett katonai
parádét, miközben mi egy árnyékos helyet kerestünk, ahonnan
aztán lencsevégre kaptuk õt, amikor visszavonult a nem messze
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lévõ palotához. Mondanom sem kell, hogy a magaslatokról
mesterlövészek figyelték a tömeg minden mozdulatát, tele volt
minden medveszõr-kucsmás katonákkal és bobbykkal (rend-
õrökkel). A lovas rendõrökkel kedélyesen el is beszélgettek né-
hányan várakozás közben, míg le nem prüszkölte õket azoknak
egyik négylábú kollégája.
A királyi légierõ felvonulását már a St. James Park árnyas fái
alól szemléltük. Miután némileg feltöltõdtünk, megkerestük a
több híres angol személyiség nyugvóhelyéül szolgáló és a királyi
család ceremóniáinak helyt adó Westminster Apátságot, az an-
gol parlament épületét a Big Bennel, a miniszterelnök lakhely-
ét, a Downing Street 10-et (pontosabban annak jól õrzött kapu-
ját), a lovas õrök szállását majd a Trafalgar Square-t. Itt Nelson
admirális szobrát ugyan éppen felújították, viszont egy Srí Lan-
kát bemutató fesztivál zajlott éppen, amit az egyik szökõkútba
lógatott lábakkal élveztünk egy darabig, a vízen úszó lótuszvirá-
gok közt.
Miután körbejártuk az angol nemzeti galériát, visszafelé a Tem-
ze déli partján indultunk vissza, ami tele volt különféle mutat-
ványosokkal. Találkoztunk egy magyar breaktáncos fiúval is. Itt
a folyópartot egyfajta mûvészeti negyed övezi (hasonlóan a pá-
rizsi Szajnához) a nemzeti filmszínházzal, galériákkal, könyves
standokkal, rengeteg teraszos étteremmel és kávézóval.
Az utolsó kilométereket nehezen tettük meg a Globe-ig. Ami-
kor végre megérkeztünk, lerogytunk a lépcsõre, míg az elõadás
el nem kezdõdött. Shakespeare színházát eredeti mivoltában
újították fel, ami magával ragadó atmoszférát teremt az itt elõa-
dott színdaraboknak. Mi a legolcsóbb, állóhelyre vettünk je-
gyet. De azért nem gondoltuk volna, hogy valóban végig kell áll-
nunk a háromórás darabot. Mikor kényelmesen elhelyezked-
tünk (másokkal egyetemben) a színpad elõtti betonon, jöttek a
színházi felügyelõk, és megkértek minket, hogy álljunk föl. Elõ-
ször nem értettük a dolgot, de amikor kezdetét vette a darab,
azonnal világossá vált minden: a színészek ugyanis olykor nem a
deszkákon, hanem közöttünk játszottak, mi töltöttük be a nép
szerepét, és ez az élmény kárpótolt minket minden testi szenve-
désért. No, az elõkelõbb helyen ülõk sem voltak ám jobb
helyzetben, mivel egyszerû, támla nélküli fapadokon kellett
végignézniük az elõadást.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

Patthelyzet
vi lágításfronton
Sárkeresztúron

Sárkeresztúron még mindig nem cserélték ki a rossz
lámpatesteket, mivel az önkormányzat és az E.ON között
nem köttetett szerzõdés. Ennek okairól az áramszolgáltatót
valamint a település polgármesterét kérdeztem.

Az E.ON illetékese elmondta, hogy 2003-ban együttmûködési
keret-megállapodást kötöttek a sárkeresztúri önkormányzat-
tal, mely többek között kötelezettséget vállalt a közvilágítási —
aktív (lámpatestek, bekötõelemek) és passzív (kapcsoló-beren-
dezés, vezérlés, hálózat) elemekre vonatkozó — karbantartási
szerzõdés megkötésére. Az E.ON 2003 júliusára elvégezte
Sárkeresztúron a közvilágítási hálózat korszerûsítését, melyhez
támogatást is adott. Ekkor az áramszolgáltató megtette ajánla-
tát a szerzõdéskötésre is, amit a település (a korábbi megállapo-
dásban vállaltak ellenére) nem fogadott el. A közvilágítás-kor-
szerûsítés garanciája 2005 júliusában lejárt. A szolgáltató ekkor
megismételte ajánlatát, amit személyesen egy tárgyalás alkal-
mával adtak át a polgármesternek. A tárgyaláson szóbeli ígére-
tet kaptak, hogy az ajánlatuk augusztusban a testület elé kerül,
és azt elfogadják. 2005 novemberében — többszöri érdeklõdés
után — szóbeli elutasítást kaptak az ajánlatukra. Ekkor tettek
egy ajánlatot csak a passzív elemek karbantartására, és 2006. ja-
nuár 12-én erre meg is kötötték a szerzõdést az önkormányzat-
tal. 2006 elején az önkormányzat azzal a kéréssel fordult az
áramszolgáltatóhoz, hogy helyezzenek ki kapcsolókat az aktív
elemek javításának elvégzéséhez, de ezt a szolgáltató biztonsági
okok miatt elutasította. Ilyen kapcsolásokat csak a megfelelõ
ismeretekkel és vizsgával rendelkezõ személyek végezhetnek (a
szolgáltató errõl a 2005. júliusi tárgyalás során tájékoztatást
adott az önkormányzat részére). Az áramszolgáltató továbbra
is nyitott a helyzet megoldására.
Virág Miklós, Sárkeresztúr polgármestere ekképp nyilatkozott
a kérdés kapcsán: Ez év januárjában aláírták a szerzõdést az
áramszolgáltatás passzív elemeit érintõen, amiknek karbantar-
tásáért havi 30 ezer Ft-ot fizetnek. Az aktív elemekkel kapcso-
latos részt azonban nem tudta az önkormányzat elfogadni, és
arra máig nem kaptak új ajánlatot az E.ON-tól. Az aktív elemek
ugyanis az önkormányzat tulajdonát képezik, amiknek felújítá-
sára három évvel ezelõtt beruháztak, és nem értik, hogy azok
karbantartását miért nem végezhetik el maguk, miért kellene
kicserélni a még mûködõ égõket is az E.ON szerint, miért nem
kaphatták meg a kapcsolókat a saját lámpáik fölkapcsolásához.
Az áramszolgáltatóval — mióta a céget központosították —
több problémájuk is volt. Így például az említett beruházást kö-
vetõen, amikor még érvényes volt a garancia, nem végezték el a
szükséges munkát. Nem értik azt sem, hogy az önkormányzat-
nak miért kellene az E.ON szerint tavaly augusztustól fizetnie
az aktív elemekért, ha a passzív elemekért is csak a szerzõdéskö-
téstõl kell fizetni, nem visszamenõleg.
Mint a fentiekbõl is kitûnik, sok kérdést kellene még tisztázni.
Az önkormányzat szeretné megóvni a települést a fölösleges ki-
adásoktól, és ennek érdekében keresi a legjobb megoldást, mie-
lõtt bármilyen szerzõdésbe is belemenne. Az E.ON-t viszont
egyszerûen nem lehet megkerülni. Ha vannak is az önkormány-
zatnak kifogásai, a polgármester tisztában van azzal, hogy
elõbb-utóbb valamilyen megegyezésre kell jutniuk az áramszol-
gáltatóval, mert a közvilágítást biztosítani kell. A párbeszéd
most újra megkezdõdött a két fél között, és reméljük, hogy mi-
hamarabb eredményesen, mindegyikõjük megelégedésével zá-
rul.

Hargitai Kiss Virág

SÍC — hírek, eredmények
Versenyzõink 2006. július 8-9-én a törökbálinti TC íjászszak-
osztálya által rendezett pályaíjász-versenyen vettek részt.
A szombati napon a felnõttek és az ifik 2x70 m-es, illetve a
cadetek 2x60 m-es versenyét bonyolították le. Ezen a versenyen
Krencz Szabolcs a 15. helyen végzett.
Gilicze Ferenc és Gilicze László a seniorok között az 1. illetve 2.
helyet szerezték meg.
Freschli József ifi versenyzõnk a 3. helyet szerezte meg III. osz-
tályú minõsítéssel, míg a cadet ifi fiúk mezõnyében induló Lo-
vász Balázs a 2. helyen végzett III. osztályú minõsítéssel (egy
körrel maradt csak el a II. osztályú minõsítéstõl).
A vasárnapi versenyen a diákolimpia III. fordulóját rendezte a
törökbálinti szakosztály.
A versenyen 1 fõ serdülõ versenyzõt indítottunk Katona Alex
személyében, aki nagyon jó versenyzéssel — mint a sárbogárdi
versenyen — az 1. helyet szerezte meg és I. osztályú minõsítést
lõtt. A diákolimpia összesített eredményhirdetésénél a 2. he-
lyen végzett, egy körrel lemaradva az 1. helyrõl.
A gyermekek közül Katona Dorottya a lányok mezõnyében a 4.
helyen végzett II. osztályú minõsítéssel. A fiúk között Horváth
Tamás a 4. helyen, míg Bereczky Máté a 3. helyen végzett III.
osztályú minõsítéssel. Összesített eredmény alapján Katona
Dorottya és Horváth Tamás a 4—4. helyen, Bereczky Máté a 3.
helyen végzett.

