
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2006. július 20. - XVII. évf. 29-30. szám
20 oldal, 150 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

A polgármester válasza .   .   . 3

Képzeld el... .   .   .   .   .   .   . 4

Túrák a Mezõföldön .   .   .   . 5

Londonból sosem elég 2. . 6-7

Falunapok Alapon .   .   .   .   . 7
Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

Itt vannak a vándorok
Furcsa, középkori hangulatot idézõ

ekhósszekerek baktattak hétfõn
Sárhatvan felé. A vándorok az elõzõ
napokban még Kisszentmiklós alatt tá-
boroztak. Honnan jöttek, hová men-
nek? A szél hozta õket és a szél hátán
mennek tovább. Tizenhárom évvel ez-
elõtt Írországból kerekedett fel el egy
család. Ki tudja, mi indította õket út-
nak: kalandvágy, családi tragédia, vagy
valamiféle lelki válság, mint az ameri-
kai veterán Forrest Gumpot a konti-
nensnyi futásra?

(Folytatás a 2. oldalon)

A tó újra áldozatot követelt…

Meghalt egy 69 éves férfi
a kislóki horgásztóban

Reggel 7 óra 30 perckor ment be a 69 éves, sárbogárdi horgász a vízbe,
mert a horgászbotját elvitte egy hal. A férfi, ahogy a sekély vízben ha-
ladt, egyszer csak elmerült. Az esetet látták horgásztársai, akik csó-
nakkal utánamentek és megpróbálták kimenteni a vízbõl a férfit, de
nem sikerült. Idõközben értesítették az esetrõl a mentõket, a tûzoltó-
kat és a rendõrséget is.
A férfi holttestét végül budapesti búvárok találták meg 10 óra 25 perc-
kor. Az ügyeletes orvos elsõdleges megállapítása szerint vízbefulladás
okozta a halálát.
A rendkívüli haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás
keretében vizsgálja a Sárbogárdi Rendõrkapitányság.

Németh-Kész Mónika r. fhdgy., FMRFK szóvivõ

Kedves Olvasóink!
A nyári szabadságolások miatt két hétig nem lesz
újság. A Bogárd és Vidéke legközelebb augusztus
10-én, csütörtökön jelenik meg. Kérjük szíves
megértésüket!

Hargitai Lajos fõszerkesztõ—lapkiadó
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Ahogy vándoroltak keresztül-kasul a ha-
tárokat lebontó Európán, csatlakozott
hozzájuk olasz, francia, német. Elindul-
tak két lóval Írországból, öt lóval érkez-
tek Magyarországra hat évvel ezelõtt, ma
tizenhárom lovuk van, kecskéjük vagy
hét, kakas, tyúkok, kacsák, libák és egy
okos öreg gúnár, aki szentül meg van gyõ-
zõdve arról, hogy õ ennek a nagy kompá-
niának a vezére. És így is viselkedik.
Büszkén, gangosan jár kel az érkezõk lá-
tására összecsõdülõ emberek között, el-
lenõriz, figyel, egy-egy gágogással rendre
utasítja a rendbontókat.
A vándorok hétfõn este érkeztek Sár-
hatvanra. Látásukra kifutott az egész falu
a kicsiktõl a nagyokig. Mindenkinek mo-
solyt varázsolt az arcára a tarka menet.
Megérintette a szíveket a végtelen sza-
badság érzése, ami ezekrõl a rendkívül
nyitott, boldog, szabad emberekrõl su-
gárzott. Egy pillanat alatt a falu lakóinak
szívébe lopták magukat. Azonnal invitál-
ták õket, telepedjenek le a klub udvarán.
Hozták nekik a kertben termett gyümöl-
csöt, zöldséget vödörszám, az állataiknak
takarmányt.
A kisebb állatoknak (kecskéknek, tyú-
koknak stb.) külön szekerük volt. Úgy né-
zett az ki a sok állattal, mint a Noé bárká-
ja.
A szíves vendéglátásért cserébe köszö-
netként estére elõadást hirdettek a ván-
dorok, amelyen tréfás családi komédiák-

kal szórakoztatták a falu népét. Az elõ-
adás hírére a sárhatvaniak rögtön szer-
vezkedni kezdtek. Maguk gyártottak pla-
kátokat, amelyekbõl még Sárbogárdra,
Pusztaegresre, Kálozra is vittek. Kihoz-
ták a klubból az udvarra a padokat. A
vándorok a szekerek oldaldeszkáiból al-
kalmi üléseket állítottak fel. Legelöl pe-
dig a gyerekeknek a fûre zsákokat terítet-
tek le, hogy legyen kinek hova leülni, le-
heveredni.
Az este hat órára meghirdetett elõadásra
száznál többen gyûltek össze. A gyerekek
letelepedtek a fûbe a zsákokra, a felnõt-
tek a padokra. Még a kisbabákat is
kihozták a látnivalóra.
Az állatok is aktív szereplõi voltak az elõ-
adásnak. Az okos gúnár, az öreg ló, a vén
bakkecske, a liba és a kakas is. A tyúkok a
többi kecskével és a szekeret vontató lo-
vakkal együtt a füves réten legelésztek.
Nem volt ez profi elõadás, se színház, se
cirkusz. Inkább valamiféle rögtönzött
családi bemutató, amiben volt mario-
nett-bábozás, vásári komédia, zene, ak-
robatikus játék. Mintha visszamentünk
volna a középkori vándorkomédiások vi-
lágába, amikor még semmi nem vált el
egymástól, és nem a pénzrõl, hanem az
emberi kapcsolatokról szólt az élet.
Az elõadás után nem nagyon akaródzott
hazamenni senkinek. Mintha valamire
vártunk volna még… talán arra, hogy azt
mondják: „Gyertek, vándoroljunk
együtt. Váljatok meg a terheitektõl: a ra-
gaszkodásaitoktól, a pénz hatalmától, ag-
godalmaitoktól! Legyetek szabadok!
Nyíljon ki a szemetek a világra, lássátok
meg gyengeségeiteket, önzõségeteket, és
forduljatok egymás felé! Szeressétek, be-
csüljétek egymást és a természetet!” Sza-
vakkal nem szóltak, de a lényük tiszta
tükröt tartott felénk, amibõl mindezt ki-
olvashattuk. Mert teljesen egészek vol-
tak, természetesen boldogok és testileg,
lelkileg egészségesek, miközben mi kom-

fortos világunkban ezer bajt találunk ki
magunknak és okozunk egymásnak.
És olyan szívesen adtunk nekik, ki mit tu-
dott: pénzt, terményt, mosolyt, egy ked-
ves szót, simogatást. Jó volt adni tiszta
szívvel. Jó volt együtt lenni. Úgy éreztük:
igen, mindig ilyennek kellene lennünk
egymással, akár falun, akár városban. Hi-
szen ebben a rövid életben valamennyien
akkor is vándorként élünk, ha beleraga-
dunk a pillanat fényesen csillogó látszat-
fátyolába. Mert ugyan mire jó marni, ölni
egymást és ezzel magunkat is? Vágyni
mindig arra, amire valójában nincs is
szükség, soha meg nem elégedve; önzõ
érdekeinkkel elfordulni egymástól, talmi
kincsek után kapva elidegenedni a világ-
tól?
Biztos vagyok benne, hogy nem halt ki
belõlünk a jóság, tisztaság és egyszerûség.
Ezt láttuk a máskor oly kemény sárhat-
vani férfiak, elgyötört asszonyok lágyan
kisimult arcán is.
13 éve járják ezek a vándorok egész Eu-
rópát, abból 6 évet (!) Magyarországon
töltöttek — elmondásuk szerint itt érzik
magukat legjobban. Mert hiába vagyunk
pesszimisták, keserûen bizalmatlanok
egymás iránt, szívünk mélyén ott van ben-
nünk a jóság õsi ösztöne, ami a vándorok
látására kiszabadul börtönébõl. De miért
zárjuk vissza, ha már elmentek? Miért
nem hagyjuk, hogy a mindennapjainkban
is ez a jóság, tisztaság és egyszerûség irá-
nyítsa életünket?

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

Itt vannak a vándorok

Még a kisbabákat is
kihozták a látnivalóra
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A POLGÁRMESTER VÁLASZA
A múlt héten megjelent egyik cikkben (A képviselõk lázadása)
annyi vád és rágalom ért, hogy a tisztánlátás kedvéért kénytelen
vagyok reagálni rá.
Az interjút adó két képviselõ, E. Z. és N. K. szerintem Gyur-
csány Ferenc legjobb követõi, sõt, kinyilatkoztatásának tovább-
fejlesztõi is egyúttal.
Mit is mondott az ország miniszterelnöke? Azt, hogy nem hazu-
dott az embereknek a választások elõtt, amikor másmilyenre
festette az ország állapotát, mint ahogyan azt napjainkban teszi.
Szóval nem hazudott, csak az igazságnak nem bontotta ki
minden részletét — mondja Õ.
Pestiesen szólva: már ez sem semmi, de itt helyben a két végvári
harcos ezen messze túlmutatóan az igazságmorzsákból igazta-
lan vádak tömegét képes gyártani.
Kijelentem, hogy a város polgármesteri hivatalában nincs sem
összefonódás, sem terror, nincsenek besúgóim, a köztisztviselõ-
ket munkájuk alapján értékelem, semmi mást nem kérek tõlük,
csak ügyfélbarát, szakmailag korrekt és a feszes határidõket
betartó, jó minõségû munkát.
A cikkben leírt néhány dologra, „vádra” is hadd reagáljak.
Az aljegyzõ nincs eldugva egy irodában. A régi emeleti irodájá-
ba költözött be 2002. novembertõl — az MSZP-frakció teljes
megelégedésére — Magyar József politikai fõtanácsadó.
Az interjúban N. K. beismeri, hogy a frakcióban komoly ütköze-
tek zajlottak közöttünk.
Remélem, Szabados Tamás (és az MSZP helyi elnöksége, akik
nevében nyílt levelet írt nekem) is olvasta ezt, így rájöhetett,
hogy vagy abszolút nem volt képben a sárbogárdi viszonyokat il-
letõen — és ez baj —, vagy (ami sokkal rosszabb) szándékosan
csúsztatott, amikor meglepõdött azon, amit én kimondtam a
frakción belüli elkeseredett csatákról.
N. K. beismerése, remélem, meggyõzi az olvasókat arról, hogy
ezúttal is én voltam az „igazmondó juhász”.
Ezen a helyen is kijelentem, hogy E. Z. helyettem (bármennyire
is állítja) semmit nem oldott meg, hiszen rá sem mertem volna
bízni semmit.
Nem szoktam dicsekedni sem. A Huszár-temetõi réztáblára
sem én kértem a nevem felvésését, megtette azt helyettem az
akkor engem még nagyrabecsülõ E. Z. képviselõtársam.
Olyannyira nem kenyerem a dicsekvés, hogy számtalan kritikát
kaptam az MSZP helyi vezetésétõl az elmúlt években, hogy mi-
ért nem hangoztatom és írom le az elért eredményeket.
Akkor is és ma is úgy gondolom, hogy a tetteink beszélnek he-
lyettünk.
Az interjúban említés történik arról, hogy a Szabados—Magyar
páros milliárdokat hozott a városunknak. Nem kisebbítve az
ex-képviselõ érdemeit, mégiscsak felsorolnék néhányat az el-
múlt évek eredményei közül — a teljesség igénye nélkül —,
amelyekben neki szerepe nem volt, nekem viszont igen.

Okmányiroda, díszterem: 20 millió forint
TERKI megyei pályázat
(szennyvízberuházásra): 29,9 millió forint
TTFC regionális pályázat
(szennyvízberuházásra): 50 millió forint
Település-rendezési terv: 17,5 millió forint
Helyi közlekedés normatív támogatása: 9,5 millió forint
Védõnõi körzet, orvosi ügyelet felszerelése: 5 millió forint
Defibrillátorok: 4 millió forint
A fõtér és környéke térkövezése,
utcabútorok: 54 millió forint
Díszterem berendezése: 11 millió forint
Mészöly G. Ált. Isk. felújítása I. ütem: 40 millió forint
Felszíni vízrendezési terv elkészíttetése: 21 millió forint
Összesen: 261,9 millió forint

Az augusztusi útfelújításokkal együtt a 4 év alatt 40 utca burko-
latának felújítása, járdák, modern buszmegállók, virágosítások,
játszóterek valósultak meg, amelyek együttes bekerülési értéke
megközelíti a 200 millió forintot, ezek is olyan fejlesztések, me-
lyekhez a fenti párosnak nem volt köze. Csak a fentiek 461,9
millió forintra tehetõk.
E. Z. képviselõtársam most isteníti Magyar Józsefet, megfeled-
kezve arról, hogy a fõtanácsadó úr kb. 2 éve éppen amiatt nem
járt frakcióülésekre, mert hiába próbált érvelni nekik, vele is bi-
zalmatlanok voltak, nem igazán adtak a szavára. (Pedig megfo-
gadhatták volna jó néhány intelmét!)
Persze E. Z szeretete vagy éppen gyûlölete, illetve ezek gyors
váltakozása más ügyekben is megfigyelhetõ.
Példának okáért a 2005. júniusi választókerületi döntés után,
amikor dr. Szabadkai Tamás lett az MSZP Fejér megyei 6-os sz.
választókerület jelöltje, a képviselõ úr városszerte mindennek
elmondta dr. Szabadkai Józsefet, most pedig MSZP-s támoga-
tottságot remélve kitûnõ baráti kapcsolatokat ápol vele.
E. Z. olyan gyorsan tudja változtatni véleményét, hogy az neki
már néha csak percekbe telik. És ezt bizony õrzi sok-sok képvi-
selõ-testületi jegyzõkönyv is.
És itt rákanyarodom a befejezõ gondolatokra. Pontosan abban
bízom, amit N. K. és E. Z. kinyilatkoztatott, hogy õket az embe-
rek ismerik. Hála istennek, valóban ismerik õket az emberek, is-
merik eddigi teljesítményeiket, ismerik életútjukat. Szerintem
csak azt nem ismerik, amirõl E. Z. úgy nyilatkozott, hogy meg-
fogták a munka végét. (Életszerûbb, hogy inkább alig várták
már, hogy a munkának vége legyen, és ez nagy különbség.)
Végezetül attól a sok száz embertõl, akik a hivatalban felkeres-
tek, akiket meghallgattam, és ügyüket vagy elintéztem, vagy el-
kísértem õket az ügyintézõkhöz, azt kérem, hogy legalább
egy-egy ismerõsüknek mondják el, hogy milyen vagyok a való-
ságban, és ne két haragos ember erõs csúsztatásai alapján
ítéljenek meg a választók.
Hatalomvágyó sosem voltam, régi munkatársaim pontosan
tudják, hogy ugyanolyan közvetlenül, barátian viselkedtem az
emberekkel, amikor gyakornok voltam, mint amikor vezérigaz-
gatóként dolgozhattam. Úgy vélem, hogy ezen személyeknek a
2002-es választások során is sokat köszönhettem, amikor is el-
mondták az engem nem ismerõknek, hogy milyennek látnak.
A hatalom most sem szédített meg, ugyanez vonatkozik a
„pénzéhség”-re is, amely sohasem volt jellemzõ rám.
Az illetõ személyek demokrácia-felfogására egy friss csattanó:
július 21-ére kezdeményezik egy rendkívüli képviselõ-testületi
ülés összehívását, melynek egyetlen napirendje „A jegyzõ fe-
gyelmi felelõssége” címet viseli.
Ehhez sok képzelõerõ, illetve kommentár nem kell...

Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2006. július 21-én, pénteken, 14 órakor
rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Sárbogárd város polgármesteri
hivatalának díszterme.

Napirend:
1. A jegyzõ fegyelmi felelõssége.
Elõadó: Ferencz Kornél.

Juhász János polgármester
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Képzeld el...
Akár ezzel a címmel is megjelenhetett
volna a múlt heti „nyilatkozat” (Etelvári
Zoltántól és Nedoba Károlytól. Szerk.).
A szuggesztivitás próbája volt, hogy a sa-
ját véleményüket, akaratukat más sze-
mély tudatára átvigyék, elhitetni, azt su-
gallni, hogy az tulajdonképpen az õ véle-
ménye és akarata. Az eredmény azonban
csak egy rosszindulatú kommunikáció,
köznapi nevén pletyka lett, hiszen tény-
szerûséget nem tartalmaz.
Az Önöknek panaszkodó, hivatali titkot
sértõ, néhány sértett dolgozó miatt a hi-
vatal jól teljesítõ, minõségi munkát végzõ
köztisztviselõit (pontosan 53 fõt) egysze-
rûen besúgónak, talpnyalónak „minõsí-
tik”, miközben fogalmuk sincs arról, ki,
mit, milyen szinten teljesít, a határidõket
betartja-e, vagy sem.
A hivatal szakmai munkáját 2005-ben
komplex ellenõrzés keretében a Közigaz-
gatási Hivatal vizsgálta, az abban megfo-
galmazottak — mivel nem szubjektívek
— a mérvadó vélemény, és az jó és kiváló
minõsítést tartalmaz. (Szerencsére azt az
idõszakot ölelte fel a vizsgálat, amikor az
aljegyzõ semmit nem tehetett hozzá, hi-
szen távol volt.)
Nem jutalmaztam pl. a bevallások elmu-
lasztását, a határidõk figyelmen kívül ha-
gyását, a támogatások lehívásának elfe-
lejtését, gyakori munkaközi szüneteket
(a dohányzásra, kávézásra, pletykálko-
dásra), a nyílt szembehelyezkedést, a ve-
zetõi utasítások be nem tartását. Van,
ahol erre jutalmat osztanak?
A polgármesteri hivatal egy munkahely,
és mint minden munkahelyen az alábbi
szerepek adódnak: fõnök, beosztottak.
Talán két éve ugyanebben az újságban
megírtam, hogy nem a képviselõ-testület
a munkáltatója a köztisztviselõknek, ha-
nem a jegyzõ, és a munkahelyi struktúrá-
ban az egyes képviselõkre nincs szerep
osztva.
A képviselõ a munkájához igényelheti a
szükséges tájékoztatást, de nem tértõl és
idõtõl függetlenül, hanem meghatáro-
zott rend szerint.
Ezt a Közigazgatási Hivatal korábban
kérdésre kifejtette, tehát a képviselõnek
nincs joga szervezni, vezetni, ellenõrizni
a köztisztviselõ munkáját.
Önök folyamatosan vagy a polgármester
vagy a jegyzõ jogkörét sértik. Hogy értsék
a környezõ önkormányzatok is: pl. felha-
talmazás nélkül rendelnek, amirõl a
számla megérkezésekor „értesülünk”, a
köztisztviselõknek munkavégzési utasí-
tásokat adnak. Csoda, hogy „akadékos-
kodunk” és nem örülünk a „dolgok meg-
oldásának”?

További „akadékoskodásaim” az önálló
javaslataikra tett törvényességi észrevé-
teleim, ami jegyzõi kötelezettség. Ez az
én szakmai felkészültségem gyengeségét
mutatja vagy az Önök segítõjének hozzá
nem értését?
Képzettségem a nyilatkozat szerint hol
nincs, hol valakié alatt van.
Nos, utána lehet nézni: a jegyzõi teendõk
kifejezetten igazgatásszervezõi, jogalkal-
mazói, szakmai tartalmúak. Gondolom,
azzal tisztában vannak, hogy csak megfe-
lelõ képzettségû ember pályázhat és ne-
vezhetõ ki jegyzõnek, tehát a nyilatkozó
állítása hamis.
Az Államigazgatási Fõiskolán 1983-ban
igazgatásszervezõként diplomáztam, az-
az 23 éve rendelkezem a képzettséggel, a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán pénz-
ügy szakon, önkormányzati jegyzõ szak-
irányon 1995-ben szaküzemgazdász dip-
lomát szereztem. Az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán 2006-ban jogász
diplomát szereztem.
Mindezzel rendelkezne az aljegyzõ, vagy
csak az egyikkel? Mire kellene irigynek
lennem? Arra, hogy több szakirányú vég-
zettségem van?
Határozatlan idõre kinevezett — nem vá-
lasztott — jegyzõ vagyok, felettese az al-
jegyzõnek. A feladatát, ahogy a többi dol-
gozónak is, én határozom meg.
Kinek van oka irigységre, versengésre? A
rosszindulat, lám, lám, milyen irreális ér-
telmezéshez vezethet. De lehet, szabad
így átértelmezni a dolgokat? A cél szen-
tesíti az eszközt?
Az emberekre jellemzõ: ahogy az életü-
ket, önmagukat, másokat és a világot lát-
ják és magyarázzák, ezt nevezik gondol-
kodási stílusnak. Mindez a nyilatkozó stí-
lusa, hiába próbálja az én gondolataim-
ként elõadni.

’Az aljegyzõ „kiutálása”, mert
kiváló szakember’ kérdése

Az iskolai végzettség képzettséget ad, de
a szakmai jártasságot a gyakorlatban le-
het megszerezni, ahhoz pedig dolgozni
kell.
Az idõ múlik szabadság, táppénz és gyes
alatt is, csak gyakorlatot nem ad.
Hogy miért nem delegálok a munkámból
az aljegyzõhöz feladatot? Ennek az az
oka, hogy egyszer már volt felelõsséggel
járó helyzetben, amit mégsem vállalt fel.
2002-ben az õ presztízsvitája eredménye
volt a fegyelmi eljárásom.
Hogy értsék a környék önkormányzatai:
a jegyzõ, azaz én elvontam az aljegyzõ ha-
táskörét. Cinikusan díjat tûzhetnék ki,
hogy valaki talál-e ilyen szabályt. Nincs
aljegyzõi hatáskör, csak jegyzõi létezik.

Az aljegyzõ visszatérése döbbenetet vál-
tott ki minden szinten a korábbi esemé-
nyek tükrében, de õ ígéretet tett arra,
hogy önként távozik, ha nem mûködik a
közös munka. Nos, a mostani események
a 2002-es áthallásai.
Amennyiben szabadságon vagyok, az
nem azt jelenti, hogy nem tudom elvégez-
ni a feladatok kiosztását, a konkrét mun-
kaszervezést és az aláírást. A telefon is al-
kalmas eszköz a kommunikációra, és én
fenntartom magamnak, hogy bármi kér-
déses, keressenek, ahogyan máskor és
máshol is.
A többi kiváló szakember szakszerû mun-
kájának néhány villanása — Ady E. út 43.
rom, Dobó u. „Drike ház”, Ady E. út 167.
építési ügy, Ady E. út 186. építési ügy, If-
júsági park WC — az Önök tetszését sem
nyerte el.
A mûszaki osztályvezetõi állásra a sok-
szori pályáztatások melyikén indult
Bruzsa Miklós? Lehet, hogy õ nem
akart/mert vezetõ lenni? A végzettségen
túli kompetenciákkal is rendelkezik?
Ha én lehetek Rozi, akkor Zoli, ugye a
több mint 29 éves közigazgatási gyakorla-
tommal és a három diplomámmal nem
szorulok a polgármester védelmére szak-
mai kérdésben?
Emlékezésben többször sikerült az Ön
tévedéseit bebizonyítanom, íme az újabb,
ha már egy konkrét ügyet is megemlít. Az
ilyen súlyos szakmai lejáratásra rendkívül
érzékeny vagyok, legközelebb járjon utá-
na, mielõtt nyilatkozik, hogy baj ne le-
gyen. A bürokrácia sajátossága az írásbe-
liség, így minden (archív) dokumentum
fellelhetõ, a Huszár-temetõé is. A tervek
készítési dátumaként a tervezõ 2004.
szeptembert írt. A tervezõvel kapcsolat-
ban nem álltam, nem hozzám szállította a
tervet, ami szeptember 13-án érkezett. A
terv építési engedélyezésre a 3-1492/
2004. számon, szeptember 21-én került
benyújtásra, amit aznap továbbítottam,
„kizárást kérni” utasítással — ügyintézõ
Bruzsa Miklós.
Honnan származtatja állításait, hogy az
én asztalomon feküdt el az ügy? Hogy mi
történt valójában? Ön felhatalmazás nél-
kül rendelt tervet, kivitelezést. Amikor a
kijelölt hatóság — betartva az eljárás sza-
kaszait — elõzetes helyszíni szemlét tar-
tott, már az építkezés végsõ szakaszában
voltak. Az újabb kizárás, kijelölés oka a
határozat indoklásában az Ön személye.
Természetesen a költségvetési fedezet
sem állt rendelkezésre, utólagosan kel-
lett „helyretenni”: rendkívüli ülésen szü-
letett a 287/2004. (IX. 27.) Kth. a beruhá-
zásról és a forrásokról, mert 2 millió fo-
rint hiányzott a 2,5 millióból. Ennyit az
emlékezésrõl.
Az a véleményem, hogy ha valaki a saját
képességeiben bízik, az önérvényesítésre
nem ilyen eszközt és módszert alkalmaz.

Krupa Rozália jegyzõ
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Túrák a Mezõföldön
Vígh-Tarsonyi László tanár úrnak köszönhetõ, hogy
az ország természetjáróinak a figyelme minden év-
ben egy alkalommal a Mezõföldre irányul. Laci né-
hány évig Nagylókon tanított. Szenvedélyes termé-
szetjáróként egyedül és tanítványaival, majd késõbb
az ország minden részébõl ide érkezõ természetjá-
rókkal barangolták be keresztül-kasul a Mezõföldet.
Õ és barátai vitték hírét az országban az itteni
természeti és táji szépségeknek.
Nekik köszönhetõen ma már jelzett turistautak há-
lózzák be a Mezõföldet. Ezek a turistautak elvezet-
nek azokhoz a különleges természeti, táji értékek-
hez, amit sok esetben másutt nem lehet megismerni.
A Mezõföld különlegességét rendkívüli változatos-
sága adja. A Sárvíz szikes tavakkal, mocsarakkal tar-
kított völgye alföldies hangulatot idéz. A déli részen
sok helyen találhatók sztyeppei növénytársulások. A
homokdombokon leng az árvalányhaj. A rejtett lösz-
völgyekben õsgyep és õsi növényritkaságok fogadják
az embert. Egyike ezeknek a dr. Horváth András

sárbogárdi származású ökobiológus által fölfedezett sztyeppei
növény, a tátorján, amelynek virágzó bokráról készült fotó dí-
szítette a Vajtán nemrégiben megrendezett országos termé-
szetjáró találkozó résztvevõinek kitûzõjét.
Az idei Mezõföld Teljesítménytúrát nevezetes eseménnyé tette
a nagylóki önkormányzat támogatásával, dr. Lendvai Gábor
ökobiológus szakmai irányításával elkészült „Iringó” tanösvény
avatása.
A 10 kilométeres gyalogtúra tíz nevezetes pontot érint. A
nagylóki mûvelõdési háztól indul a tanösvény. A füles kuvikok
tanyázóhelye mellett elhaladva meglepõdik az ide elõször láto-
gató, amikor egy kunhalomhoz érkezik. Kevesen tudják, hogy
ezen a környéken is voltak kunhalmok. Ezek nagy része szállás-
hely, kisebb része temetkezési hely volt. Útközben a Kuk-hegy
környékén sok füstös szitakötõt látni, majd a galagonyabokrok-
ban szép nótával köszönt ránk a gyurgyalag. A táj ismert védett
növénye a törpemandula a Biller-völgyben. Tavasszal rózsaszín
virágruhájában gyönyörködteti az erre járókat. Aki kora ta-
vasszal járja ezt a tájat, a mezõkön a tavaszi hérics sárga virág-
szõnyegében gyönyörködhet. A Sóhordó út római kori emléke-
ket idéz. Errõl fordul az út Erdõmajor felé. Az itteni erdõben
dámvad, õz, róka, nyúl tanyázik. Érdekes látnivaló az erdészek
fácánnevelõ telepe. Beérkezve Öreg-Lókba az egyik dombte-
tõn hatalmas kereszt jelzi a grófi temetõt. A Lóki-tó festõi ná-