Gilicze László
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Tizenegy baleset —
tizenegy ittas Fejérben

Július elsõ hetében tizenegy balesetben ösz-
szesen tizenheten sérültek meg Fejér me-
gyében. Heten súlyos, míg tízen könnyû sé-
rülést szenvedtek. A héten rendõrkézre ke-
rült ittas vezetõk száma szintén tizenegy
volt…
Hat súlyos, míg öt könnyû kimenetelû
személyi sérüléses balesethez kellett ki-
vonulnia Fejér megye rendõreinek az el-
múlt 168 órában. Heten nyolc napon túli,
míg tízen nyolc napon belüli sérüléseket
szenvedtek a balesetek során.
A legtöbb baleset — szám szerint négy —
gyalogosgázolás volt. Ebbõl kettõ gépko-
csik tolatása során történt. Egy kerékpá-
ros is gázolt el gyalogost a héten. Itt azon-
ban a biciklis szenvedett súlyos sérülése-
ket, hasonlóan ahhoz a kerékpároshoz,
aki elvesztette egyensúlyát biciklizés köz-
ben és elesett. Kiderült, hogy mind a két
biciklis ittasan szállt a kétkerekûjére. A
baleseti okok között kétszer szerepel
még szabálytalan elõzés és figyelmetlen-
ség, míg egy-egy esetben elsõbbség meg
nem adása és gyorshajtás.
A baleseteket tekintve a legkritikusabb a
7.00 és 18.00 óra közötti idõszak volt. A
délelõtti és a délutáni órákban is négy-
négy balesethez riasztották a rendõröket.
Ezen kívül három esetben az esti órákban
jeleztek még személyi sérüléses balesetet
a héten. Reggel és éjszaka nem történt
személyi sérüléses közlekedési baleset.
Július elsõ hetében az ellenõrzés alá vont
jármûvezetõk közül tizenegyet találtak
ittasnak a rendõrök. Öten nyilatkozaton
ismerték el alkoholfogyasztásukat, a töb-
biekkel szemben vérvételre került sor. Az
orvos a klinikai tünetek alapján négyet
enyhe, míg kettõt közepes fokban talált
ittasnak.

Fejér megye rendõrei az eddigiekhez ha-
sonlóan a jövõben is folyamatosan ellen-
õrzik a megye közútjait. A közlekedõket
arra kérjük, tartsák be a közlekedési sza-
bályokat, vezessenek óvatosan és hasz-
nálják biztonsági öveiket, mert adott
esetben életet menthet!
Balesetmentes közlekedést!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Sajtószolgálat

Németh–Kész Mónika r. fhdgy.,
FMRFK szóvivõ

A sárkeresztúri
hídember…

Csütörtökön este állampolgári bejelen-
tés riasztotta a sárbogárdi rendõröket,
hogy a sárszentágotai termelõszövetke-
zet bejárójánál lévõ vashidat bontja egy
ismeretlen. A helyszínre érkezett rend-
õrök alig hittek a szemüknek. A tíz és fél
méter hosszú, mintegy másfél méter szé-
les hidat egyes elemeitõl már megfosztva
találták. A „sárkeresztúri hídembert” tel-
jes lángvágó felszerelésével együtt elfog-
ták és elõállították. Mint utóbb kiderült,
több száz kilónyi hídelemet addigra már
értékesített…
A helyszínre érkezett rendõröket a híd
megbontott, szétdarabolt képe fogadta.
Mint kiderült, a helyszínen elfogott O. R.
teljesen magáénak érezte a nagyméretû
tereptárgyat és remek jövedelemforrást
látott benne. Az amúgy állami tulajdon-
ban lévõ, tízméteres vashíd a Vadex Me-
zõföldi Rt. kezelésében áll és Sárszent-
ágota határát köti össze az erdõrészlettel.
Ez a vadászok, munkagépek egyedüli át-
kelési lehetõsége a füves árok felett. A

férfi a lángvágáshoz szükséges palackkal
felszerelkezve, kölcsönkért teherautóval
bonyolította a mûveletet oly módon,
hogy mire a hatóság tudomására jutott,
már kettõt fordult is a színesfém-felvá-
sárlótól. A nyilvántartás szerint az elsõ-
ként leadott 600 kg-ért tizennyolcezer fo-
rintot, a második fuvarért (ami 790 kg
volt) közel huszonnégyezret kapott. A
felvásárló szerint olyan apróra volt fel-
vágva a vasanyag, hogy nem is feltételez-
te, hogy hídelemek lehetnek. A harmadik
kört a bejelentõ figyelmessége miatt nem
volt alkalma elszállítani, de O. R. így is
tetemes kárt okozott. Hogy mennyit, azt
a kirendelt szakértõ fogja megállapítani.
Mindenesetre a 26 éves sárkeresztúri fér-
fi ellen lopás miatt eljárást indítottak a
sárbogárdi nyomozók; az elkövetés esz-
közeit: a palackot, a lángvágót és a többi
eszközt lefoglalták. A helyszínen elfogott
férfi szabadlábon védekezik.
Csütörtökön este egy másik „bontás” is
munkát adott a területen. A sárkeresztúri
õrs járõre arról tett jelentést 18.10 óra-
kor, hogy Sárosd felé a földúton követnek
egy jármûvet, amellyel olyan személy me-
nekül, aki egy épületrõl hullámpalát
akart eltulajdonítani. A sofõrt elfogták.
Kiderült, hogy a sárosdi férfi utánfutós
autójával odaállt egy Sárkeresztúrt Sá-
rosddal összekötõ út mellett álló régi épí-
tésû istállóhoz és a hullámpalát kezdte
bontani, amikor a tulajdonos tetten érte.
A két eltulajdonításra szánt hullámpala
így megmaradt, a hatezer forintos kár
megtérült. A férfi ellen szabálysértési el-
járás indult.

R. Szabó Ágnes FMRFK szóvivõ

A lé vonzásában

Mezõszilas Lajos-hegyrõl több présház-
tulajdonos betörést jelzett. Az elkövetõ
permetezõgépet, bort vitt el. Három eset-
ben nem történt eltulajdonítás.

Alkalmi lopást jeleztek egy Ady Endre
úti sportüzletbõl. Az eladó figyelmét el-
terelve két férfi elvitte az eladó pult mögé
lerakott táskája tetején lévõ pénztárcát,
amiben az iratokon kívül több százezer
forint készpénz volt.

01.50 perckor mintavételre állítottak elõ
egy mezõfalvai jármûvezetõt. A férfivel
szemben alkalmazott szonda pozitív érté-
ket jelzett. A mintavételt végzõ orvos a
klinikai tünetek alapján enyhén ittasnak
minõsítette.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A sáA sárkeresztúrkeresztúri híri hídember…dember…
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BORSODI ÉNEKSZÓ
Nyári kórustalálkozóra került sor a sár-
bogárdi önkormányzat dísztermében
szombaton este a Diósgyõri Vasas Ve-
gyes Kar vendégszereplésével, valamint a
házigazda Sárbogárdi Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar közremûködésével, a
Bogárd-Dal Egyesület szervezésében. A
borsodi kórus ezzel az igen színvonalas
fellépéssel viszonozta a sárbogárdi kórus
közelmúltbeli, élménydús diósgyõri (mis-
kolci) látogatását. Mind a rendezvényt
megnyitó Juhász János polgármester,
mind a két kórus vezetõi, Pogonyi Lász-
lóné és a Huszics házaspár annak a remé-
nyüknek adtak hangot, hogy ez a gyümöl-
csözõ kapcsolat hosszútávon is fennma-
rad a két énekkar között.
A koncerten zongorán kísért: Huszics
Ibolya és Pataki Gábor.

Hargitai Kiss Virág

Mezõföld Teljesítménytúra
2006. július 15-én és 16-án 15. alkalommal kerül megrendezésre

a Mezõföld Teljesítménytúra,
amelynek Nagylók község ad otthont.

A település életében fontos turisztikai szerepet betöltõ esemény fõszervezõje
Vígh-Tarsonyi László, akinek 2006. évben Nagylók Község Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete Nagylók Tiszteletbeli Polgára címet adományozott. A túrára a szervezõk —
mint általában minden évben — kb. 250-300 résztvevõt várnak az ország minden részébõl.
A rendezvény keretén belül 2006. július 15-én indul a 60—50—30 km-es nappali gyalogtú-
ra (rajt: 5.30—8.00), valamint a nappali 50 km-es, kerékpárral (rajt: 9.00—10.00). Az éjjeli
20 és 40 km-es gyalogtúrákat ugyancsak 15-én, 21.00 és 22.30 óra között indítják. A rajt
minden esetben a mûvelõdési háztól indul.
Újdonság, hogy a nappali 10 km-es gyalogtúrát felváltja az a kb. 15 km hosszú nagylóki
Iringó tanösvény, amelyet az önkormányzat idén alakított ki a Nagylók község közigazga-
tási területéhez tartozó természetvédelmi területen (Natura 2000), azzal a céllal, hogy a
természetet kedvelõknek, a kikapcsolódni vágyóknak bemutassa a Mezõföld õshonos,
védett növényzetét és állatvilágát.
A túrák közül a 30 és 50 km-es táv a magyar nemzeti bajnokság futamai közé tartoznak.

A Sárréti Vízi Társulat
Fiat Cobelcora
NEHÉZGÉP-
KEZELÕT,

Rapidra
KÖNNYÛGÉP-

KEZELÕT,
valamint motoros

fûkaszáláshoz
MUNKATÁRSAKAT KERES.

Érdeklõdni a 06 (25) 508 395-ös
telefonszámon, illetve a társulat

irodájában: Sárbogárd, Árpád u. 108.



10 KÖZÖSSÉG 2006. július 13. Bogárd és Vidéke

ERDÉLYI TESTVÉRTELEPÜLÉS
LÁTOGATÁSA MEZÕSZILASON

Az elmúlt héten 16 fõs nyárádmagyarósi küldöttség érkezett
Mezõszilasra, viszonozva a szilasiak elõzõ években tett látoga-
tásait. A csoport részt vett a helyi kulturális rendezvényeken, s
néptáncosaival üde színt csempészett a rendezvény hangulatá-
ba. A közös programokon megismerkedtek a helyiekkel, mi pe-
dig megismerhettük az õ igazi, büszkén viselt magyarságukat,
melyet a tõlük kapott verssel példáztak is. Augusztusban egy
újabb, népesebb csoport érkezik, tovább ápolandó a testvéri
kapcsolatokat.

NLÁI

SAJÓ SÁNDOR:

MAGYARNAK SZÜLETTEM
(részlet)

Magyarnak születtem. Bölcsõm puha fája,
Édesanyám keble azzá ringatott;
Érzés ez: hatalmas, mint a tenger árja,
S mint gyöngyözõ vízcsöpp, oly tisztán ragyog.
Napfényben a vízcsöpp szivárványszínt játszik,
Éppúgy ez az érzés szívem rejtekén:
Lelkes büszkeségtõl könnyhullató gyászig
Ezer változatját mind átérzem én.

Magyarnak születtem. Óh e kiváltságban
Arcomon az érzés büszkébbre pirul:
Nemzeti létünkben ami fénysugár van,
Mind lelkembe árad multak ormirul!
Fenséges küzdelmek szárnyaló csodái,
Dicsõséges hõsök, véres viharok!
Rajtatok hevülni, titeket csodálni
Van-e gyönyör ennél szentebb és nagyobb?

Magyarnak születtem. Keblembe hordom
Tünt századainknak fájó örökét:
Kedvembe’ ha víg is, van valami zordon,
Mint sorsunkba’ mindig valami sötét...
Tûnõ reményeinket úgy siratjuk egyre,
Mint a megcsalt szív a hûtlen szeretõt,
S mintha jövendõnkön mindig gyász lebegne,
Melyet egy bús végzet titkos keze szõtt...

Kézilabda — A mezõszilasi fiúk sem felejtettek el játszani...

Alba Regia KSE gyõzelem az Unió-kupán
A dán rendezésû, a Balaton több városában
megtartott, színvonalas kézilabdatornán szép
siker született a serdülõ fiúknál. Az immár zö-
mében az Alba Regia KSE kötelékébe tartozó
mezõszilasi fiatalok — kiegészülve pécsi bará-
taikkal — nagy sikert értek el, hisz veretlenül,
magabiztos játékkal megnyerték a tornát.

Eredmények: Alba Regia KSE—Bjerringbro
FH 18-12; Alba Regia KSE—Deutche Jug.
19-13; Alba Regia KSE—Pápa 22-16; Alba
Regia KSE—DSE Unió 22-15

Elõdöntõ: Alba Regia KSE—Pápa 17-11

Döntõ:

Alba Regia KSE—Alestrup IF 22-17

Névsor: Pethes Pál, Szepesi István (Dunaferr),
Schneider Miklós, Takács Bence (Dunaferr),
Varga László, Haáb Péter, Varga Balázs
(Pécs), Zámbó Tibor. Edzõ: Zámbó Tibor.

NLÁI
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Tájékoztató
Értesítem a választópolgárokat, hogy az
1997. évi C. Tv. l0 § (1) bek. és a 102 § (1)
bek.-re hivatkozva módosítottam a válasz-
tókerületek területi besorolását.
A választójog egyenlõségének elve azt a kö-
vetelményt fejezi ki, hogy minden válasz-
tásra jogosultnak azonos értékû szavazati
joggal kell rendelkeznie. A vegyes választá-
si rendszerben a választókerületek nagysá-
gával összefüggésben ez az elv sérülhet
mindkét irányban. Az egyenlõség elvét sér-
ti, ha az egyik választókerületben jóval több
választópolgár szavazata szükséges egy
mandátumhoz, mint egy kisebb kerületben,
de fordítva is, hiszen a jóval több választó-
polgár is csak egy képviselõt választhat,
ahogy a kisebb kerületben is egy képviselõt
választanak.
A módosítás a közel azonos választókerüle-
ti létszámot tartalmazta.
A Területi Választási Iroda vezetõje a dönté-
semet kifogásra megsemmisítette.
Az így visszamódosított — korábbi állapot
szerinti — egyéni választókerületi besoro-
lás megtekinthetõ az okmányirodában Haj-
dú Józsefnénél.
A választókerületek tehát maradtak az aláb-
bi egyenlõtlenség szerint: 1-es 1481 fõ;
2-es 1009 fõ; 3-as 1431 fõ; 4-es 1427 fõ;
5-õs 1286 fõ; 6-os 1411 fõ; 7-es 1223 fõ;
8-as 254 fõ; 9-es 187 fõ; 10-es 888 fõ.

Krupa Rozália,
a helyi választási iroda vezetõje

A jegyzõ átszervezné a választóköröket

Választási közelharc?
Korábban többször szó volt arról, hogy át
kellene szervezni Sárbogárdon a válasz-
tókörzeteket. Ennek egyik indoka az volt,
hogy a listás választási rendszer miatt
Kislók, Pusztaegres, Rétszilas megvá-
lasztott képviselõinek elõnyösebb a lob-
biszerepe. A legutóbbi választáson is be-
bizonyosodott, hogy hiába nyert az összes
belsõ kerületben az MSZP, a külsõ, kis
létszámú kerületek ellenzéki illetve füg-
getlen képviselõi a „hátukon” csaknem
annyi képviselõt vittek be listán a belsõ
kerületek töredékszavazatai által, hogy
ha az SZDSZ a két listásával és a függet-
lenként induló Ferencz Kornél nem áll az
MSZP mellé, a gyõzelem ellenére is a
vesztesek kerültek volna többségbe az
önkormányzatban.
Mindig is folyt a vetélkedés a külsõ kerü-
letek képviselõinek kegyeiért. Korábban
Horváth János kislóki képviselõ szinte
minden követelését teljesítették a szava-
zatáért. Így vezették be a gázt Kislókra 15
millióért, így lett a mostani ciklusban ott
szinte minden utca aszfaltos. Pluhár Ist-
ván fideszes képviselõ lemondása után
nem véletlenül vetett be az MSZP apait,
anyait, hogy megszerezze magának
Pusztaegrest. Meggyõzték az eredetileg
fideszes Õri Gyulát, hogy igazoljon át az
MSZP-hez. Most pedig õ lett a mérleg
nyelve a testületben, mióta Juhász János
elszabadult a láncairól, kilépett az
MSZP-bõl és függetlennek nyilvánította
magát.
Ahogy közelednek a választások, elkez-
dõdött a számolgatás, hogy kinek a jelölt-
jei lesznek az esélyesebbek. A jelenlegi
MSZP-s koalíciónak most nem érdeke a
körzetbeosztás megváltoztatása. A pol-
gármester és a jegyzõ ugyanakkor — fel-
tehetõen a saját jövõjük érdekében —
felborítanák az MSZP már ismert jelölt-
jeinek körzeteit.
Két héttel ezelõtt megjelent egy jegyzõi
felhívás is a választási körzetbeosztással
kapcsolatban. Az MSZP-seknek csak ké-
sõbb esett le a tantusz, hogy a jegyzõ saját
hatáskörben módosítani akarja a képvi-
selõi körzetbeosztást. Nem fogadták ki-
törõ örömmel az okmányirodán az
MSZP-sek érdeklõdését az új beosztás
iránt. Miután felhívták erre a sajtó figyel-
mét is, próbálkoztam a lista kikérésével.
Engem se fogadtak kitörõ örömmel, és
nem voltak hajlandók másolatot adni az
újság részére sem a közérdekû listáról.
Még a lista fényképezését is megtiltották.
Ennek ellenére az elsõ lapját sikerült le-
fotóznom, és most itt hiteles dokumen-
tumként közzétenni.