dasa mellett elhaladva a nádirigó éneke kísér utunkon. Végül a
festõi völgyben fekvõ Piroska-tónál ér véget az út.
A tanösvény minden állomásán színes képpel illusztrált magya-
rázótábla ismerteti a látnivalókat. Ez a tanösvény különösen al-
kalmas iskolák számára. A viszonylag rövid túra lehetõvé teszi,
hogy sokféle természeti, táji szépséggel ismerkedhessen meg az
ifjú nemzedék.
A profi túrázók természetesen ennél nagyobb távot járnak be.
A 60 kilométeres gyalogtúrára már szombaton hajnali ötkor el-
indultak a teljesítménytúra résztvevõi. Õk Nagylók határán át
Sárkeresztúrra mentek a Sárkány-tóhoz, onnan a kálozi hídhoz,
majd az Öreg-Sárvíz partján Nagyhörcsök, Sárszentmiklós,
Sárbogárd, Biller, nagylóki tavak érintésével jutottak vissza a
kiindulási pontra. A túra 50—30—10 kilométeres változatai
közül szabadon választhattak a profi és az amatõr túrázók
egyaránt.
Pénteken délután érkeztek mindenhonnan a túra résztvevõi. A
mûvelõdési ház elõtt két turistának öltöztetett bábu köszöntöt-
te az érkezõ vendégeket. Sátrazni a mûvelõdési ház mögötti fü-
ves területen lehetett. Akik sátor nélkül érkeztek, a mûvelõdési
ház nagytermében aludhattak a magukkal hozott derékaljon.
Egyre többen vannak, akik magánházaknál vesznek ki szállást.
Így fejlõdik évrõl-évre Nagylókon a falusi turizmus.
A boltok forgalma is fellendült ezen a hétvégén. A boltos még a
szállítótargoncáját is kölcsönadta a táborozóknak, hogy el tud-
ják vinni a rengeteg krumplit, kenyeret, hagymát, tejet és sok
egyebet. Estére paprikás krumpli készült az egész napos baran-
golásból visszatérõk számára, hogy erõt gyûjtsenek az éjszakai
túrához.
Az idén száznál is többen indultak neki a népszerû éjszakai ke-
rékpáros és gyalogos mezõföldi túráknak. Ezen nagyon sok he-
lyi érdeklõdõ is részt vett.
A szervezõk köszönik a nagylóki önkormányzat, a mûvelõdési
ház, Tóth József polgármester, Tauz Józsefné, Viniczai Ra-
mónáék, Szabó Bálint, Szabó Zoltán segítségét Nagylókról, a
Molnár családnak Sülysápról, Fekete Zoltánnak Szolnokról és
a galgahévízi iskolásoknak. Köszönik minden segítõnek a köz-
remûködését a programok bonyolításában.
Jövõre találkozó ugyanitt!

Hargitai Lajos
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Londonból sosem elég
2. rész

Ottlétünk másnapján metróval mentünk
el a kiszemelt londoni látványosságokhoz.
Persze, ez nem jelentette azt, hogy keve-
sebbet kellett gyalogolnunk, mivel a föld
alatt is sokszor hosszú, tekervényes folyo-
sók vezettek egyik vonaltól a másikig.
Anglia fõvárosát ugyanis 12 metró- és szá-
mos vasútvonal hálózza be, 6 plusz 4 zóná-
ra osztva. Így többféleképpen, több átszál-
lással lehet eljutni a kitûzött célig. Elõször
szokatlan ez a „kínálat”, de mivel minden
jól ki van táblázva, találóak a vonalnevek
és színekkel, ingyenes térképekkel is segí-
tik a tájékozódást, könnyen belejön az em-

ber a londoni közlekedésbe. A jegyet nem
kell kilyukasztani, hanem automata kapuk
ellenõrzik az érvényességet befelé és kife-
lé egyaránt. Ha valami nem stimmel, át
sem enged a kapu, így kizárt a lógás. A
mozgólépcsõn kötelezõ jobb oldalra állni,
hogy annak, aki siet, szabad útja legyen. A
folyosókon néhol mozgó járda könnyíti
meg a gyaloglást (ahogy a reptereken is).
Habár a föld alatt nem látni annyi min-
dent, szerintem kihagyhatatlan a londoni
metrózás és úgy általában a tömegközle-
kedés. Az ember így nem kívülrõl szemléli
a várost, hanem beleveti magát a sûrûjébe,
a részévé válik, és hagyja, hogy átjárja tes-
tét, lelkét. Ez tapasztalataim szerint sok-
kal többet ér, mintha egy idegenvezetõs,
buszos körutazáson venne részt az ember.
Így látjuk és ismerjük meg igazán egy má-
sik nemzet kultúráját, logikáját, azon ke-
resztül pedig nyelvét.
Nos, a délelõttöt a British Museumban
kezdtük. A tekintélyes gyûjtemény egyes
darabjait a történelemkönyvekbõl már is-
mertük, de volt ott minden: iszlám, ázsiai,
afrikai, egyiptomi, római kori emlékek,

múmiák, felbecsülhetetlen értékû éksze-
rek, könyvek, kerámiák, kikészített álla-
tok, kõzetek, tengeri herkentyûk és mû-
szaki találmányok. Napokat el lehetne
idõzni ott, hogy mindent alaposan szem-
ügyre vehessünk.

Az üzletekkel és emberekkel zsúfolásig
telt Oxford Streeten aztán egy kis idõre
szélnek eresztettem a társaságot. Az utca
végén, a Marble Archnál találkoztunk. Ez
a hatalmas kapu korábban a Buckingham-
palota fõbejárata volt, de amikor 1851-
ben kibõvítették a királyi rezidenciát, át-
helyezték jelenlegi helyére, a Hyde Park
mellé, annak szimbolikus bejárataként.
Valójában azonban egy „szigeten” áll, for-
galmas utaktól körülvéve, és a hagyomány
szerint csak a királyi család idõsebb tagjai
illetve katonái mehetnek át rajta.

A Madame Tussauds élethû viaszbábui
nagy hatással voltak a diákokra. Ki-ki lefo-
tóztatta magát kedvenc hírességével, a jó-
képû Vilmos herceggel, vagy Angelina
Jolie-val, és kellõképpen kiijedezte magát
az élõ borzalmak szobájában.

Újabb metrózás után, a Green Park és
Wellington Arch (a Marble Arch kistest-
vére) mellett elsétálva a Hyde Parkban ül-
tünk le elkölteni a vacsoránkat. A pihenõ
után továbbmentünk a Speakers’ Corner
(Szónokok Sarka) felé. Vasárnap lévén te-
le volt a sarok — fõleg arab, indiai és feke-
te — emberekkel. A szónokok egy-egy
emelvényen állva, hallgatóik pedig ki-
sebb-nagyobb körökben köréjük gyûlve
vitatták meg az iraki háború, a vallások,
miegymás kérdéseit. Néhányan velünk is
szóba elegyedtek, kérdezték, honnan jöt-
tünk, és biztattak bennünket, hogy mi is
indítsunk egy vitatémát. De inkább foly-
tattuk utunkat a parkban. Mentünk,
amerre az orrunk vitt bennünket. A
Serpentine-tónál lyukadtunk ki, majd a
közeli metrómegállót keresve megpillan-
tottuk az esti kivilágításban pompázó, ele-
gáns Harrods áruházat, amit a Fayed csa-
lád birtokol, és ahonnan a királyi família is
vásárol.
Mondanom sem kell, hogy ismét fáradtan,
ám élményekkel gazdagon tértünk vissza
a szállásra.
Lefekvéshez készülõdtünk. De mivel
egyik nagy kedvencem a Tower Bridge
(London legjellegzetesebb, kéttornyú,
fölnyitható hídja) — amit nappal már lát-
tunk — a fejembe vettem, hogy ha törik,
ha szakad, én megnézem, milyen este.
Tervemet elmondtam az ifjúságnak is.
Egyik a másik után vágta rá, hogy õ is jön,
így végül mindannyian fölkerekedtünk. A
híd egy köpésre volt csak, de a negyedórá-
nyi sétából kétórás lett, mivel itt is, ott is
megálltunk fotókat készíteni nemcsak a
hídról és az útba esõ épületekrõl, hanem
egymásról is, nagy nevetések, viccelõdé-
sek közepette. A fáradtságból egy szem se
maradt bennünk!
Utolsó napunk délelõttjén a társaság
egyik fele visszament vásárolni az Oxford
Streetre, míg hárman ismét megpróbál-
tunk bejutni a Westminster apátságba, ez-
úttal is sikertelenül, a turisták véget nem
érõ sora miatt. Úgy döntöttünk hát, hogy
kipróbálunk egy emeletes buszt, és azzal
mentünk a Covent Garden bolhapiacára.
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No, ott aztán volt minden: régiség, egyedi
ruhák, ékszerek, bicskák, kések, kardok és
még sorolhatnám. Csak járkáltunk tátott
szájjal a standok közt. (És ez a piac még
semmi a Notting Hill-ihez képest, ahol a
Sztárom a párom címû film játszódott.)
Vissza már metróval utaztunk, de máig
sem felejtem el azt a lépcsõt, ami a peron-
ra vezetett, és amire ki tudja, hogyan talál-
tunk rá. Ezen a bizonyos csigalépcsõn nem
jött se utánunk, se szembe senki, és csak
ment, ment, ment lefelé … azt hittük, a
pokolig. Micsoda megkönnyebbülés volt
kétségbeesésünk határán megpillantani a
síneket és a többi embert!
Amikor újra együtt volt az egész csapat, a
korábban erõdítményként, palotaként il-
letve börtönként szolgáló Towert látogat-
tuk meg. Az épület Hódító Vilmos idejé-
ben épült, ma a legfõbb látványosságai a
királyi ékszerek, a fegyvergyûjtemény, az
itt raboskodók és meggyilkoltak szenve-
déseirõl mesélõ tornyok, a különleges öl-
tözékû õrök (Beefeaters) és a hét holló. A
babona szerint a hollók eltûnésével össze-
omlik a királyság, ezért nagyon vigyáznak
rájuk — a tolluk vége meg van nyesve,
hogy ne tudjanak elrepülni. Arról nem
szól a fáma, hogy mi történik akkor, ha az
egyik megöregszik és örök álomra szende-
rül.
A városnézést a hihetetlenül érdekes
Natural History Museumban (természet-
tudományi múzeum) fejeztük be, dinosza-
uruszok és más õsállatok közt barangolva.
Volt itt egy kiállítás az emberi testrõl is,
ahol játékos szerkentyûk és feladatok ré-
vén rácsodálkozhattunk az agyunk és ér-
zékszerveink kacifántos mûködésére.
Utolsó esténken aztán kiültünk a szállás
teraszára beszélgetni, szülinapozni, éne-
kelgetni. Velünk tartott szobatársunk, egy
frissen diplomázott politológus amerikai
lány és egy ugyancsak amerikai gitáros fiú
is, akikkel összebarátkoztunk.
Még utoljára beittuk a város zaját és illa-
tát, aztán másnap délelõtt hazaindultunk.
Visszafelé már nem voltunk annyira be-
szédesek, mint odafelé, de gondolatban
együtt bolyongtunk London utcáin.
Az átélt élmények olyan mélyen hatottak
ránk, hogy azt szavakba önteni nehéz. Az
ember csak annyit érez, hogy valami a lel-
kében megváltozott. Azonban a hatás,
amit tett ránk ez a város, az együttlét, mint
az elvetett mag: idõvel, fokozatosan bon-
takozik ki és hoz termést.
Vannak helyek, ahová nem sikerült eljut-
nunk, de biztos vagyok benne, hogy — ha
már nem is együtt, de — mindannyian újra
visszatérünk ide legalább egyszer.
Az angol fõváros mindig tartogat valami
újat, várja és hívogatja azt, aki nyitott rá.
London egyike azon helyeknek, ahol van
valami, amivel idõnként föl kell töltõdnie
az embernek — és amit aztán haza kell
hoznia ide, Magyarországra, hogy meg-
ossza másokkal is.
Vége

Hargitai Kiss Virág

FALUNAPOK ALAPON

Negyedik alkalommal rendezték meg
a falunapokat Alapon a helyi hagyo-

mányõrzõk hétvégén. A programok a
sportpályán zajlottak péntek estétõl.
Koncerttel kezdõdött és azzal is zárult a
kétnapos esemény. Szombaton a koráb-
ban ébredõk ökumenikus istentiszteleten
vehettek részt, aztán aki akart, kiteleped-
hetett az árnyas fák alá családostul, bará-
tostul fõzni, beszélgetni, vagy egész dél-
utánig rúghatta a bõrt a füvön. A meccsek
hevében két focista még össze is akaszko-
dott, de a többiek józanságának köszön-
hetõen hamar lecsillapodtak az indula-
tok. Az ügyes kezû gyerekeknek és fel-
nõtteknek kézmûveskedésre (gyertyaön-

tés, üvegfestés, szövés stb.) nyílt lehetõ-
ség az egyik sátorban. Itt Gárdonyi Ber-
nadett és Steixner István már kész alkotá-
sait is meg lehetett vásárolni.
Két pécsi mûvész Oscar Wilde Csillagfiú
címû mûvét adta elõ bábokkal. A kiváló
elõadást követõen a gyerekek közelrõl is
szemügyre vehették a bábokat. Ezután a
helyi és vendég nyugdíjasklubok léptek
színpadra, majd az alapi néptáncosok és a
balassagyarmati moderntáncosok szóra-
koztatták a közönséget. Az este sztárven-
dégei Kovács Kati és Soltész Rezsõ vol-
tak.

Hargitai Kiss Virág
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Kaja, pia, birka, pénz…

Ismeretlen tettes július 1-jére virradóra
Sz. J. sárkeresztúri lakos nyári konyháját
ajtóbetörés módszerével feltörte és kü-
lönféle evõeszközöket, étkészletet és
élelmiszereket tulajdonított el. A lopás-
sal okozott kár 9.000 Ft.
Ismeretlen tettes június 29-én, délelõtt
D. J. cecei lakos Alap, Tóháznál lévõ nyá-
jából eltulajdonított 1 db anyabirkát. A
lopással okozott kár 25.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 3-án, délelõtt B. J.
kálozi lakos Dózsa utcai lakóházának
nyári konyhájába besurrant és onnan
készpénzt tulajdonított el. A lopással
okozott kár 10.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 3-án, délelõtt az
Alap külterületén lévõ Szélrózsa vendég-
lõ parkolójából, S. M. dunaújvárosi lakos
tehergépkocsijából ismeretlen körülmé-
nyek között eltulajdonította kézitáskáját
készpénzzel és személyes papírjaival
együtt.
D. Cs. cecei lakos és N. I. sáregresi lako-
sok behatoltak az F. L. budapesti lakos
tulajdonát képezõ sáregresi ingatlanba és
a melléképületbõl különbözõ gépeket tu-
lajdonítottak el. A lopással okozott kár
252.000 Ft.