Mit mondjak, meglepõ társítások is vol-
tak a listában. Eszerint például a töbör-
zsöki Balassi és Katona, valamint az Ist-
ván utca egy részének lakói a tinódi kör-
zethez kerültek szavazni, megszûnt az
önálló kislóki körzet. Kislókot hozzá-
csapták az Árpád utcai körzethez, átvari-
álták Nedoba körzetét, és Rétszilast hoz-
zácsapták Sárszentmiklós déli részéhez.
Az MSZP panaszt nyújtott be a megyei
fõjegyzõnél, aki a régi lista visszaállításá-
ra szólította fel a sárbogárdi jegyzõt.
Az ezzel kapcsolatos jegyzõi tájékoztató
ezen az oldalon olvasható.
A köztársasági elnök október 1-jére tûzte
ki a helyi önkormányzati választásokat.

Hargitai Lajos

ARATÁSARATÁS
A kislóki Bolondvár oldalábanA kislóki Bolondvár oldalában

már aratják az árpát.már aratják az árpát.
Az idén jó termés ígérkezik.Az idén jó termés ígérkezik. /H//H/

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁS

A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat (Sárbogárd, Ady
E. út 162.) ruhaadomány-osztást szer-
vez

2006. július 14-én, pénteken,
9—11 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozza-
nak magukkal!
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Mi a lepra, és miért alakult ki
körülötte mítosz?

KÉRDÉSEK A LEPRÁVAL KAPCSOLATBAN
A lepra fertõzõ betegség, amelyet a
Mycobacterium leprae nevû baktérium
okoz. Az emberek nagy része természe-
tes védettséggel rendelkezik ellene, és
akik mégis megkapják, ma már jól gyó-
gyíthatók a többgyógyszeres kezeléssel
(MDT). A lepracsírák a bõrfelszín alatti
idegeket támadják meg, és ha nem keze-
lik, a test érintett részeiben elvész az ér-
zékelõ-képesség. Leginkább kockázta-
tott területek a kéz, láb, arc, szem.

Nem tudom, mi még ma is
a probléma?

Évente 800.000 új esetet találnak, azaz
közel százat óránként. Több, mint 1 mil-
lió ember van aktív leprakezelésen. A
becslések szerint további 2-3 millió él a
lepra miatti fogyatékossággal és nem kap
kezelést. A lepra elleni harcban létrejött
az Általános Szövetség (Global Alliance)
olyan partnerekkel, mint a WHO, Japán
Alapítvány, a Novartis és olyan szerveze-
tek, mint az ILEP, amelynek a TLM is
tagja. A szövetség 2005-re véli úgy, hogy a
lepraszûrés újbóli felülvizsgálatát tervez-
ni lehet.

Ki kapja meg a leprát?
A legtöbb leprában szenvedõ beteg a fej-
lõdõ országokban él: Afrikában, Ázsiá-
ban és Dél-Amerikában. A lepra a szegé-
nyek betegsége, és terjedését segíti a
rossz táplálkozás és a zsúfoltság. A lepra
legelterjedtebb Indiában, Brazíliában,
Myanmarban és Indonéziában.

Gyógyítható a lepra?
A kezelésnél három gyógyszert alkalmaz-
nak: Dapsont, Clofazimidet és Rifam-
pint. Ez az MDT néven ismert több-
gyógyszeres kezelés. Enyhébb esetben
hat hónapig kell két gyógyszert szedni,
súlyosabb eseteknél mind a három gyógy-
szer 12 hónapig való szedése szükséges.

Miért válnak fogyatékossá
az emberek?

A lepracsírák a test hûvösebb helyeit, fõ-
leg a bõrt és az idegek felületét kedvelik.
A betegségnek látható jelei vannak; a bõ-
rön lévõ foltokkal kezdõdik, elõrehalad-
va károsítja az idegeket és különbözõ bé-
nulásokat okoz. A kiközösítéstõl való fé-
lelem miatt még ma is rejtegetik a látható
jeleket, nem kezdik el idõben a kezelésü-
ket, és csak akkor jelentkeznek az orvos-

nál, amikor már súlyos az idegkárosodás.
A TLM segít megtörni ezt a boszorkány-
kört az egészségnevelési programokkal, a
megelõzést elõsegítõ szûrésekkel és a
betegeknek tartott, az öngondozást elõ-
segítõ tanfolyamokkal.

Mi a „Gondozás
a kezelés után”?

A leprából kigyógyult betegeket, különö-
sen ha fogyatékosak, még ma is megbé-
lyegzik, és társadalmilag hátrányos hely-
zetbe kerülnek. Ezek száma ma is magas,
közel 4 millió. A lepra miatt érzéketlenné
vált testrészek közül a legveszélyeztetet-
tebb a láb, de a többi testrész sérülése is
rehabilitációs sebészetre szorul. Ennek
elvégzése után is még további gondozásra
van szükség. Ezekkel a programokkal a
TLM szeretettel, gondozással és társa-
dalmi-gazdasági rehabilitációval segíti a
rászorultakat.

A misszió vállalásai és
stratégiája a 21. századra

„Jézus Krisztus nevében azoknak az
egyedeknek és közösségeknek testi, lelki,
társadalmi és szellemi szolgálata, akik
leprától szenvednek. Munkálkodás azért,
hogy visszanyerjék emberi méltóságukat,
és megszûnjön a lepra.”
A TLM (Nemzetközi Lepramisszió) ala-
pítója Wellesley Bailey, aki 1846-ban szü-
letett Írországban a nagy burgonyahiány

miatti éhínségkor. 1866-ban eljegyezte
gyermekkori barátját, Alice Grahame-t.
Házasságkötésük elõtt szerencsét akart
próbálni Ausztráliában és Új-Zélandon.
Alice hívõ keresztyén volt és megkérte
võlegényét, hogy ahol csak lehet, menjen
templomba. Gravesendben várni kellett
a hajón a tengeri út elõtt. Wellesley be-
tartotta Alice-nek tett ígéretét, elment a
templomba. És ott legnagyobb döbbene-
tére Isten beszélt hozzá. Visszatérve a ha-
jóra bûnbánatot tartott és életét felaján-
lotta Jézus Krisztusnak.
A szerencsét nem találta meg, így 1868-
ban visszatért Dublinba. Elhatározta,
hogy csatlakozik bátyjához, aki Indiában
szolgált. 1869 novemberében csatlako-
zott az Amerikai Presbiteri Egyház
Missziójához, és elküldték Indiába taní-
tónak. Itt, Ambablaban látott elõször
leprásokat. Rendkívül megrendítette a
látvány, és úgy kapta felülrõl, hogy ezek-
nek kell hirdetnie az evangéliumot. Ettõl
kezdve rendszeresen látogatta a lepráso-
kat. 1871-ben házasságra lépett meny-
asszonyával a Bombayben lévõ katedrá-
lisban. Alice teljes szívbõl és hittel támo-
gatta férje munkáját.
1873-ban Dublinban olyan szenvedélye-
sen mesélt barátainak a leprásokról, hogy
az egyik ír városban, Monkstownban a
Barátok Találkozójának Háza nevezetû
helyen nyilvános elõadásra hívták meg.
1874-ben megalakult a Lepramissziót tá-
mogató csoport, amelyben egyenként évi
30 fontot ajánlottak fel. Már ebben az év-
ben 600 fontot tudtak elküldeni a misz-
sziónak.
A misszió növekedett. 1886-ban már
annyi volt a munka, hogy Wallesley fel-
adott minden egyéb munkát és teljes ide-
jét a missziónak áldozta mint a Leprások
Missziójának titkára. Wellesley 71 éve-
sen ment nyugdíjba.
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15-én, szombaton, 19 órakor:

X-Men:
Az ellenállás vége

Színes, szinkronizált amerikai fantasy-akció

Különbözõnek lenni talán jó, de biztosan nem könnyû: X
professzor (Patrick Stewart) azonban tudja, a másság érték-
ké válhat, ha a mutánsok megtanulják irányítani és a jó ügy
érdekében felhasználni képességeiket. Jó és rossz örök har-
ca ez: Farkas, Ciklon, Vadóc és társaik újra akcióba lépnek,
hogy megvédjék magukat és azokat, akik nem is tudnak léte-
zésükrõl — vagy ha tudnak, hát félnek tõlük.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves Olvasóinkat,

hogy a Madarász József Városi Könyvtár

július 15-én, 22-én (szombaton),

valamint szabadság miatt július 24-étõl
augusztus 21-éig zárva lesz.
Nyitás: augusztus 22-én, kedden.

Sárbogárdi alkotások
Belgiumban

A Nemzetközi Népmûvészeti Kiállításon és Vásáron megcso-
dálhatja a nagyvilág is Szabóné Czuczai Katalin gyöngybõl ké-
szült nyakláncait július 27-e és 29-e között Belgiumban. Az ese-
ményen 25 ország alkotói, termelõi vesznek részt. Magyaror-
szágot egy fazekasokból, mézeskalácsosokból, borászokból,
csuhésokból álló csoport képviseli majd. Kati szép nyakláncait
— melyek természetesen meg is vásárolhatók — modellek mu-
tatják be. Ha Kati személyesen nem is lehet ott a kiállításon,
nagy büszkeség, hogy megismerhetik a nevét és keze munkáit
külföldön is. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk!