Két súlyos sérült

Sz. A. szabadegyházai lakos június 26-án,
18.45 órakor Seregélyes felõl Szabadegy-
háza irányába közlekedett személygép-
kocsijával, amikor balra elkezdett beka-
nyarodni egy kapubejáróba. A vele szem-
be közlekedõ S. A. dunaújvárosi lakos a
kis távolság miatt az ütközést elkerülni
nem tudta, és a kanyarodó jármû jobb
elejének ütközött. Az ütközés miatt
mindkét jármû a jobb oldali útárokba
csapódott. A balesetben 2 fõ súlyos, 3 fõ
könnyû sérülést szenvedett.
F.-né Sz. N. kaposvári lakos június 26-án,
18.03 órakor a 61-es fõút alapi elágazónál
közlekedési balesetet okozott. Cece felõl
Dunaföldvár felé a menetiránya szerinti
jobb oldali forgalmi sávban kb. 90-100
km/h sebességgel hajtott, amikor a hala-
dása során egy menetiránya szerinti balra
ívelõ útkanyarulatban hátrafordult a hát-
só ülésen helyet foglaló gyermekeihez,
majd ismét az úttest felé figyelve a sze-
mélygépkocsi kormányát balra kapta. Et-
tõl átsodródott az úttesten és fékezés nél-
kül a menetiránya szerinti bal oldali út-
árokba hajtott, ahol az árokfalnak ütkö-
zött, melytõl a személygépkocsi a bal ol-
dalára fordult és az utastértetõvel az út-
árokban lévõ fának csapódott.

Fosztogatók nagy fogásai

Ismeretlen tettes június 17-én, 13.00 és
14.00 óra között a D. I. pusztaegresi lakos
ún. Huszár-pusztán elhelyezett bódéját

lakatlefeszítés módszerével feltörte, ott
kutatást végzett és eltulajdonított
250.000 Ft készpénzt, távcsövet valamint
iratokat.
Ismeretlen tettes június 18-án, 20 óra és
június19-én, 16 óra közötti idõben H.
L.-né Sárkeresztúr, Dózsa Gy. út 76. sz.
alatti lakos lakásából alkalmi lopás mód-
szerével eltulajdonított egy pár karika
fülbevalót. A lopással okozott kár
100.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 5-én, 6.00 órakor
C. M. szabadegyházai lakos garázsának
ajtaját felfeszítette, és onnét fûnyírót, ro-
tációs kapát, valamint füstölt szalonnát
tulajdonított el (a lopással okozott kár
105.989 Ft, a rongálással okozott kár
3.500 Ft), valamint A. A. szabadegyházai
lakostól különféle élelmiszereket tulaj-
donított el a fagyasztóládájából, melyek
értéke 8.000 Ft.

Reszkessetek, piások!

T. F. J. sárbogárdi lakos június 19-én,
21.05 órakor Sárbogárd, Magyar és Köz-
társaság út keresztezõdésében közleke-
dett a Daewoo Matiz személygépkocsi-
val, amikor igazoltatás alá vonták, vele
szemben alkoholszondát alkalmaztak,
melyet nem tudott megfújni. Ezért vérvé-
tel céljából a sárbogárdi orvosi ügyeletre
elõállították.
Ny. F. sárbogárdi lakos június 28-án, 6
óra 10 perckor a saját tulajdonát képezõ
segédmotoros kerékpárral közlekedett
Sárbogárd, Arany J. utcán a Vörösmarty
utca irányából a Vasút utca irányába.
Sárbogárd, Arany J. utcában ellenõrzés
céljából megállították. A Lion alkohol-
szonda a lefújás után 0.18 mg/l értéket
mutatott.

Internetezõ szúnyogok

Ismeretlen tettes június 18-ára virradóra
B. Á. Sz. sárosdi lakos lakásába szúnyog-
háló-letépés módszerével behatolt és on-
nan eltulajdonított egy számítógépet. A
lopással okozott kár kb. 170.000 Ft.
Gy. J., B. L., V. Á., és O. T. dunaújvárosi
lakosok június 17-én, 18.00 és 18.15 óra
közötti idõben S. Z. alapi lakos lakását
feltörték, onnan egy számítógépet tulaj-
donítottak el, illetve megkíséreltek elvin-
ni egy televíziót. A bûncselekménnyel
okozott kár 70.000 Ft.

Átverések interneten

Ismeretlen tettes június 18-án, 12.00 és
június 21-én, 9.30 óra közötti idõben
internetes árverésen eladott D. B. sárbo-
gárdi lakosnak egy Sony Ericsson D750i

mobilkészüléket. Ezt fent nevezett kifi-
zette, de a postai úton átvett csomagban
nem azt találta, amit megvásárolt.
Ismeretlen tettes internetes oldalon hir-
detett egy motorkerékpárt, melyet K. N.
cecei lakos megrendelt és ki is fizetett
postán keresztül 900.000 Ft-ot. Azonban
a késõbbiekben kiderült, hogy a hirdetõ
cég nem létezik és sem a motorkerékpárt
nem kapta meg, sem a pénzt nem kapta
vissza. A csalással okozott kár 900.000 Ft.

Válogatós tolvajok

K. G. móri, és Sz. M. veszprémi lakosok
június 22-én, 17.00 óra körüli idõben
Alsószentivánon lévõ lakatlan házból el-
tulajdonítottak egy forgótárcsás mosógé-
pet, melyet késõbb a fenti ingatlan elõtt
az árokban eldobtak.

Vigyázat, hamis pénz!

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
június 28-án pénzhamisítás bûntett miatt
ismeretlen tettes ellen, aki április 10-én a
MOL Rt. sárbogárdi benzinkútnál hamis
bankjeggyel fizetett. Az okozott kár 2.000
Ft.
É. T. F. ózdi lakos, a Totya Épszer Keres-
kedelmi és Szolgáltató Bt. sárbogárdi cég
ügyvezetõje a bevallások utólagos ellen-
õrzése során nem tudta az APEH részére
az ellenõrzéshez szükséges iratanyagot
rendelkezésre bocsátani, mivel a bt. — ál-
lítása szerint —megsemmisült.

Leszívta a trafóolajat

Ismeretlen tettes június 26-án, 23.00 óra
és június 27-én, 8.00 óra közötti idõben a
Cece, Bethlen Gábor utca és Köztársaság
út keresztezõdésénél lévõ trafóból eltu-
lajdonított kb. 400 liter olajat. Ezt köve-
tõen a trafó leégett. A lopással okozott
kár 270.000 Ft.

A kiabálós nõ

Rendzavarás szabálysértése miatt lett
elõállítva a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra egy nõ, aki a 63-as számú fõúton az
úttest közepén sétált és az autósoknak ki-
abált. A kiérkezõ rendõrjárõröknek nem
akarta magát igazolni, a többszöri felszó-
lításra sem volt hajlandó lemenni az út-
ról. Adatainak megállapítása, majd orvo-
si vizsgálata után szabadon lett bocsátva.
A nõ ellen megindult a szabálysértési el-
járás.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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RABLÓKAT
KERESÜNK
Nyomravezetõi díj

a rablók kézre kerítése
érdekében

Július 4-ére, keddre virradó éjjel három ismeretlen sze-
mély hatolt be egy idõs mezõszilasi asszony otthonába.
Arcához párnát szorítva, õt megfélemlítve követelték tõle
a lakásban lévõ értékeket. Felforgatták a lakást és a meg-
talált értékekkel távoztak. Az asszonynak szerencsére
nem esett baja. A sárbogárdi állomány kiemelten foglal-
kozik az elkövetõk felkutatásával. A nyomravezetõnek
díjat ajánlanak fel.
Hajnali fél kettõkor arra ébredt a 76 éves asszony, hogy a
lakásába idegenek hatoltak be. A három csuklyát viselõ
személy a lakásban található értékeket követelte. Hogy
követelésüknek hangsúlyt adjanak, az idõs asszony arcá-
hoz egy párnát szorítottak. A három, életkorát tekintve fi-
atal, sovány testalkatú személy átkutatta a lakást és a meg-
szerzett értékekkel ismeretlen helyre távozott. A lakásból
a megtalált készpénz mellett egy pár régi fazonú, jelölés
nélküli karikagyûrût is magukkal vittek. A rablótámadás
során az asszonynak az ijedtségen kívül nem esett baja.
Az idõs sértett az elkövetõk távozását követõen a szom-
szédból kért segítséget. A bejelentésre helyszínre vonult
járõrök és nyomozók azonnal megkezdték a széles körû
adatgyûjtést. Az információk beszerzése és rendezése fo-
lyamatban van. Az elkövetõk személyét egyelõre nem si-
került megállapítani, azonban mielõbbi felkutatásuk ér-
dekében a sárbogárdi nyomozók és az egyenruhás állo-
mány kiemelten foglalkozik a csoportos rablás miatt indí-
tott eljárás elkövetõinek felderítésével.
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 27. §-a
alapján Fejér megye rendõrfõkapitánya az elkövetõk mie-
lõbbi eredményes felkutatása érdekében bruttó 50.000 Ft
díjat ajánlott fel a nyomravezetõnek. A díjkitûzés összege an-
nak fizethetõ ki, aki az elkövetõk személyével kapcsolatban
olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az
elkövetõk azonosíthatók, bûnösségükre a gyanú megalapo-
zottá válik és ismereteit az eljárás során tanúként ismerteti.
Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges
intézkedéseket megteszi. A díjkitûzés visszavonásának jogát a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság fenntartja. A díjkitûzés
visszavonásának közzétételét követõen a jelentkezés elkésett.
Kérjük, hogy aki a bûncselekményekkel kapcsolatban,
vagy az elkövetõ személyére vonatkozóan érdemi infor-
mációval rendelkezik, hívja a 107-es, 112-es segélyhívó
számok bármelyikét, vagy munkaidõben értesítse a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság nyomozóit a 06 (25) 460
046-os központi számon keresztül. Bejelentés tehetõ a
Telefontanú 06 (80) 555 111-es számon is.
Segítségüket ezúttal is köszönjük!

R. Szabó Ágnes FMRFK szóvivõ

Rendõrségi felhívás

ELÕZZÜK
MEG A BAJT!

Az elmúlt idõszakban emelkedett azon bûncselekmények
száma, amelyeket a gondatlan sértett magatartások tettek
lehetõvé. Olyan feljelentéseket vettünk fel, melyek tárgya
üzletekben, záratlan, nyitva hagyott lakásokban, gépko-
csikban õrizetlenül hagyott értékek, mobiltelefonok ok-
mányok eltulajdonítása volt. Elõfordult hogy az üzleti be-
vételt hagyták õrizetlenül, még a nyitott üzlethelyiséget is
üresen hagyva, megkönnyítve az erre a lehetõségre szinte
specializálódott, felkészült elkövetõk dolgát. Tendencia,
hogy a bevásárlókosárban felejtik az értékeiket, okmá-
nyokat, pénztárcákat. Tapasztalat, hogy a sértettek csak
napok, de volt olyan eset is, hogy hetek múltával jelentik a
bûncselekményeket a rendõrségnek, alkalmat adva ezzel
az eltulajdonított értékek elrejtésére, az okiratokkal való
visszaélésekre. Ezen mulasztások nagyban nehezítik a
nyomozó hatóság eredményes munkavégzését az isme-
retlen elkövetõk felderítésében, az eltulajdonított érté-
kek felkutatásában. Többször észlelhetõ volt, hogy a sér-
tettek ittas állapotuk miatt a feljelentések megtételére is
képtelenek voltak.
Naponta elõfordulnak besurranásos lopások, a sértettek
kertekben, földeken dolgoznak, a lakások záratlanul ma-
radnak, így könnyen kifoszthatók.
Felhívjuk ismételten, már sokadszor az üzleti dolgozók fi-
gyelmét arra, hogy az üzleti bevételre, az árukra munka-
köri kötelezettségüknek megfelelõen vigyázzanak. Az üz-
letvezetõk biztosítsák az üzemeltetési engedélynek meg-
felelõen megkövetelt vagyonvédelmi feltételeket, a táro-
lási szabályok betartásának lehetõségét. A hivatali helyi-
ségeket se hagyjuk nyitva, õrizetlenül. Több esetben a sér-
tettek ellen is eljárást kellett kezdeni a rájuk bízott vagyon
hûtlen kezelése miatt. Az iskolákban, hivatalokban mu-
tatkozó idegeneket kísérjük figyelemmel. Az értékeket,
okmányokat, különösen mobiltelefonokat ne hagyják õri-
zetlenül a pultokon. Gyakori elkövetési módszer, hogy
ilyen esetben elcsalják a dolgozót a pult mellõl, a bûntárs
pedig eltulajdonítja a telefont.
A vagyonvédelmi lehetõségekrõl megkeresésre hatósá-
gunk szívesen ad egyedi felvilágosítást is. Kérjük, óvják
értékeiket, okmányaikat, megkímélve magukat az okmá-
nyok pótlásával kapcsolatos hosszadalmas és költséges
ügyintézéstõl, az anyagi károktól. Gondosan zárjuk elha-
gyott lakásunkat, autónkat, üzletünket, a gyanús tevé-
kenységeket, házalásokat azonnal jelezzük a központi se-
gélyhívó számon, mely ingyenesen hívható (112, 107).
Ügyeletünkre azonnal jelezzék a sérelmükre elkövetett
cselekményeket (06 (25) 460 046).