Hargitai Kiss Virág

!

FOCIKUPA

Várjuk csapatok jelentkezését, akik részt akarnak venni
a Kapcsolódj Be és Kapcsolódj Ki focikupán. A foci a
sárszentmiklósi tornateremben kerül megrendezésre
2006. július 15-én, 10.30-tól, 4+1-es csapatokban. A gyõz-
tes csapatra egy vándorkupa lesz rábízva, hogy 1 évig
õrizzék, majd újra hadba szállhassanak érte. A nevezési
díj: 1500 Ft/csapat.

Keressük azokat az asszonyokat, lányokat, akik meg me-
rik mutatni szépségüket és belsõ értékeiket is a nagykö-
zönség elõtt. A nevezés feltétele a betöltött 17-ik életkor.
Két kategóriában: miniszoknya + top, és alkalmi ruha. A
versenyzõket egy 5 tagú zsûri fogja megválasztani.

Várjuk családok jelentkezését, akik részt vennének egy
játékos vetélkedõben. A vetélkedõ több helyszínen zajlik,
ahova a családoknak el kell jutniuk.
A programok 2006. július 15-én, a Kapcsolódj Be és Kap-
csolódj Ki rendezvény keretén belül lesznek megtartva!

Jelentkezni lehet: www.kapcsolodj.smegyesulet.hu;
e-mail: info@smegyesulet.hu
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Gyömbéres csirke (wokban)

Hozzávalók: 2 kanál csíkokra vágott gyömbér, 1 apró darabokra
vágott vöröshagyma, 1 gerezd tört fokhagyma, 2 evõkanál cukor,
1 evõkanál szójaszósz, 2 evõkanál halszósz, 1/2 kávéskanál csí-
põs paprika, 1/2 kávéskanál õrölt feketebors, 60 dkg csíkokra
vágott csirkemell, olaj, só.

Elkészítés: melegítsük fel az olajat a wokban, pirítsuk meg a
fokhagymát, a vöröshagymát és a gyömbért, míg kis színt
nem kapnak. Adjuk hozzá a csíkokra vágott csirkemellet,
élénk tûzön süssük pár percig, kevergetés közben. Adjuk
hozzá az összes többi összetevõt, sózzuk, majd tovább kever-
getve még 8-10 percig pároljuk, süssük míg a szaft csaknem
elpárolgott. Melegen tálaljuk fõtt rizzsel (hosszúszemû a
legjobb hozzá).

Fahéjas—mazsolás csiga

Hozzávalók a tésztához: 50dkg liszt, 8dkg cukor, 1 tojás, 8dkg vaj
vagy margarin, 2dl tej, 4-5dkg élesztõ, 1 citrom, csipetnyi só, a
nyújtáshoz liszt, a tepsi kikenéséhez margarin; hozzávalók a
töltelékhez: 10dkg vaj vagy margarin, 25 dkg mazsola; hozzáva-
lók a mázhoz: 12 dkg porcukor és fél teáskanál õrölt fahéj.

A tej felét meglangyosítjuk. Feloldjuk benne az élesztõt,
meghintjük 1 teáskanál cukorral és felfuttatjuk. A lisztet tál-
ba szitáljuk és hozzáadjuk a felfuttatott élesztõt. Összegyúr-
juk, vagy robotgép segítségével összedolgozzuk, majd leta-
karva meleg helyen 15 percig kelesztjük. Közben a megmo-
sott és megtörölt citrom héját lereszeljük. A maradék tejet is
meglangyosítjuk. Felolvasztjuk benne a vajat vagy a marga-
rint, majd hozzáadjuk a maradék cukrot, a felütött tojást és a
csipetnyi sót. A liszthez öntjük és kézzel vagy robotgéppel si-
mára dolgozzuk. Letakarva, meleg helyen 25-30 percig ke-
lesztjük. Közben a mazsolát átválogatjuk, megmossuk és me-
leg vízbe áztatjuk. A tésztát ismételten átgyúrjuk és lisztezett
deszkán kb. 30x50 cm-es téglalappá nyújtjuk. Tetejét meg-
kenjük puha vajjal vagy margarinnal és megszórjuk a lecsö-
pögtetett, megszárított mazsolával. A tésztát a hosszabbik
oldalánál fogva feltekerjük és 24 szeletre vágjuk. A kapott
csigákat margarinnal kikent tepsibe, szorosan egymás mellé
helyezzük. Elõmelegített sütõbe toljuk és 200 fokon 25-30
percig sütjük. A mázhoz a porcukrot és a fahéjat 3 evõkanál
vízben kikeverjük, majd még melegen a csigákra kenjük.

H Í R E S H E L Y E K
Fejér megye déli részének központja a több mint tizenháromezer lakosú Sár-
bogárd. Az 1880-ban két besenyõ (Magyarország területén letelepült no-
mád nép) család, a Bogárdiak és a Tinódiak falujának egyesülésébõl létrejött
város valódi gazdasági és kulturális fellegvár. A hagyomány szerint (Melyre
azonban nincs semmilyen hiteles bizonyíték. Szerk.) errõl a vidékrõl szárma-
zott a török kor legendás krónikása, az egri vár ostromának megéneklõje, Ti-
nódi Lantos Sebestyén. Szintén idevalósi a Mészöly család, amelynek tagjai
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején bátorságukkal, késõbb
mûvészi és tudományos tevékenységükkel vívtak ki megbecsülést. Mé-
szöly Géza a 19. században a honi tájképfestészet egyik úttörõje, Mészöly
Gedeon pedig az utolsó magyar polihisztorok (több tudományban járatos
emberek) egyike volt. Szintén a família leszármazottja a neves író, Mészöly
Miklós, aki kamaszkorában gyakran látogatta meg itt élõ rokonait. A rejt-
vényben megfejtheti, mivel büszkélkedhet még Sárbogárd. A Sárvíz-völgy
mellett fekvõ városkában ma is nagy becsben tartják a mûvészetet. A Köz-
társaság utcai régi parasztházban két helyi alkotó festett és faragott bútorai
láthatóak, míg a Tájházban a paraszti múlt emlékeit õrzik. Sokan keresik föl a
homlokzati tornyos református templomot is, a legérdekesebb látnivaló
mégis a kislóki határban talált bronzkori földvár, amelyet „Cifrabolondvár”
néven emlegetnek.

Forrás: Ügyes rejtvényújság és viccmagazin, X. évf. 4. szám.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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A tenger nyugodt, kék vize felett egy
csöppnyi szellõpihe ébredezett. Lá-

gyan siklott tova a víz tetején, s csudára
élvezte, hogy frissen ébredõ lendületével
piciny, fehér gödröket rajzol a mozdulat-
lan tengersivatag hátára. Fodrozó suha-
nással a közeli part árnyas fái felé kanya-
rodott, hogy büszkén tudassa a világgal:
szellõ lett immár.
Könnyed, játékos érintéssel borzolta vé-
gig a pálmák levelét, s ahogy végigsuhant
a parton, apró, sárga homokszemcsék
mocorgása követte útját.
— Megjöttem, itt vagyok! — susogta vi-
dáman, s csintalanul csiklandozta, kócol-
gatta a virágok szirmait, amerre járt.
Majd gondolt egyet hirtelen, s fürgén
megiramodva a part menti házak közé
hussant.
— Hahóóóóó! — dalolt a madarak éne-
kével.
— Hohóóóóó! — búgott az autók pöffe-
nésével.
— Halihóóóó! — kiabált a játszó gyere-
kek lármás örömével.
Az iskola kéményéhez libbent, s tréfásan
kergetõzött a füsttel. Ûzte, hajtotta fel,
fel, a nap felé, majd hosszú zuhanással rá-
csavarodott az út kanyarjára.
— Hurrá, szél vagyok! — ébredt rá duz-
zadó erõvel, s megrángatta a kislányok
blúzát, megfricskázta pisze orrukat, bele-
bújt kabátjuk ujjába.
— Szél vagyooook! — süvöltötte dagadó
kebellel, büszke rohanással, s megrángat-
ta ajtók kilincsét, kocogtatta ablakok
üvegét, megböködte férfiak süvegét.
— Erõs vagyok, oda futok, ahova csak
akarok! — és csak futott, rohant nagy tü-
dõvel. Házfalakba belekapott, vaskapu-
kat megdöngetett, harsonáját fújta, fújta
hét határon túl hangozva, messze földre
kiáltozva.
— Halljátok hát, hogy jövök! — üvöltötte
kéménylyukba, kályhák parazsába, szo-
bák melegébe. — Én vagyok itt, a szél!
És kevély gõggel, fennhéjázva, durva
hangon kiabálva rohant tovább, megfe-
szülve, útján mindent elsöpörve.

— Féljetek, ha szólok rátok, féljetek, ha
zúgva szállok, s engem láttok!
És tombolva süvített a kertek fái között,
megtépázva ágak karját, kerítések ócska
lécét, kismadarak büszke tollát.
— Hahóóóóó, város! — ordította bõsz
kacajjal. — Hol van, aki ellenem szegül-
jön, nekem feszüljön, elõttem megálljon!
És vad csapásokkal, háztetõket elsodor-
va, cserepeket szerteszórva, ujjongó har-
sogással zúzta a téglákat, törte a deszká-
kat a szélvihar.
— Vagy talán te akarsz dacolni velem,
tenger?
És acélujjait a vízbe mártva ûzte, hajtotta
a szertefutó, megkínozva menekülõ,
jajfehéren könnyet vetõ hullámoknak
ménesét.
— Vagy te ott fönn, te Nap! Azt hiszed,
tán fölém nõhetsz?
És kemény szavú haragvással emelkedett
zord felhõket szétkergetve magasabbra,
egyre feljebb, egyre feljebb.
És fekete felhõkbõl font ruhájától meg-
fosztottan így szólt a Nap szelíden.
— Állj meg! Csöndesedjen átkod, vihar!
A várost ott lenn összetörted, a tenger vi-
zét meggyötörted, felhõruhám szétszag-
gattad, madarak sírnak miattad. Tolluk
fogyott, párjuk veszett. Fészkük, fiuk, szí-
vük veszett. Csitulj hát el végre, s úgy térj
vissza hozzánk ismét!
S lágy kezével simogatta, megnyugtatva
cirógatta a szélvihar lázas arcát. A szél
küzdött, harcolt, de érezte, hogyan olvad,
foszlik semmivé a teste, hogyan szívja
magába lassan a Nap. Erõlködve feltá-
madt még, s keserves lendülettel fellob-
bant egy pillanatra újra. Visszanézett a
fájó sebeket ápoló földre, a kíntól szür-
kéllõ tengerre, majd ernyedten felemelte
homályodó tekintetét és hosszú sóhajtás-
sal halkan kihunyt végleg.
Éppen akkor, valahol messze, a semmi-
bõl teremve, egy apró szellõpihe ébrede-
zett. Lebegve nézett a kéken nyugvó, bé-
kés vízre, s lassú, szeretõ érintéssel meg-
borzolta a vén tenger üstökét.

Tarcsai Szabó Béla

Megfejtés
pók—pék—fék—fák—rák
sün—sül—sál—sás—sas
sejt—sajt—rajt—rojt—bojt—bort—
bors—borz
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Mi-
hály, Sárbogárd

Szerencsés megfejtõnk:

Jákob Mihály,

Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

Pótold a szót elöl vagy hátul
egy betûvel úgy, hogy értelmes
szót kapj! Nézd meg a mintát,

majd folytasd!
él él
dél élõ
........ ........
........ ........
........ ........
........ ........

Beküldési határidõ: 2006. július 18.

Heti idõjárás
Péntekig még marad a
nagy meleg. Akkor egy
hidegfront érkezik,
ezért pénteken délután sokfelé kell zi-
vatarokra számítani. Hétvégén sok
lesz a napsütés, és folytatódik a nyári
idõjárás, csak a nappali felmelegedés
gyengül valamelyest, és felfrissül a le-
vegõ. A reggeli hõmérséklet 18—23, a
nappali 26—35 fok körül alakul.

www.metnet.hu

VICC

— Miért nem ját-
szik a tûzoltózene-
kar betonon?

— ???

— Mert nincs olyan
hangszer.

A szél
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Július 15., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hurrá, vidékre költözünk! 9.30 Sandokan 10.00 Felfedezõk ka-
landjai 11.00 Izomláz 11.30 19.30 Híradó 12.00 Híradó 12.05 Autóvízió 12.35 Ha-
waii üzenetek 13.25 Kell 1 pasi! 14.20 Feszty-körkép 14.55 TS—Öttusa-Eb
16.45 Sok ígéretföldje 17.10 Kállai Ferenc 18.05 TS—Öttusa Eb 19.00 Luxor
19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 A királykisasszony lovagja 22.15
Örömzene 23.10 Híradó 23.15 Sporthírek 23.25 A Fehér féreg búvóhelye 0.55
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 7.00 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Egy rém rendes család 13.15 Bazi nagy görög élet 13.45 Forma-1 15.20 Egy rém
rendes család 15.50 M, mint muskétás 16.45 Kalózjárat 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 Rejtélyek városa 20.25 A maszk 22.20 Narkó 0.15 Vészhelyzet
1.10 A nagy bunyós 2.50 Largo Winch — Az igazságtevõ 3.35 Papás-mamás
4.15 A GEO bemutatja 4.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Jetix 10.15 Kalandos szafari 10.45 Mókás állatvilág
11.15 Kalandjárat 11.45 Laktérítõ 12.20 TotalCar 12.50 Tremors — Ahová lépek
ott mindig szörny terem 13.45 Karen Sisco 14.40 A láthatatlan ember 15.35 Bû-
bájos boszorkák 16.35 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 James Bond: Goldeneye — Aranyszem 22.45 Hegylakó2.
0.30 Dr. Jekyll és Mr. Hyde 2.00 FBI ügynökök bevetésen 2.50 A láthatatlan
ember 3.40 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Kontinensek,
szántóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Névjegy 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Magyarország orgonái

Július 16., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Fõtér — Harkány 9.40 Századunk 10.10 Unokáink sem fogják lát-
ni 10.50 A piros kardigános utazó 11.15 „Így szól az Úr!” 11.30 A csapatkapitány
12.00 Híradó 12.10 Hawaii üzenetek 13.00 Örömhír 13.30 Csellengõk 13.55 TS
16.40 Panoráma 17.10 Szívek szállodája 18.00 Kész Amerika 18.30
TS—Öttusa-Eb 19.30 Híradó 19.55 Szuperbuli 21.00 A szólás szabadsága 22.05
Roger és én 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.50 TS-Motorsport 0.15
TS-Gyorsasági motoros-vb 1.10 Héthatár 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.30 Kölyökklub 8.50 Így készült: A Karib-tenger kalózai
2. 9.25 Receptklub 9.45 Játék 10.45 Isteni sugallat 11.45 Pasadena 12.40
Teguira és Bonetti legújabb kalandjai 13.40 Forma-1 16.05 Egy rém rendes csa-
lád 16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 L. A. Heat — Halálos páros 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Mrs. Doubtfile — Apa csak egy van 22.30 Néma düh 0.25
Fókusz-portré 0.55 Veszélyes körök 2.50 Csendes terror 4.20 A GEO bemutatja
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Jetix 10.25 Dilizsaruk 10.55 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55 A világ leg-
erõsebb emberei 12.50 Knight Rider 13.45 Monk — Flúgos nyomozó 14.40
Smallville 15.35 Baywatch Hawaii 16.35 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Felpörgetve 22.20 Freguency 0.35 Képírók 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én hazám…
7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében
9.05 Világóra 10.04 Katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika
12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Kár-
pótlás a Délvidéken 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese
19.40 Petró István nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 21.07 Közvetítés az Új
Színházból 22.00 Krónika 23.29 Schubert: IV. (Tragikus) szimfónia

Július 17., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.05 Bohócságok 10.55 Parla-
menti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Jelképtár 14.05 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.57 Bartók 125 16.05 Melegszik a föld—okosabb felkészülni
17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20
Napló 56 18.25 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 Sporthírek
23.10 Napló 56 23.15 A fiú szobája 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15
Delelõ 11.30 Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm
15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Döglött akták 18.30 Hír-
adó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Az elveszett
világ kalandorai 23.10 Ismerõs játékok 0.10 Reflektor 1.25 ITTHON 1.45 Largo
Winch 3.25 Újabb titkok nyomában 3.55 ITTHON