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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A nándorfehérvári
diadal emlékére

—(1456. július 22.)—
Lázálmában, szaggatott képekben, bi-
zonytalan érzésekkel újraélte az elmúlt
heteket. A várkapitány maga állt ki a vár
fokára, napok óta a szerémségi utat fi-
gyelte. Onnan, Napnyugatról kell érkez-
nie a segítségnek. Megígérték. Többször
is megígérték. Képzeletében újra és újra
szemlét tartott katonái fölött, majd bejár-
ta a falakat, bástyákat, a várudvart. A fa-
lak erõsek, katonái harcra készek, elszán-
tak. Mégis kellene a segítség. Ennek a
várnak nem szabadna elesnie. Ha félhol-
das lobogó kerül a vár fokára, az oszmán
elõtt megnyílik az út Budára, onnan to-
vább Bécs és a német tartományok felé,
aztán Róma szent városa, a büszke Párizs
és talán Albion felé... Jól tudják ezt ott, a
nyugati udvarokban: önmagukat védel-
meznék a magyar vár falainál. Üzeneteik
tele voltak aggodalommal a közeledõ
vész miatt, és lelkes biztatással azokhoz,
akik életükkel, vérükkel készek védel-
mezni a kereszténység bástyáit.
Két nappal elõbb porfelhõ kerekedett a
szerémségi úton. „Hát mégis, mégis...
Nem maradt üres szó az ígéret...” — gon-
dolta örömmel a kapitány. De ahogy a
csapat közelebb ért, Hunyadi János meg-
ismerte õket: Csáktornyáról voltak, ma-
gyar vitézek meg horvát fegyveresek.
— Õk közelebb vannak hozzánk. A fran-
ciáknak hosszabb utat kell megtenniük
— vigasztalta egyik alvezére.
Hunyadi csalódottan mosolygott. Pedig
alapvetõen derûs ember volt, annyi sors-
verés után is. Ki se bírta volna a csapáso-
kat, ha nem él benne törhetetlen hit és bi-
zakodás. Gyõzelmeit az Úrnak tulajdoní-
totta. Ferences alázattal mérlegelte tet-
teit — a harmadik rend tagja volt. Vajdai
méltósága idején templomok és várak
épültek Erdélyben. Katonai és lelki erõs-
ségek voltak: csak rájuk alapozódhatik
tartós társadalom és jövõ. Másként szét-
omlik minden, ami kívülrõl hatalmasnak
tûnik. Hit nélkül, kereszténység nélkül
nemcsak az ország, de egész Európa ki-
üresedett hatalmi váz lenne csupán, ahol
vadhajtásként törhetne elõ egy-egy fana-
tikus kalandor kegyetlen diktatúrája.
— Kormányzó uram, fordítsa délre a te-
kintetét — sietett hozzá a hûséges atya,
Kapisztrán János. Hunyadit kormányzó-
nak szólította, noha már négy éve nem vi-
selte ezt a tisztséget.
— A déli bástyára jöjj, kormányzó uram,
megérkezett Mehmed szultán hatalmas
serege!
Megszakad a kép, vibrál, mint a mécses,
amelybõl most fogy ki az olaj... Majd az

ostrom drámája. Július 22-én, 1456-ban...
Roppant erõk vívnak egymással. Egyik
oldalon a szultán katonái, talpig vasban,
másikon a várfalak és a védõk, kemény
katonák, önfeláldozó hõsök... Titusz, a
drága Dugonics Titusz, aki magával rán-
totta a mélybe a török zászlótartót, mikor
az feljutott volna a vár fokára... A hit és a
hitetlenség küzdött, életre-halálra. A
menny és a pokol. Hunyadi kapitány már
nem gondolt a nyugati segítségre, min-
den idegszálával a küzdelmet irányította.
És Nándorfehérvár a keresztények kezén
maradt!
Mosoly futott a beteg várkapitány arcára.
Majd megírják a történészek, hogy itt
nemcsak Magyarország gyõzött, hanem
egész Európa. A keresztény világ igazsá-
ga és ereje. Pápai parancsra minden dél-
ben az egész keresztény világ templomai-
nak tornyaiban megszólalnak a haran-
gok. Hogy ne feledjék, senki se feledje:
Hunyadi János katonáinak hite és bátor-
sága, valamint Kapisztrán Szent János
lelkesítõ ereje, jogi és politikai ismerete
megszabadította az európai népeket a
gonoszság urától. Hunyadi és Kapisztrán
nélkül nem lenne Európa!
De a harangok nemcsak ünnepelték, ha-
marosan siratták is, elsiratták a nagy ma-
gyar hadvezért. Húsz nappal a nándorfe-
hérvári gyõzelem után a zimonyi tábor-
ban a halál legyõzte azt, akit földi hata-
lom nem tudott elragadni. A pestis neki
sem kegyelmezett. Égetõ lázban viasko-
dik a szörnyû betegséggel. Sátrában nyu-
gati követ keresi fel. Távolabb áll meg a
betegágytól, óvatosnak kell lennie, de
küldetése volt, hogy idejöjjön:
— Hunyadi János, Ön a kereszténység
védelmezõ bajnoka marad a világ végeze-
téig.
Hunyadi motyog valamit, jó is, hogy a kö-
vet nem érti tisztán: „Ki üzeni ezt nekem?
Hol voltak azok, akik nekem ilyesmit me-
részelnek most üzenni? Nem láttam õket
sehol a várfalakon!”
A követ pátosszal, ünnepélyesen folytat-
ja:
— Minden évkönyvbe, krónikába, egyhá-
zi és világi feljegyzésbe, országok törvé-
nyeibe belefoglaltatik az Ön és katonái
neve, halhatatlan érdemeik. Nem jöhet
olyan idõ, hogy megfeledkezzünk Önök-
rõl... Királyok, fejedelmek szava a bizto-
síték erre!
Hallja-e az áradozást a hadvezér? Vagy
már nincs eszméleténél? Vagy csak nem
akar felelni? De nem, él még, minden
erejét megfeszítve a másik oldalára for-
dul. El a követtõl, el a hízelgéstõl, a ha-
zugságoktól! Jobban undorodott ezektõl,

mint az ellenség lándzsáitól. „Atyám, Is-
tenem, téged követlek minden cseleke-
detemben. Tudom, hogy egyedül benned
nem csalatkozom. A Te tisztaságod után
vágyakozom. Szólítsd magadhoz megfá-
radt szolgádat!”
— Meghalt jó urunk — mondta a felcser
az ágy mellé lépve. Annyi csatában meg-
kérgesedett érzései most fellázadtak, és
fájdalmasan zokogott...

(Beke György nyomán,
Új Ember 2004. júl. 16.)

A nándorfehérvári gyõzelem lelket ön-
tött az egész keresztény Európába. Itt
dõlt el ugyanis sok keresztény állam sor-
sa. Habár mindkét oldalon nagy volt a
veszteség, a váratlan gyõzelem híre gyor-
san elterjedt. III. Callistus pápa elrendel-
te, hogy e gyõzelem emlékére az egész ke-
resztény világ ünnepelje augusztus 6-án
Urunk színeváltozását mint a nándorfe-
hérvári gyõzelem napját, õ rendelte el a
déli harangszó bevezetését is 1457-ben,
és azt, hogy a harangszó alatt imádkozzák
az emberek az Úrangyalát!

MEGHÍVÓ
Szeretnénk méltó módon megünnepelni e
nagyszerû gyõzelem 550. évfordulóját. Ép-
pen ezért szeretettel hívom minden sárbo-
gárdi honfitársamat július 22-ére, szombat
délelõtt fél 12-re a sárszentmiklósi katolikus
templomba, ahol röviden felidézzük a 14
emberöltõvel ezelõtti eseményeket, engeszte-
lõ és felajánló imát mondunk drága Magyar
Hazánkért, a déli harangszóra pedig ünne-
pélyesen elénekeljük a pápa rendelte Úran-
gyalát. Végezetül a hosszan zengõ harangzú-
gás kíséretében ünnepi zászlókkal és virá-
gokkal a kezünkben átvonulunk az emlék-
parkba, hogy hõseink emlékére megkoszo-
rúzzuk az 1456-os kopjafát és Erkel Ferenc
melódiájának kíséretével elimádkozzuk
nemzeti imádságunkat.
Városrészre és felekezetre való tekintet nél-
kül mindenkit szeretettel várok. Legyen ez az
esemény az egész város ünnepe!!!

Varga László hitoktató, települési képviselõ
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Kit képviselnek Õk?
A július 13-ai Bogárd és Vidékében ol-
vastam a két helyi képviselõvel készült
beszélgetést. A két képviselõ megnyil-
vánulása nagyon felháborított. Már
megint nem a város fejlõdésérõl, mun-
kahelyteremtésrõl szól a vita, hanem
személyeskedés folyik. Meddig folytat-
ják még ezt a pocskondiázást, miköz-
ben ezreknek nincs megélhetési lehe-
tõsége, minimálbérbõl tengetik a min-
dennapi életüket, s a Jóistenhez fo-
hászkodnak, hogy holnapra is legyen a
családnak betevõ falatja?
Azt hangoztatjátok, hogy nem rajtatok
múlott eddig sem a bal—jobb kiszorí-
tósdi politika. Hogyan történhetett
meg akkor az a megkülönböztetés,
hogy az MSZP által bekerült képvise-
lõk 1,2 millió forintot, míg a más pártok
által bekerült képviselõk csak 200.000
forintot kaptak az általuk képviselt te-
rületekre? Mi volt ez a megkülönbözte-
tés? Más pártok által delegált képvise-
lõk területén nem az a sárbogárdi pol-
gár él, akit Ti annyira képviselni akar-
tok megkülönböztetés nélkül? Hát me-
lyik testület hozta meg ezt a döntést?
Nem Ti emelgettétek erre a kezeteket
véletlenül? Miért kell azokat a polgáro-
kat büntetni, akik nem az MSZP-jelölt-
jére szavaztak? Ezért bûnhõdjön az a
választókerület? Hol itt az általatok
hõn szeretett demokrácia érvényesülé-
se?
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy olyan
emberek tudását megkérdõjelezzétek,
akik jóval a ti tudásotok szintje fölött
vannak. Fölöttetek vannak iskolai vég-
zettségben, intelligenciaszintben, szak-
mai hozzáértés területén stb. És csak
olyan meggondolásból kérdõjelezitek
meg a tudásukat, hogy már nem azt a
nótát fújják, amire fel lettek kérve ko-
rábban általatok. Idõközben ezek az
emberek valószínûleg rájöttek arra,
hogy a Ti kottátok hangjegyei között
sok a hamis, amik nemcsak az Õ fülü-
ket, hanem mások fülét is régóta na-
gyon sértik. Ha nem hajlandóak tovább
a ti nótátokat játszani, akkor minden
bûnt a nyakukba lehet varrni?
Ha a jegyzõ és a polgármester együtt
tud dolgozni, az jó a városnak és a tes-
tületnek is. Volt már rá példa Sárbo-
gárdon, hogy a jegyzõ és a polgármes-
ter viszonya nem volt felhõtlen. Annak
a levét a város és polgárai itták meg. Az
igaz, hogy a képviselõ-testület tagjai-
nak joguk van a várost érintõ doku-
mentumokba betekinteni, és abból dol-
gozni a város érdekeit figyelembe véve.
Talán nem mindig és mindenhol a meg-

felelõ hangnemet használták a képvise-
lõ urak a joguk ez irányú gyakorlásá-
ban, amit lehet, hogy sok hivatalnok
nem jó szemmel nézett, vagy sértõnek
talált, s ezért akadályozták a betekin-
tést egyes esetekben. Tudtommal volt
olyan eset is, amikor titkos dokumentu-
mok kerültek ki nem éppen törvényes
úton nem kívánt személyekhez (ld. Ke-
leti-csatorna ügye)! Nem tudom elkép-
zelni, hogy egy törvényt tisztelõ és a tör-
vényességért felelõs jegyzõ vagy aljegy-
zõ megtegye azt a törvénysértést, hogy
jogaik gyakorlásában korlátozza a tisz-
telt képviselõ urakat.

A jutalmazásokról
Sok cég van ebben az országban, ahol
nagyon sok rátermett, munkáját becsü-
lettel elvégzõ ember teszi a mindenna-
pi teendõit, és nem kap érte jutalmat,
mert örül annak, hogy a havi bérét ki
tudják fizetni. Ennél az önkormányzat-
nál meg milliókról döntenek jutalom
címén. Mibõl van ennyi pénz a jutalom-
ra minden évben, amikor sokszor alap-
vetõ dolgokra, iskolai taneszközre, út-
ra, kátyúk betömésére nincs elég pénz?
Nyilván a hozzám hasonló polgárok be-
fizetett adójából. Ha már az én pénzem
is benne van a közös kasszában, jó len-
ne, ha az én véleményemet is figyelem-
be vennék, hogy mire költsék azt a
pénzt. Ha meg jutalom lesz belõle,
dönthessek arról, hogy nekem kinek a
munkája felel meg. Hogy ki volt udvari-
as, készséges, ki adott útbaigazítást, ki
volt, aki csak tologatta az ügyemet
egyik asztalról a másikra.
Ezzel az írásommal nem azt akartam
érzékeltetni, hogy nem dolgozott a
képviselõ-testület, a polgármester, a
jegyzõ és annak apparátusa. De jó len-
ne, ha azt az energiát, amit most vesze-
kedésre fordítanak, inkább a város fej-
lõdésére, elõmenetelére használnák,
nem pedig egyes urak egyéni érdekei-
nek a kiszolgálására és egymás pocs-
kondiázására .

Befejezésként
Hadd kívánjak az uraknak a még hátra-
lévõ idejükben jó munkát! Minden
döntésükben a város érdeke lebegjen a
szemük elõtt, s ne a pártoskodás, mert
az eljövendõ választáskor nem pártot
választunk képviselõnek, hanem a min-
denkor az arra a posztra alkalmas EM-
BERT!

Bihar Ferenc

Helyesbítés
A 27. számban megjelent Új õrület cí-
mû cikkben egy szó el lett írva. Helye-
sen így hangzik a mondat: Negyven
percig tartó termo-akkupresszúrás ke-
zelés után — amit a jádeköves, görgõs
ágy automatikusan végez — megsza-
badul az ember a fájdalmaitól.