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Gyilkos számok 21.10 A
hét mesterlövész 23.55 Tények este 0.20 Fõhivatal 2.00 Vadnyugati
bûnvadászok 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Kró-
nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 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 Aranyemberek
20.35 Erdõk, s vizek közt 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Július 18., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Világjárók kalandjai 11.00
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 13.55 Néprajzi ér-
tékeink 14.10 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.55 Bartók 125
16.00 Templomi orgonák titkai 16.20 Maradj velünk! 16.25 Katolikus krónika
17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20
Napló 56 18.25 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 Napló 56 23.15 Orosz bárka 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop
10.15 Delelõ 11.30 Receptklub 11.45 Játék 13.10 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Döglött akták
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Dolmen — Rejtelmek szigete 23.15 Latin sárkány 0.10 Reflektor 1.25 Igaz törté-
netek 3.25 Largo Winch — Az igazságtevõ 4.15 Duracell a kutatásért
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10
Vigyázat, vadnyugat! 23.55 Huncut fiúk 0.30 Tények este 1.00 Ördögi nyomozó
1.50 Az ember, aki nappal aludt 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Rádió-
színház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hoz-
zá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Erdõk, s vizek közt 2. 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdal-
ok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Július 19., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Kölyökidõs kalandok 11.00
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 13.55 Max, a zsaru
14.55 Kormányváró 15.20 Bartók 125 15.25 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.20
Református ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita
18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó 20.05 Esti pikoló 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.00
Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56 23.15 A Winslow fiú 1.00 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop
10.15 Delelõ 11.30 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Döglött akták
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 A
nõk veszélyben 23.00 Dr. Vegas 23.55 Így készült: A Karib-tenger kalózai 2. 0.30
Reflektor 0.45 A filmcsinálók
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.55 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet olasz módra
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo 22.10 Doktor
House 23.10 10-8: Veszélyes õrjárat 23.50 Tények este 0.20 A hal neve: Wanda
2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz! 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Zene-szóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Erdõk, s vizek közt 3. 21.05 Magyarok a nagyvilág-
ban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy
mesterek-világhírû elõadómûvészek
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Július 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.05 Utazás a múltba 11.00 Pláza
12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00 Max, a zsaru 14.55 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.56 Bartók 125 16.05 Határtalan szellem 17.00 Életképek
17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Krém 21.05 Garonne 22.00 Csütör-
tök este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.14 Napló 56 23.15
Dob+basszus 0.10 Nézd a tengert! 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop
10.15 Delelõ 11.30 Receptklub 11.45 Játék 13.25 A nagy hajótörés 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Döglött akták
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Szex, csajok, Malorca 22.55 A test 0.55 Street Time — Harcos utcák 1.55 Ref-
lektor 2.10 Infománia 2.35 Largo Winch — Az igazságtevõ 3.25 Street Time —
Harcos utcák 4.15 Újabb titkok nyomában
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet
olasz módra 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 A
fiúkmindig csak azt akarják … 22.15 A fekete Budha titka 0.15 Tökös csajok
0.45 Tények este 1.15 Srácok 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 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 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Erdõk, s vizek közt 4. 21.06 A 20.
század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Születésnapi önarckép

Július 21., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Kamasz Kávéház 11.00
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Max, a zsaru 14.55 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Az utolsó édenkertek 17.00 Életképek
17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti
mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Gondolj apádra! 21.05 Garonne
22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló
56 23.15 Birtokviszony 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop
10.15 Delelõ 11.30 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.20 Dis-
ney-rajzfilm 15.45 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Döglött akták
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.55 Tö-
kéletes katona — A visszatérés 23.30 Reflektor 23.45 Becsületkódex 1.55
MeneTrend 2.15 Largo Winch — Az igazságtevõ 3.00 Papás-mamás 3.20 Újabb
titkok nyomában
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.55 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet
olasz módra 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Hajótöröt-
tek szigete 23.50 Tények este 0.20 Steven Spielberg bemutatja 1.50 Chris
Isaak-show 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A baptista egyház félórája 14.10 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra
kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Erdõk, s vizek közt 5. 21.05 Beszélni nehéz!
21.15 Járom az utam 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

Pénteken délután vette kezdetét a három napig tartó Sárosd
Napok rendezvénysorozata a sportpályán, a „Hídon in-

nen—hídon túl” labdarúgó-mérkõzéssel. Stílusos kezdés volt
ez, hiszen a hétvége folyamán a sportesemények játszották a fõ-
szerepet.
A hivatalos megnyitót mazsorett-felvonulás vezette be és kultu-
rális bemutatók követték: fúvószene, tánc, színielõadás, majd
rockkoncertek és diszkó.
Másnap futball- és kézilabda-mérkõzésekkel, kempobemuta-
tóval folytatódtak a programok, a másfajta kikapcsolódásra vá-
gyók bekapcsolódhattak a fõzõversenybe, vagy a játszóház al-
kotó közösségébe, illetve körbejárhatták a környéket lovas ko-
csival. Délután a Nagy László vezette Nagylóki Népdalkör, a
mezõfalvi és a táci néptáncosok adtak mûsort. Az esti operett-
elõadás és a bál után a már tavaly is nagy sikert aratott izgalmas
éjszakai játék következett.
Vasárnap, miközben a tónál folyt a horgászverseny, a népi fo-
gathajtók, majd a lovas díjugratók mérettethették meg magu-
kat és lovaikat különféle kategóriákban. A versenyszámok szü-
neteiben a Csõszi Hagyományõrzõ Csoport tartott bemutatót a
régi öltözékekbõl, harci eszközökbõl és fogásokból. Néhány
gyerek pedig végigvezette a pályán a tombola két nyereményét:
egy különleges színû kiscsikót és egy panaszosan mekegõ kis-
kecskét.

Hargitai Kiss Virág

IV. SÁIV. SÁROSDROSD
NAPOKNAPOK
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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)

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

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

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

Pusztaegresen Rákóczi út 18. szám alatt
kétszobás, gázfûtéses családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699.

Négyszobás, összkomfortos családi ház el-
adó Sárbogárdon az Úttörõ utcában, nyári
beköltözéssel. Ár: 15 millió Ft. Tel.: 06 (70)
4593 167. (0921005)

Szolárium nyílt a Nelli fodrászatban az
Ady-lakótelepen. Bejelentkezés nélkül reg-
gel 9-tõl este 8-ig, szombaton 9-16 óráig.

Sáregresen 100 m2-es családi ház 1600
négyszögöl szõlõs-gyümölcsös kerttel el-
adó. 06 (25) 473 525. (0878996)

Méhrajok befogását vállalom. Tel.: 06 (30)
328 9267.

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.

MTZ 80-as eladó Alapon, 06 (20) 594 3552,
06 (20) 4984 350. (0921042)

Ház eladó Sárbogárdon! Érdeklõdni lehet:
06 (20) 419 4949. (0921013)

Amadeus étterem pizzafutárt keres. (0921041)

Sárbogárd központjában 1,5 szobás, felújí-
tott lakás és garázs kiadó. 2x2 m-es, igényes
faház és hûtõszekrény olcsón eladó. 06 (30)
681 1336. (0921033)

Rekamé, fotelek, székek, szekrények, tea-
tûzhely, terménydaráló, asztalok, ágy, toa-
lett tükör sürgõsen eladók. 06 (30) 434
0923. (0921032)

Családi ház eladó, 06 (20) 310 3067. (0921025)

Sárbogárdon családi ház garázzsal, vegyes
és gázfûtéssel haláleset miatt eladó, 06 (30)
2580 155. (0921031)

Árpád-lakótelepen garázs hosszú távra ki-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 207 9328. (0921029)

140 tag bontott lemezradiátor jó állapotban
eladó, 06 (25) 461 067; 06 (30) 532 6170.
(0921048)

Sárbogárdon családi ház az Elõd vezér ut-
cában eladó, 06 (70) 315 3720. (0921045)

Gipszkarton-szerelõket felveszünk, 06 (20)
925 3414. (0921049)

Átlag feletti munka, átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06 (30) 315 3252. (0921166)

Skoda 120-as jó állapotban (27.000 km-t fu-
tott) személygépkocsi eladó. Érdeklõdni:
06 (25) 462 096.
Tûzoltó készülékek, tûzvédelem! 06 (30)
9765 912. (0921161)

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintésvé-
delem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

Munkavédelem kockázatelemzés! 06 (30)
9765 912. (0921161)

Sárbogárd—Sárszentmiklóson 180 m2-es,
kétszintes, ötszobás, összkomfortos családi
ház félkész üzlethelyiségekkel eladó. Irány-
ár: 15 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 332
5498. (0921160)

Erdészeti munkára munkásokat keresünk.
Tel.: 06 (30) 530 8456. (0921157)

Kereskedelmi cég irodai értékesítésre üzle-
ties megjelenésû munkatársakat keres, 06
(20) 4608 508. (0921101)

Gyári háromkerekû, robbanómotoros bi-
cikli eladó. Nagyhörcsök, Kossuth út 1. Ér-
deklõdni: 06 (30) 231 6856. (0921168)

Sárbogárdon családi ház eladó, mezõgaz-
dasági gépek tárolására alkalmas területtel.
Érdeklõdni: 06 (30) 616 0019.

Sárbogárd központjában modern, kétszin-
tes lakás kiadó, 06 (70) 332 1397. (0921176)

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

Sárbogárd központjában garázs eladó.
Tel.: 06 (30) 684 7632, 06 (30) 533 9925.
(0921175)

Árpád-lakótelepen kétszobás lakás eladó.
Tel.: 06 (20) 451 1128. (0921174)

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570
0329.

Árpád-lakótelepen augusztus 1-jétõl albér-
let kiadó, 06 (30) 685 3770.