Halálos baleset
a bukkanónál

Egy 28 éves nagykarácsonyi nõ vesztette
életét abban a közlekedési balesetben,
ami szombaton este történt Sárbogárd és
Dunaújváros között. Rajta kívül még ha-
tan sérültek meg a frontális ütközés so-
rán.
Este 18 óra 50 perckor történt a baleset a
6219-es úton. Egy Suzuki Swift közleke-
dett Sárbogárd felõl Dunaújváros irányá-
ba. A 29 éves nagykarácsonyi sofõr a 16-
os kilométerszelvényben elõzni kezdett
egy mezõgazdasági vontatót valamint a
hozzá kapcsolt bálázó munkagépet, ami-
nek szélessége meghaladta a megenge-
dettet. Az elõzést egy bukkanó aljában
kezdte meg a Suzuki vezetõje, de azt be-
fejezni már nem tudta, mert a bukkanó
tetején frontálisan összeütközött egy
szembõl érkezõ VW Passat személygép-
kocsival.
A balesetben a Suzuki bal hátsó utasa —
a sofõr 28 éves felesége — olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy 20 óra 20
perckor a Fejér megyei Szent György
Kórházban életét vesztette. A gépkocsi
sofõrje súlyos, míg a jobb hátsó ülésen he-
lyet foglaló 2 éves kisfiuk könnyû sérülést
szenvedett a baleset során.
A Passatban utazók közül a 40 éves duna-
újvárosi nõi sofõr súlyos, míg három uta-
sa — az asszony 40 éves férje és 16 illetve
11 éves fiai — könnyû sérülést szenved-
tek.
A baleset körülményeit szakértõk bevo-
násával a Dunaújvárosi Rendõrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti osztálya vizs-
gálja.

FMRFK

Kimaradt
A Katolikus hittantábor címû cikkbõl
véletlenül kimaradt a támogatók név-
sorából Pongrácz Józsefné (pék) neve.
Utólag is köszönjük a támogatását.

Pirosné Kocsis Anna
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KAPCSOLÓDJ BE
ÉS KAPCSOLÓDJ KI

Több programmal várták a kikapcsolód-
ni vágyókat szombaton egész nap a
sárszentmiklósi klubkönyvtár udvarán.
De — talán a meleg, vagy a nyaralások
miatt — igazán csak délután indult be az
élet.
Egész nap zajlott a focikupa, ahol a leg-
jobbnak a Rétszilas FC (Szûcs László,
Szûcs Norbert, Gõcze László, Simon
Krisztián, Fülöp Tibor, Kelemen Béla)
bizonyult, 2. lett a VBM csapata (Varjas
György, Varjas Péter, Molnár Tamás,
Bakos Zoltán, Bakos Tamás, Visi Kriszti-
án, Bartók Zoltán), 3. helyezettek pedig a
Miklósi Ifjak (Bogdán Attila, Mihalkó
László, Gábris Tamás, Gráczer Gergely,
Lakatos Károly).

A gyerekek kézmûves foglalkozásokon il-
letve arcfestéssel múlathatták az idõt. A
férfinép örömére szépségversenyt is ren-
deztek a szervezõk, amire nyolc lány ne-
vezett. A zsûri végül Balogh Alexandrát
választotta Sárbogárd Szépének, udvar-
hölgyei Bartók Mária és Visi Gabriella
lettek.
A szépségverseny fordulói között fellé-
pett a színpadon a helyi roma néptánc-
csoport, a Black Time és Bíró Kriszti. A
Fortuna rádió is kiköltözött délután a
szabadba, így bárki küldhetett egy számot
a barátainak, szeretteinek. A nap diszkó-
val zárult.

Hargitai Kiss Virág

ISTEN
KERES

Isten hosszútûrõ, sok mindent megen-
ged, hosszú ideig eltûr dolgokat. Sokféle
módon tud szólni. Tud szólni a világtörté-
nelem eseményeiben, a csillagos éggel,
természeti katasztrófák által, amelyek
történnek.
Minden munkája és megnyilvánulása azt
az egy célt szolgálja, hogy a bûnös ember
vajha igazi bûnbánatra és megtérésre jut-
na. Isten ezt akarja, ezért szólott régen az
atyáknak sok rendben és sokféleképpen a
próféták által is, és az utolsó napokban az
Õ Fia által. „Mert Õ azt akarja, hogy min-
den ember üdvözüljön és az igazság meg-
ismerésére eljusson” /l Tim 2,4/.
Elõször mindig szelíden szól. Hirdetteti
az Igét, a kegyelmet, amelyet a Golgotán
ajándékozott — Jézus Krisztusban — az
egész teremtett világnak. Ott Õreá nehe-
zedett Isten keze a bûneink miatt teljes
súllyal. Ott volt az Õ számára a bûneink
miatti csüggedés völgye ezért kiáltott fel:
„Én Istenem, és Istenem, miért hagytál el
engem” /Zsolt 22,2/.
Csak amikor a bûnös a szívét megkemé-
nyíti és mit sem törõdik a felkínált kegye-
lemmel — Isten szavával —, akkor veszi
elõ keményebb eszközeit, kimeríthetet-
len és gazdag módszertárából.
Ez sokszor már nem szelíd hang, hanem
kemény módszer, amelyet Õ jó tetszése
szerint a megátalkodottság mértékéhez
szab.
Izráel népe Kanaánban összekeveredett
a pogányokkal, elhagyták az Urat, õs bál-
ványokat imádtak, ezért felgerjedt elle-
nük haragja: „S ahová csak kivonultak,
mindenütt ellenük volt az Úr keze rontá-
sukra” /Bir 2,l4 a — l5 a/. S õ ma is úgy cse-
lekszik, ha nem kell a kegyelem, kapja he-
lyette a bûnös a kemény, súlyos öklöt.
Ha visszagondolunk, ebben az évszázad-
ban olyan gyakran volt földrengés. Bi-
zony ez az isteni kéz súlyosan nehezedett
rá egyes népekre, nem csekély áldozatot
követelt emberéletben és anyagi javak-
ban. Komoly figyelmeztetés — rájuk ne-
hezedõ isteni kéz. Hátha megtérnek?!
Ha nem engednek Neki: eltöri a kenyér
botját, lesz szárazság és éhínség /3Móz
26, 26 a/.
Eszköz Isten kezében az árvíz is, ebben is
keményen szól.
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetsze-
ni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy
Õ létezik és megjutalmazza azokat, akik õt
keresik” /Zsidókhoz írt levél 11:6/.



Bogárd és Vidéke 2006. július 20. KULTÚRA / PROGRAMAJÁNLÓ 13

22-én, szombaton, 19 órakor:

Színes, szinkronizált, amerikai animációs film
Villám McQueen, a becsvágyó, ifjú versenyverda egy szép
napon szedi a dísztárcsáit és felkerekedik diadalmas ver-
senygyõzelmek felé. Padlógázzal tart Kaliforniába, ahol
örök hírnévre tehetne szert, ha sikerülne legyõznie a két leg-
nagyobb ászt a mezõnyben. Játékok, bogarak, szörnyek, ha-
lak és szuperhõsök után itt a Pixar legújabb kalandja, ezúttal
beszélõ autók világába helyezve. Humor, akció, szívbemar-
koló dráma, hihetetlen technikai effektusok.

29-én, szombaton, 19 órakor:

Horrorra akadva 4.
Színes, amerikai vígjáték

Tom, az ostoba darukezelõ és Cindy, a még ostobább ápoló-
nõ alighogy összejönnek, amikor hatalmas háromlábú
mp3-lejátszók nõnek ki a földbõl és eszeveszett pusztításba
kezdenek. Az ütõdött pár nekifog megmenteni a Földet... A
történet szerint a bugyuta Cindy Campbell és enyhén
nimfomán barátnõje, Brenda a szintén nem IQ-jával hódító
Tom Ryannel kiegészülve veszik magukra a világ megmenté-
sének nem kis terhét. Az elvetemült idegenek pedig özönle-
nek, nyomukban a Horrorra akadva filmektõl megszokott
poén- és sztárfelhozatallal. Feltûnik Leslie Nielsen, Carmen
Electra, Shaquille O’ Neal, Dr. Phil, Bill Pullman, Chris
Elliott, Molly Shannon, Michael Madsen, Lil’ John és még
sokan mások...

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves Olvasóinkat,

hogy a Madarász József Városi Könyvtár

22-én (szombaton),
valamint szabadság miatt július 24-étõl

augusztus 21-éig zárva lesz.
Nyitás: augusztus 22-én, kedden.

2006. augusztus 19-én
megrendezésre kerül az elsõ Ecseri Kenyér- és

Borfesztivál az Ecseri Önkormányzat, az
Ecserért Községfejlesztõ és -Szépítõ Egyesület,

az Ecser Községi Sportkör,
valamint a Rábai Miklós Közösségi Színtér

és Könyvtár összefogásában.

Az ünnepség helyszíne:
az ecseri sportpálya.

A fesztiválra meghívást kapnak a sütõipari
és borászati cégek. A megmérettetés során

megkeressük a fesztivál
legjobb kenyerét és borát.
Vidám, családias légkör,

kóstolási és vásárlási lehetõség!
A Monori Rendõrkapitányság szakemberei
a gyerekeknek ügyességi és akadályversenyt

szerveznek, drogprevenciós elõadást tartanak,
tesztekkel teszik próbára az érdeklõdõk tudását,

a felnõtteket pedig bûnmegelõzési tanácsokkal segítik
a nap folyamán. A rendõrség az új, lézeres

sebességmérõ autóját, motoros, lovas valamint
kutyás egységét is bemutatja.

A rendezvényt a monori tûzoltóság bemutatója,
kulturális programok

és labdarúgó-mérkõzések is gazdagítják.
Este a Megasztár címû tévémûsorból jól
ismert Kandech Evelin lép színpadra.

A rendezvényt egy óriási tûzijáték koronázza,
majd hajnalig tartó utcabállal ünnepelünk.

Szervezõk
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Idõsebb olvasóink közül többen is kérdezték mi az a wok? A
múltkori számból kimaradt a bemutatása, amit most póto-
lunk.
A kínai konyha legfontosabb fõzõedénye a wok. Ez az edény
olyan, mint egy gömbölyû fenekû, mély serpenyõ, de a mi
bográcsunknál vékonyabb falú, laposabb és szélesebb szájú.
Általában két füle van, készül manapság alumíniumból,
rozsdamentes acélból, de — mint nálunk a palacsintasütõ —
vasból az igazi, ami lehet kovácsolt vas is, öntött vas is. Ha
egyszer megkapta fekete patináját, nem ragad többé, nem
rozsdásodik. Nem szabad súrolóporral felkarcolni, csak
mosogatószeres vízzel leöblíteni.
Mindig jó, ha sütés vagy pirítás elõtt felhevítjük a wokot, csak
azután adagoljuk bele az olajat. Így végképp nem ragad hoz-
zá az étel. A wokot használat után elmosva, szárítva, olajjal
vékonyan bekenve tegyük el.
A következõ receptet azoknak ajánlom, akik szeretik az
olasz konyhát.

Csirkegulyás olasz módra
parmezánnal

Hozzávalók 4 személyre: 1/2 csirke, 1 l paradicsomlé, 2 evõkanál
szárnyasesszencia (helyettesíthetjük húsleveskockával), 1 db kis
zellergumó, 60 g spagetti, 80 g reszelt parmezán sajt, 100 ml
tejszín, õrölt fehér bors, bazsalikom, rozmaring, kakukkfû, 50 ml
olívaolaj, só.

Elkészítés: a csirkét megtisztítjuk és 8 darabra vágjuk. Fa-
zékban felforrósítjuk az olívaolajat, és a húsok mindegyik ol-
dalát átpirítjuk, majd felöntjük a paradicsomlével és még 1
pohár hideg vízzel. Sózzuk, hozzáadjuk az esszenciát és a fû-
szereket, majd fedõ alatt félpuhára fõzzük. A spagettit apró-
ra tördeljük és a félig fõtt csirkéhez adjuk. Kis hõfokon, gya-
kori kevergetés mellett készre fõzzük. Végül hozzáadjuk a
tejszínt, elkeverjük és összeforraljuk. Megtisztítjuk a zellert,
(dió vagy morzsa) reszelõn lereszeljük és a reszelt parmezán
sajttal együtt a levesescsészékbe osztjuk, rámerjük a tûzforró
levest.