Részmunkaidõs állás, pénzkeresési lehetõ-
ség (e-kereskedelem, szervezés)! Érdek-
lõdni. 06 (20) 461 7351. (0921185)

91-es, 3 ajtós Renault Clio eladó. Érd.: 06
(70) 315 3751. (0921183)

Építési telek eladó Sárbogárd központjá-
ban. Telefon: 06 (30) 225 2067. (0921182)

Szociális intézmény keres felsõfokú vég-
zettséggel és e területen gyakorlattal ren-
delkezõ személyt fõnõvéri munkakörbe.
Tel.: 06 (25) 247 641. (0921181)

Szobafestés, mázolás, tapétázás, teljes körû
lakásfelújítás garanciával, 06 (30) 460 7175.
(0921198)

Dryvit szigetelés kompletten, garanciával,
06 (70) 579 7992. (0921198)

Kettõs hasznosítású Séverfarm (sárga) elõ-
nevelt csirke 60-120 dekásig igen kedvezõ
áron kapható. Minden nap 8-18 óráig Szabó
László, Cece, Hunyadi u. 12. (0921197)

Új, sikeres fogyás gyermekeknek, felnõt-
teknek! 06 (20) 4540 145. (0921192)

Végkiárusítás 40-50% a Fanni presszó mel-
letti ajándékboltban. (0921216)

Rántani való csirke kapható Tinódi u. 52.
Új telefonszám: 06 (25) 460 738. (0921214)

Építési telket vennék Sárbogárd központjá-
ban 300 négyszögöltõl. Tel.: 06 (20) 824
6760. (0921213)

Betanított munkára fiatal munkaerõt kere-
sek (diák is lehet). Tel.: 06 (30) 631 5517.
(0921211)

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Horgászstég csónakkal eladó; 06 (20) 499
9867. (0921218)

Építési telek eladó;, 06 (30) 330 2615. (0921218)

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)

JOGOSÍTVÁNY! INTENZÍV NYÁRI
TANFOLYAM augusztus 4-én, 18 órakor
indul a sárbogárdi mûvelõdési házban.

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

AKCIÓ!
PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db 49 Ft

CHEMOTOX 250 ml 350 Ft

COCCOLINO 1 liter 370 Ft

JOHNSON'S tusfürdõ nõi 290 Ft

RADOX tusfürdõ nõi, férfi 280 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

JÚLIUSI AKCIÓNK:
* heverõ (vékony szivaccsal) 12.000 Ft
* heverõ (vastag szivaccsal) 16.000 Ft
* fotelágyak 12.000 Ft-tól
* karos fotelágyak 16.500 Ft-tól
* franciaágyak, fotelok, rekamiék, kanapék:

3+2+1—3+1+1 — és sarokülõgarnitúrák.
Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!

TOVÁBBÁ VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT
DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.

FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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KERTI ZÖLDHULLADÉKTARTÁLY ÉRTÉKESÍTÉSE
A 2006. év második felétõl a Közév Kft. fe-
nék nélküli, kerti zöldhulladéktartályokat
értékesít 15.000 Ft-os bruttó áron a lakos-
ság felé. A komposzttartályok megvásárol-
hatók a Sárbogárd, Árpád utca 108. címen,
munkanapokon 7.00—15.30-ig. E-mail:
kozevkft@vnet.hu Érdeklõdni lehet a
06-25/463-481-es telefonszámon, vagy
személyesen az említett helyen.

A kerti zöldhulladéktartály
rendeltetése

A komposzttartály újrahasznosított, hõre lá-
gyuló mûanyagból (termoplasztból) készült. A
tartály szél és idõjárás elleni védelmet vala-
mint kidolgozása által a tartályon belül állandó
optimális hõmérsékletet biztosít. Egy kertben
egy év alatt jelentõs mennyiségû zöldhulladék
képzõdik. Amennyiben Ön ezt a zöldhulladé-
kot a kertbe visszajuttatja a jövõben, a leg-
jobb talajjavító anyagnak köszönhetõen kom-
poszthumuszt nyerhet.

A kisebb darabok gyorsabb
lebontást eredményeznek

Töltse meg a tartályt kerti hulladékokkal: fû-
vel, lombbal, faforgáccsal stb. A biológiai ere-
detû, növényi részekbõl származó háztartási
hulladékot is beteheti a tartályba (pl. gyü-
mölcshéjat, zöldségmaradékot, kávézaccot

és hasonlókat). A lebontási folyamat gyorsí-
tása érdekében a hulladékot kisebb darabokra
kell aprítani, ezáltal a baktériumok nagyobb
fejlõdési lehetõséget kapnak.

A különbözõ hulladékokat
rétegezni és keverni kell

A különféle hulladékokat rétegezze egymásra
és lehetõleg jól keverje össze. A tartály mel-
lett mindig tartson egy gereblyét, hogy az idõ-
rõl idõre utántöltött hulladékot a régivel össze
tudja keverni. A lenyírt füvet a többi hulladék-
kal mindig össze kell keverni. A fû ugyanis nit-
rogénben gazdag ezért könnyen savassá vá-
lik, ha pl. gallyakkal, fûrészporral és egyébbel
nem keverik össze.

A tartályba vizet kell önteni,
ha az túl szárazzá válna

A hulladéknak nem szabad kiszáradni, de túl
nedvessé sem válhat. A mikroorganizmusok
biológiai funkcióikhoz vizet igényelnek, ezért a
helyes nedvességtartalom megõrzése a tar-
tályban nagyon fontos. Nedvesítse szükség
szerint a hulladékot! Túl sok víz esetén keverje
össze a hulladékot egy kevés lombbal, fûrész-
porral és hasonlókkal. Ajánlatos a nedvesség-
tartalmat a következõképpen ellenõrizni: ve-
gyen a kezébe valamennyi hulladékot, présel-
je össze a kezében, majd ejtse le. Ha azt érzi,
hogy keze ezután enyhén nedves, akkor he-
lyes mértékû a nedvességtartalom.

Varga Sándor környezetmérnök
Közszolgáltató és Építõipar Vállalkozói Kft.
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Nyílt
tér

Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk

AGÓCS IMRÉNÉ
ANISZIN KATÓ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

Gyászoló család

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

PAJOR MIHÁLY
fiunk

halálának 5 éves évfordulójára.

„Nélküled már semmi nem olyan, mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Szerettünk mindnyájan nagyon-nagyon Téged!”

Szeretõ családod

Kató néni
elment

Agócs Imréné Aniszin
Kató néni 73 éves korá-
ban eltávozott az élõk
sorából.
A családszeretõ, életvi-
dám, cserfes, szép hangú
Kató néni sajátos egyé-
nisége volt Nagylóknak.
Habár voltak problémái
az egészségével, állan-
dóan nyüzsgött. A kez-
detektõl fogva aktív tag-
ja volt a népdalkörnek és
a nyugdíjasklubnak, sõt,
a vakok és gyengén látók szövetségé-
nek, ment, utazott mindig, és végül, de
nem utolsó sorban, segítette a Bogárd
és Vidéke munkáját rövid beszámo-
lókkal, hírekkel, információkkal és a
lap terjesztésével.
Már évek óta én vittem neki az újsá-
got.
Múlt héten csütörtökön a szokásos
idõpontban érkeztem hozzá. Az udva-
ron meglepetésemre fia, Gábor zakla-
tottan, sírva járkált föl s alá. Elõször
azt hittem, beteg édesapjának történt
valami baja, amikor Gábor így szólt:
„Anyu meghalt. Most, reggel találtuk
meg.”
Egy hang nem jött ki a torkomon a
megdöbbenéstõl. Közben átjöttek a
szomszédok is; mondták, hogy Kató
néni tegnap még kint gazolt a kertben.
Férje, Imre bácsi megtörve ült a kony-
hában: „Tegnap éjjel még figyelmezte-
tett, hogy ne felejtsem el bevenni a Bé-
res-cseppet. Reggel hiába szóltam ne-
ki, hogy keljen föl, nem jött ki a szobá-
ból. Ott feküdt élettelenül.”
Most szerdán mély fájdalommal, meg-
rendülve búcsúzott tõle szeretõ férje:
Imre, lánya: Marika, veje: Béla, uno-
kái: Beáta és Tamás, dédunokái: Me-
linda és Vivien, és nászasszonya, fia:
Gábor, menye: Rozika, unokái: Ba-
lázska és Zsanett, valamint minden ro-
kon, ismerõs, barát, szomszéd, a nép-
dalkör, a nyugdíjasklub.
Ezúton búcsúzik Tõle a Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége is.
Nyugodjon békében!

Hargitai Kiss Virág

Kirándulás Tihanyba
Lakatos Gyõzõ az elmúlt szombaton ismét sikeres kirándulást szervezett néhány rá-
szoruló család számára. A Balaton egyik legszebb részére, Tihanyba látogattak el,
ahol néhány nevezetesség megtekintése után a délutánt fürdéssel töltötték el. A csalá-
dok nagyon jól érezték magukat és remélik, hogy máskor is adódik alkalmuk egy ilyen
családias és barátságos nap eltöltésére. Ezúton is szeretnének köszönetet mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a napnak a sikeres lebonyolításához, vala-
mint Lakatos Gyõzõnek a szervezésért.

A kiránduló családok

Kérdezték
Fiatalok kérdezték, hogy az Ifjúsági park-
ban mikor vágják le a füvet, hogy tudjanak
futballozni.
A Közév Kft. egyik munkatársának továb-
bítottuk a kérdést, aki megígérte, hogy a
remények szerint még a héten teljesítik a
fiatalok kérését.

Szerkesztõség

JöJön a LIDLn a LIDL

Megkezdõdött az épületek teljes elbontása és a tereprendezés So-
mogyvári András LIDL-nek eladott fuvartelepén (volt MÉH-telep). Már
hordják az építési anyagot, és rövidesen kezdõdik az alapozás. /H/