NYÁRI
MULATSÁGOK

Balatonlellén a strand vízpartjára homokot terítettek el jó vas-
tagon. Honnan vették a homokot? Hát a tó medrébõl! Van ott
elég.
Ezen a strandrészen sok a kisgyerek. Némelyik olyan kicsi, hogy
alig tud totyogni. Kis kalapkában, pucér popsival ülnek a víz szé-
lén és a nedves homokból fantasztikus építményeket mester-
kednek, sokszögû piramisokat, bástyás, tornyos várakat, ame-
lyeket aztán a tó vizébõl vezetett csatornákkal vesznek körül.
Az apukák lelkesen vesznek részt a munkákban, nyakig homo-
kosak. Beljebb a parton az anyukák színes ernyõk alól nézik a
munkálkodást. Egyes nagyobb gyerekek más játékot találnak
ki, meghemperegnek a homokban, olyanok lesznek, mint a vad-
emberek, ordítozva, csapatostul rohannak be a tóba, ahol aztán
varázslatosan újra civilizált fehér emberekké válnak, mert a víz
leöblíti róluk a homokot. Az egész látvány paradicsomi, azt az
érzést kelti az emberben, hogy létezik boldogság, létezik meg-
hitt családi élet.
A strand ebben a kánikulában zsúfolásig tele van, a büféknél
hosszú sorok álldogálnak finom husikákra, hûs söröcskékre
várva. A bejárat környékét ellepik a parkoló autók, szinte lehe-
tetlen az újabb érkezõknek helyet találniuk.
Valakiknek nem tetszett ez a homokos vízpart, kiverték a bal-
hét, hogy hát ez a fövenyszõnyeg ennyi és ennyi területet elvesz
a vízfelületbõl, és ejnye, ejnye! A hatóságok igenis járjanak el!
Másvalakik aláírásokat gyûjtenek, hogy a homokot tessék ott
hagyni, ahova szorgos munkások helyezték, mert ez így jó. Le-
het, hogy majd per lesz a dologból, az illetékes önkormányzati
testületek súlyos százezreket fognak kiperkálni, néhány ügyvéd
jól keres majd az ügyön.
Nyári szórakozások: ki homokvárat épít, ki pedig fekáliát kever.
Amint a múlt héten ott hevertem a forró homokban, az jutott
eszembe, hogy több mint ötven éve diákként néhány társsal be-
tont kevertem, cementet zsákoltam a MÁV Hídépítõ Vállalat-
nál. Nehéz volt, de jó volt, ott vállasodtam meg. Kaptunk a
MÁV-tól vasúti szabadjegyet is. Egy hétvégén elmentünk a Ba-
latonhoz, épp Lellére. A langyos habokban igyekeztünk kiáz-
tatni az izmainkból a heti gyötrelmes munka fáradtságait. Ahol
most a homokos strand van, akkor egy bokros, gazos kis fenyõ-
erdõcske terült el. Ott éjszakáztunk a bokrok között. Úgy em-
lékszem, nagyon jót aludtam. Hétfõn szerencsére csak délután
kellett felvenni a munkát, mert a hídépítõk többsége az ország
egyik távoli sarkából szerzõdött a vállalathoz, sok idõbe telt,
míg a családjuktól visszautaztak a munkahelyre.
Az akkori idõkre jellemzõ, hogy ebédre zsíros kenyeret vittem
paprikával, s melléje egy nagy palack teát. Volt, hogy csak söté-
tedéskor engedtek haza bennünket, mert a vasúti közlekedés
biztosítása feszített munkatempót kívánt.
Érdekes, hogy mindennek ellenére úgy maradt meg bennem
ennek a nyárnak az emléke, mint egy igazi jó élmény.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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A KIRÁLYFI MEG
A KÉT LEÁNY

Egyszer egy királyfi feleséget
keresett magának és hírét vet-
te, hogy két szomszédos ne-
mesi házban egy-egy gyönyö-
rû leány lakik. Mivel azonban
elõbb meg akarta tudni, mi-
lyen õszinte szívvel lennének
hozzája, levetette pompás ki-
rályi öltönyét és úgy öltözött,
mint akármely vidéki kisne-
mes úrfi.
Így ment el azután az elsõ ud-
varházhoz, ahol egy szép, de
gõgös leány lakott.
— Adjon isten jó napot, szép-
séges leány! — szólította meg
a királyfi a kisasszonyt, belép-
ve az udvarra.
— Hát te ki vagy? — kérdezte
nyersen a leány, mert öltözé-
ke után ítélve jelentéktelen
embernek tartotta a látoga-
tót.
— Nemesember, akinek becsületes neve
és tisztességes jövedelme van — felelte a
királyfi.
— Na, hát ülj le oda a padra! — paran-
csolt rá a leány.
— Nem azért jöttem én, hogy itt leüljek.
Egyet kérdeznék csak: hozzám jönnél-e
feleségül?
A leány elsápadt meglepetésében és ha-
ragjában és így kiáltott:
— Szemtelen! Takarodj a szemem elõl!
Én gazdag leány vagyok és megvárom,
amíg egy gróf, vagy egy herceg jön értem!
A királyfi tehát továbbment, és elért a
másik udvarházhoz, ahol egy szép sze-
rény leány lakott.
— Adjon isten jó napot, szépséges leány!
— Köszönöm szépen, köszönöm szépen!
— Beszélhetnék veled néhány szót?
— Foglaljon helyet ezen a széken!
— Nem azért jöttem én, hogy ide leüljek.
Kérdezni szeretnék csupán valamit tõled.
Szegény nemesember vagyok, de becsü-
letes nevem van. Akarsz-e a feleségem
lenni?
A leány arca bíborpirosra gyúlt zavará-
ban, s nem is tudott nyomban válaszolni.
Kis idõ múlva azután így szólt:
— Hogyan jövök én ekkora tisztesség-
hez?
Két szeme azonban igent sugárzott. A ki-
rályfi erre megszorította a leány kezét, és
azt mondta:
— Nemsokára visszajövök érted, és ma-
gammal viszlek!
Azzal hazament a palotájába, felöltötte
pompás királyi köntösét, és azután újra
elment az elsõ udvarházba.

— Adjon isten jó napot, szépséges leány!
— Isten hozta, isten hozta, király úrfi!
Kérem, foglaljon helyet itt, a kanapén!
— Egyetlen kérdésem lenne csupán hoz-
zád: eljönnél-e hozzám feleségül?
— Ej, hát hogyne mennék. Gazdag leány
vagyok, nagyúri kérõre vártam!
A király azonban erre haragosan így
szólt:
— Elutasítottál, amikor becsületes ne-
mesemberként jöttem hozzád. Így hát
nem vagy méltó a királyfihoz.
Azzal faképnél hagyta a gõgös leányzót,
kifordult az udvarból, és elment a másik
leányhoz:
— Adjon isten jó napot, szépséges leány!
— Ó, milyen kegyes királyi felséged! Ké-
rem, foglaljon helyet ezen a széken!
— Egyetlen kérdésem volna hozzád:
akarsz-e feleségül jönni hozzám?
— Ó, uram király, én csak egy szegény le-
ány vagyok, becsületes, szerény férjet kí-
vánok csupán magamnak, és már meg is
találtam.
— Én vagyok az a szerencsés ember, hála
istennek, te kedves kis ibolya! Te leszel az
én királyném, senki más!
A leány meghallgatta a királyfi kérését, és
nemsokára már ott ült mellette a trónon,
mint királyné. A szívében azonban min-
dig a szerény kisleány maradt.
A gõgös nemes kisasszony pedig még ma
is hiába vár egy gazdag grófra vagy her-
cegre, de úgy kell neki!

Erdélyi szász népmese

MEGFEJTÉS
él, dél, Adél, Adélé, Adélék, Adéléké,
Adélékét,
él, élõ, élõk, élõké, élõkéi, élõkéit,

Helyes megfejtés nem érkezett be
ezen a héten.

REJTVÉNY

Keresd meg az
ûrmértékegységek párját!

Beküldési határidõ:
2006. augusztus 8.

Heti idõjárás
A következõ napokban
forróság várható ha-
zánk területén, és nem
lesz ritka a 35 fok feletti csúcshõmér-
séklet sem. Péntektõl egyre erõtelje-
sebb gomolyfelhõ-képzõdés várható,
és fõként a késõ délutáni, kora esti és
éjszakai órákban várható helyi inten-
zív, heves zivatarok kialakulása. Éjsza-
kánként nem lesz felfrissülés, viszont
hétfõn egy hidegfront hatására vala-
melyest visszaesik a hõmérséklet. A
reggeli hõmérséklet 19—23, a nappali
29—36 fok körül alakul.

www.metnet.hu

16 dl+12 dl;
32 dl;
6 l;
4 l 5 dl;
4 l 35 dl;
2 l 4 dl;

2 l 8 dl;
60 dl;
75 dl;
3 l 2 dl;
25 dl+20 dl;
16 dl+8 dl;

V I C C
A vasutas család csemetéje elõször
ment iskolába. Amikor hazaér, csaló-
dottan kifakad:
— Az egész egy
nagy átverés!
Az ajtóra az van
kiírva, hogy elsõ
osztály, bent
meg minden
csak fapados!
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Július 22., 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 Delta plusz 12.40
Tejben-vajban 13.10 Hawaii üzenetek 14.00 Kell 1 pasi! 14.55 Abszolút 15.25
Feszty-körkép 165.50 Szent László törvényei 16.15 TS 18.05 Szépségkirálynõk
jubileumi gálája 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Min-
denem a tiéd 22.15 Örömzene 22.50 Híradó 22.55 Sporthírek 23.05 Közönséges
bûnözõk 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Az internet csodái 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.20 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Egy rém rendes család 13.15 Bazi nagy görög élet 13.45 Odüsszeia 14.40 Tuti
gimi 15.35 M, mint muskétás 16.35 Twister visszavág 18.30 Híradó 19.30 Rejté-
lyek városa 20.25 Nagy durranás 22.00 Célkeresztben 0.30 Vészhelyzet 1.25
Largo Winch — Az igazságtevõ 2. 2.20 Célkeresztben 4.25 Duracel a kutatásért
4.50 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Jetix 10.30 Kalandos szafari 11.00 Mókás állatvilág
11.30 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.35 Tremors — Ahová lépek ott mindig szörny
terem 13.25 Karen Sisco — Mint a kámfor 14.30 A láthatatlan ember 15.30 Bû-
bájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 James Bond: A világ nem elég 22.50 Hegylakó 3. 1.00 Zöld
Delfin Rendõrõrs 2.30 FBI ügynökök bevetésen 3.20 A láthatatlan ember 4.10
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle
19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 A Rá-
diószínház Dokumentummûhelyének bemutatója 21.40 Kórodi András opera
közjátékokat vezényel 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Saját hangja, vigye haza

Július 23., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-
kelte 9.00 Fõtér — Õrség 9.40 Századunk 10.10 Az utókor ítélete 10.40 Nemzeti
értékeink 10.50 Mûvészetek völgye 11.20 „Így szól az Úr!” 11.30 Alkotóház
12.00 Híradó 12.05 TS-sporthét 13.05 Vérvörös nyár 14.00 Foci illemtan 14.35
Csellengõk 14.55 Örömhír 15.25 Magyar elsõk 15.45 TS 17.10 Panoráma 17.45
Szívek szállodája 18.30 Állatkölykök 19.30 Híradó 19.55 Szuperbuli 21.00 A szó-
lás szabadsága 22.05 Hollywoodi portrék 22.55 TS—Gyorsasági motoros-vb
23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.10 TS—Motorsport 0.35 Héthatár 1.20 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.25 Kölyökklub 9.10 Így készült: Superman visszatér 2.
9.40 Receptklub 9.55 Játék 11.00 Isteni sugallat 11.50 Pasadena 12.45 Egy rém
rendes család 13.15 Teguira és Bonetti legújabb kalandjai 14.15 Forma-1 maga-
zin 14.45 Seven Days — Az idõkapu 15.35 Trópusi nyomozók 16.35 Eltûntnek
nyilvánítva 17.30 L. A. Heat — Halálos páros 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Jack, a villám 22.05 A bérgyilkos nõ 0.15 Fókusz-portré 0.45 Rémálomgyár 2.20
Idegenek karjaiban 4.15 Duracel a kutatásért
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.40
Jetix 10.05 Dilizsaruk 10.35 Két testõr 11.05 Stahl konyhája 11.55 Sliders 12.25
Knight Rider 13.25 Monk a flúgos nyomozó 14.40 Smallville 15.30 Baywatch Ha-
waii 16.30 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Csupasz pisztoly
21.45 A. I. — Mesterséges értelem 0.45 Képírók 3.50 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 Istentisztelet közvetítés Szegedrõl 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészleme-
zek 16.04 A szerkesztõ 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti
mese 19.40 Operett 20.04 Rádiófónia 21.05 Államfõk dedikáltak 22.00 Krónika
22.20 Közvetítés a Katona József Színházból: Médea

Július 24., 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 10.00 Bohócságok 10.55 Parla-
menti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Van öt perce? 14.10 Max, a zsaru 15.05 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 16.00 Bartók 125 16.10 Egri vitézek 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
Hátulról mellbe 01.00 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 13.00 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 20.35 Kincs, ami nincs 22.35 Addig

jár a korsó a kútra 0.10 Reflektor 0.25 ITTHON 0.50 Így készült: Supermen vissza-
tér 1.20 A játék neve: Túlélés 3.05 Largo Winch — Az igazságtevõ
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.50 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 Joey 19.30 Aktív 20.10 Gyilkos számok 21.10 Volt egyszer
egy vadnyugat 0.05 Tények este 0.30 A második legjobb dolog 2.20 Vadnyugati
bûnvadászok 3.10 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 A gö-
rög katolikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Kró-
nika 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 Aranyembe-
rek 20.35 Erdõk, s vizek közt 6. 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Július 25., 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 14.00 Max, a zsa-
ru 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.55 Bartók 125 16.00 Templomi orgonák
titkai 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 Életképek 17.35 A
Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 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 India
Song 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 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Döglött ak-
ták 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Dolmen — Rejtel-
mek szigete 22.20 Szöktetés 0.15 Reflektor 0.30 Így készült: Cowparade Buda-
pest avagy, hogy kerül a tehén az aszfaltra? 0.50 Igaz történetek 2.30
Papás-mamás 3.00 Szöktetés
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.20 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 Joey 19.30 Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Robbant-
sunk bankot! 22.55 Huncut fiúk 23.25 Tények este 0.05 Good Bike 0.35 Ördögi
nyomozó 1.25 Torzók 3.05 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 7. 21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyo-
mányápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Július 26., 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 14.05 Max, a zsaru 14.50 Kor-
mányváró 15.20 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.25 Bartók 125 16.20 Reformá-
tus ifjúsági mûsor 16.30 Az utódok reménysége 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 TS—Úszó Eb 20.30 Esti pikoló 21.50 Szerda
este 22.25 TS—Úszó Eb 22.50 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Napló 56 23.05
Háborús fenevad 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 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Döglött ak-
ták 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Robin Hood, a tol-
vajok fejedelme 23.15 Dr. Vegas, a szerencsedoki 0.10 Reflektor 0.25 Mélyen az
erdõben 2.10 Papás-mamás 2.30 Tüzes hó 4.00 Újabb titkok…
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.05 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet olasz módra 18.30 Tények
19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Columbo 22.10 Doktor House 23.10 10-8: Veszé-
lyes õrjárat 0.05 Tények este 0.30 Hideg, mint a vér 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 Tetten ért
szavak 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 8. 21.05 Magyarok a nagyvilág-
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ban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek,
világhírû elõadómûvészek

Július 27., 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 13.0 00 Slovenski Utrinki 13.30 Együtt 14.00 Max, a zsaru 15.00
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 Csütörtök este 22.35 TS-Úszó Eb 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.14
Napló 56 23.20 Dob+Basszus 0.10 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 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Döglött ak-
ták 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 A bombanõ 22.35
Mindörökké Lulu 0.35 Reflektor 0.50 Street Time — Harcos utcák 1.50
Infománia 2.20 Largo Winch — Az igazságtevõ 3.15 Papás-mamás 3.35 Street
Time — Harcos utcák
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Jó ba-
rátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet olasz módra
18.30 Tények 19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Kanos pasik Ibizán 22.20 G. I. Jane
0.55 Tökös csajok 1.25 Tények este 1.55 Boldogító igen… vagy nem? 3.45 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 9. 21.06 Kopog-
tató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Önarckép hangokkal

Július 28., 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 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Gondolj apádra! 21.05 Garonne
22.00 Péntek este 22.35 TS-Úszó Eb 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló
56 23.15 Az árnyék 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 13.20 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Döglött ak-
ták 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Csonthülye 22.30
Denevérek 0.10 Reflektor 0.25 MeneTrend 0.50 A végsõ játszma 2.40 Largo
Winch — Az igazságtevõ 3.25 Papás-mamás
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.50 Mozidélután 15.00 Jó ba-
rátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Édes élet olasz módra
18.30 Tények 19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Pusztító tûzvihar 23.40 Tények este
0.10 Steven Spielberg bemutatja 1.40 Chris Isaak-show 2.30 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 Az unitárius 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 10. 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Járom az utam 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában — Nemzetiségi magazin

Áldatlan állapotok
a miklósi kispályán

Az egykor szebb idõket
megélt miklósi kispálya
és környéke egyre elke-
serítõbb állapotba ke-
rül. Miközben sorban
adják át a városban az
új játszótereket, úgy tû-
nik, csak a „kutyák” tö-
rõdnek a közel ötszáz
tanuló testnevelését is
szolgáló pályával és
környezetével. A bitu-

menes pályára rámen-
ni lassan életveszélyes
lesz a kiálló kövek mi-
att. A szemeteskukát
valaki úgy ürítette ki,
hogy a gyûjtõvel
együtt felgyújtotta.
Sajnos a szabadidejü-
ket itt töltõ fiatalok
egy része sem érzi ma-
gáénak ezt a helyet,
mert az ott tartózko-

dás nyomai lépten-
nyomon megtalál-
hatók. A felvétele-
ket egy átlagos na-
pon — a kuka sajá-
tos ürítése után —
készítettük.
Mi is fiatalok va-
gyunk (az elõzõ tan-
évben még a miklósi
iskola tanulói vol-
tunk). Bosszant ben-

nünket a pusztuló pá-
lya képe. Ha javítani
nem tudunk rajta
(akiknek meg kellene,
nem akarnak), leg-
alább mi ne rontsuk
tovább a környezetét!

Mihalkó László
és Rigó István
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi
kölcsön, szabadfelhasználás, hitelkivál-
tás, 1 millió—7.200 Ft/hó, 3 mil-
lió—21.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498,
06 (30) 681 7675. (0878404)

Vasárut rendeljen telefonon a
felsõkörtvélyesi 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,
ingyenes 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
eladó Sárbogárdon az Úttörõ utcában,
nyári beköltözéssel. Ár: 15 millió Ft. Tel.:
06 (70) 4593 167. (0921005)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.:
06 (70) 369 0476.
Ház eladó Sárbogárdon! Érdeklõdni le-
het: 06 (20) 419 4949. (0921013)

Átlag feletti munka, átlag feletti jövede-
lem. Tel.: 06 (30) 315 3252. (0921166)

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

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintés-
védelem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

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

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

Erdészeti munkára munkásokat kere-
sünk. Tel.: 06 (30) 530 8456. (0921157)

Kereskedelmi cég irodai értékesítésre
üzleties megjelenésû munkatársakat ke-
res, 06 (20) 4608 508. (0921101)

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

Sárbogárdon családi ház eladó, mezõ-
gazdasági gépek tárolására alkalmas te-
rülettel. Érdeklõdni: 06 (30) 616 0019.
Sárbogárd központjában modern, két-
szintes lakás kiadó, 06 (70) 332 1397.
(0921176)

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

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

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570
0329.
Részmunkaidõs állás, pénzkeresési lehe-
tõség (e-kereskedelem, szervezés)! Ér-
deklõdni. 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, garanciá-
val, 06 (70) 579 7992. (0921198)

Kettõs hasznosítású Séverfarm (sárga)
elõnevelt csirke 60-120 dekásig igen ked-
vezõ áron kapható. Minden nap 8-18 órá-
ig Szabó László, Cece, Hunyadi u. 12.
(0921197)
Új, sikeres fogyás gyermekeknek, felnõt-
teknek! 06 (20) 4540 145. (0921192)

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

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

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Horgászstég csónakkal eladó; 06 (20) 499
9867. (0921218)

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

Régi típusú, fürdõszobás családi ház 600
négyszögöl telken, csendes helyen eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 375 3734. (0921243)

Tollpaplan-készítés! Sárszentágota, Szé-
chenyi u. 5/B, Pákolicz Árpádné, 06 (25)
476 051. (0921241)

Cece központjában családi ház eladó; 06
(30) 262 3901. (0921240)

Ady-lakótelepen eladó lakást keresek; 06
(30) 552 3062. (0921239)

Siófokon közmûvesített telek (174 négy-
szögöl) eladó; 06 (20) 935 9552. (0921239)

Négyégõs, biztonsági záras, vezetékrõl és
palackról egyaránt mûködtethetõ gáz-
tûzhely megkímélt, jó állapotban eladó.
Tel.: 06 (25) 467 546.

Gépelést, szövegszerkesztést vállalok.
Tel.: 06 (70) 332 1393. (0921235)

1986-os Renault, háromajtós, 140 ezer
km-rel olcsón eladó; 06 (30) 3020 586.
(0921227)

Takarítást (lépcsõházban is), házveze-
tést, gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.:
06 (30) 5949 295. (0921232)

Négyszobás családi ház eladó Sárbogár-
don; 06 (20) 911 9575. (0921231)

Eladó 94 m2-es, társasházi lakás garázzsal
Sárbogárdon, a Barátság lakótelepen.
Ár: 12 millió Ft. Tel.: 06 (70) 335 6000.
(0170525)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20)
557 6509. (0921226)

Rétszilason a Fõ út mellett szoba-kony-
hás ház melléképülettel eladó. Víz, vil-
lany, 380 V van. Érdeklõdni: 06 (25)
473 166. (0921113)

Sárbogárdon kétszintes, zártkerti ingat-
lan, 900 négyszögölön eladó. Garázs,
emésztõ, villany, hidrofolos víz van. Tel.:
06 (30) 486 8003. (0921220)

Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06
(20) 513 0444. (0921219)

Bútorozott lakás hosszú távra kiadó; 06
(20) 937 6156. (0921087)

Rántani való csirke (fehér) és hathetes
TETRA-H (barna) csirke kapható,
Tinódy u. 52.; 06 (25) 460 738. (0921249)

Eladó ABC felett felújított, másfél szo-
bás lakás; 06 (70) 311 7881, 06 (20) 946
7757. (0921248)

Autósok figyelmébe! Benzin-, dízel zöld-
kártya soron kívül, motor-, injektor prob-
lémák hatékony felderítése, autóvilla-
mossági munkák rövid határidõvel.
Bereczk Autószerviz, Sárbogárd, Gaga-
rin u. 1/a. Telefon: 06 (25) 460 899, 06
(30) 9278 839. (0921247)

Házak hõszigetelése, festés, tapétázás; 06
(30) 631 5517. (0921244)

Használt, dupla üvegezésû ablakszár-
nyak, erkélyajtók tok nélkül eladók; 06
(25) 460 915. (0921083)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó; 06 (20)
9164 933. (0921089)

Jó állapotban lévõ 130 literes hûtõ eladó.
06 (30) 577 2185. (0921091)

Földszinti lakás kiadó (Sárbogárd, Ady
E. út 144.) egyedi fûtéssel. Telefon: 06
(30) 6474 441. (0921092)

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

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.

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

mûvelõdési házban. Fûrész József
06 (25) 461 303, 06 (30) 290 3744.
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AZ ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

2006. július 22-én lesz
Sárbogárd—Sárszentmiklóson,

az Alapi út mellett.

OTP Garancia Biztosító Zrt.
tájékoztatja ügyfeleit,

hogy ügyfélszolgálati irodája a

Sárbogárd, Hõsök tere 11.
szám alá költözött.

Telefon: 06 (25) 461 872,
06 (30) 382 7209

AKCIÓ!
PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db 49 Ft

RADOX tusfürdõ férfi, nõi 280 Ft

COCCOLINO 1 liter 370 Ft

SILAN 1 liter 380 Ft
ÚSZÓS PELENKÁK

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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Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

KOSKA JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Lekner Kegyelet Kft.
munkatársainak lelkiismeretes

munkájukért.

Gyászoló család

Ezúton értesítek minden kedves
ismerõst és volt tanítványt, hogy

Édesapám,
MOLNÁR LÁSZLÓ

tanár bácsi
hosszú betegség után, 2006. július

17-én, 80 éves korában elhunyt.

Temetése szûk családi körben
a gyõri Nádorvárosi-temetõben lesz.

Köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik az utolsó, nehéz

idõszakban Édesanyámat támogatták.

Molnár Andrea

Táviratcím:
7003 Sárbogárd, Gesztenyesor 4.

MINÉL ZSÍROSABB, ANNÁL ÉHESEBB?
Aratás ideje van. A szomszédomnak is
megérett az árpája, hát õ is aratott. Ne-
kem búzám van. A nagy melegben már az
is érni kezdett, hát kimentem figyelni.
Mert nekem olyan szomszédom van, aki
ha teheti, elszánt tõlem egy darabot, vagy
levág a kukoricámból a magáéval együtt
néhány sort, ha úgy gondolja, csak úgy
„véletlenül”.
Amíg kint voltam, rendben is ment min-
den, szépen vágta a szomszéd az árpáját.
Egészen addig tudta, hogy hol a mezsgye-
határ, amíg ott voltam. Már majdnem

végzett, gondoltam, az idén nem lesz vele
vitám, hát hazamentem.
Késõbb azért visszanéztem, hogyan fejez-
te be a szomszéd a munkáját. Csodálkoz-
va látom ám, hogy egy darabot mégiscsak
szépen összearatott a búzámból az õ ár-
pájával. Biztosan jobb a lelkének, hogy
pár mázsa félérett búzát belekevert az ár-
pájába. Talán az állatokkal eteti majd
fel? Nem tudom. A bosszúságon túl csak
azt kívánom: legyen boldog a búzámmal.
Ilyen emberek is vannak. Minél többje
van, annál éhesebb.

—Csomó—

Búcsú Blanka nénitõl
’Halkan öledbe sírom:
itt lenne jó a sírom.
Itt kéne elaludni
és semmirõl se tudni.
Nem lenne senki, semmi,
nem tudnám, mi az, lenni,
harcaim békességgé,
bûneim ékességgé,
bánatom csókká lenne,
ha öled eltemetne.
Hallod, már sírva sírom:
itt lenne jó a sírom.
Itt kéne elaludni,
így kéne égbe jutni.
„Sírsz még?” — kérdeznéd
„Már nem.”
Így lenne minden ámen.’

(Fejes Ádám: Így lenne minden ámen)

89 éves korában visszaadta a lelkét Te-
remtõjének Fejes Ádámné Barna Blan-
ka nagytiszteletû asszony, az 1983-ban
elhunyt, abai református lelkipásztor—
költõ özvegye.

Barna Blanka és Fejes Ádám 1939-ben
házasodtak össze. Kilenc évet az etyeki

hívõ közösségben
munkálkodtak, itt
születtek meg
gyermekeik:
Ádám (1940) és
Blanka (1943). Itt
élték át a háborút
is. 1948-ban köl-
töztek Abára. Fe-

jes Ádám irányításával építette fel a
gyülekezet az új templomot — kétszer
is. Az emberek annyira szegények vol-
tak, hogy a templom böjtön épült.
Egyébként is nehéz idõket éltek akkori-
ban. A hívõ embereket és az egyházat
üldözték. Tornya is azért nem lett a
templomnak, hogy ne látsszon messzi-
re. Blanka néni férje legfõbb támasza
volt mindenben. Fejes Ádám a verseit is
mindig Neki olvasta föl elõször.
A nagytiszteletû asszonyt méltó helyre:
férje mellé helyezték nyugalomra. Tóth
Sándor nyugalmazott lelkész búcsúztat-
ta Õt.
Legyen áldott az emléke!

Tudósítónktól

Még mindig lengeti
a szél az MSZP táb-
láit Pusztaegresen.
Mikor szedik le vég-
re a nem odavaló
reklámot?

PUSZTAEGRESIEKPUSZTAEGRESIEK
KÉKÉRDEZTÉRDEZTÉKK

Tisztelt Hölgyek!

Az alábbiakban értesítem Önöket a
Nemzeti Népegészségügyi Program ke-
retében ismételten sorra kerülõ mam-
mográfiás szûrõvizsgálatról. A szûrésre
szoruló behívólevelet a mammográfiás
mobil szûrõállomás postázza az érintet-
teknek augusztus elején. Az értesítést
azok a hölgyek kapják, akiket az elsõ
szûrésrõl értesítettek, azonban nem
mentek el. Azok a hölgyek, akik az elõ-
zõ szûrésen megjelentek, de technikai
okok miatt nem történt meg a szûrésük,
a korábbi behívólevelükkel ismételten
felkereshetik a szûrõbuszt.
Az Önök érdekében kérem, vegyenek
részt a szûrésen!

Juhász János polgármester

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható

A Sárbogárdon lakó 45-65 év közötti
asszonyok 2006 augusztusában névre
szóló meghívót kapnak mammográfiás
szûrõvizsgálatra.
A vizsgálat idõpontjai: 2006. augusztus
10., 14., 15., 17., 21., 22., 24.,28., 29.
A vizsgálat helye: telepített szûrõbusz,
Sárbogárd, a kultúrház elõtti parkoló.
Kérjük, tegyen leget a meghívásunk-
nak! Vegyen részt Ön is a mammográfi-
ás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat
ingyenes. A szûrõvizsgálattal kapcsola-
tos kérdésével forduljon a szûrõállo-
máshoz bizalommal. Információ és idõ-
pont-módosítás: 06 (22) 333 400.
A lehetõség adott! Éljenek vele!


