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Augusztus 19-ére valószínûleg befe-

jezõdnek a munkálatok a sárbo-
gárdi református templomban, és az is-
tentiszteletek helyszíne a gyülekezeti ház
helyett ismét a templomban lesz.
A 223 éves sárbogárdi református temp-
lomot tatarozzák. Ahogy azt Agyagási
István tiszteletes úrtól megtudtam, egy
nagyszabású felújításnak vagyunk szem-
tanúi. Bár a munkálatok pénzhiány miatt
csak lassan haladnak, szembeötlõ válto-
zásokat láthatunk már most is az épüle-
ten. Az elmúlt évben a tetõszerkezetet és
a födémrészt javították ki, illetve részben
cseréltek is javíthatatlan elemeket. Ez a
munka ugyancsak ennek a teljes körû
renoválásnak volt a része.
Jelenleg az elektromos hálózat felújítását
végzik a templomban. Erre azért van
szükség, mert az áramot az 1930-as évek-
ben vezették be, és azóta csak kisebb javí-
tásokat végeztek rajta. A régi vezetékek
már igen elöregedtek, használatuk veszé-
lyessé vált. A munkálatok befejezése
után csodálatos fényben fog úszni a
templom az új lámpatestek beépítésének
köszönhetõen.
A magasan lévõ talajvíz és a szigetelés hi-
ánya miatt a templom fala nagyon vizes.
Pénteken gyülekezeti összefogással le-
verték a külsõ cementlábazatot, hogy a
falakban lévõ talajvíz kipárolgását és a
falak száradását segítsék.
A felújítás döntõ részét a gyülekezet tag-
jainak adományaiból tudják megvalósíta-
ni. Ehhez társul valamennyi egyházi illet-
ve önkormányzati támogatás.
Az igazság az, hogy az a pénz, amit erre
szántak, fogyóban van. Ezért köszönettel
fogadják a további önzetlen segítséget,
hogy ez a szép templom igazán megszé-
pülhessen.

Szabó Veronika



2 KÖZÜGYEK 2006. augusztus 10. Bogárd és Vidéke

Felfüggesztették
a jegyzõt
A jegyzõ fegyelmi felelõssége volt az

egyetlen napirendi pontja a sárbo-
gárdi testület július 21-ei rendkívüli nyílt
ülésének, amely 12 képviselõ részvételé-
vel zajlott le. Az elõterjesztés szerint a
testület a közszolgálati jogviszonyából
eredõ kötelezettségének vétkes megsze-
gése miatt indít fegyelmi vizsgálatot a
jegyzõ ellen a következõ ügyekkel össze-
függésben: választókörzetek határainak
megváltoztatása, választókörzeti keret-
tel összefüggõ jogellenes gyakorlat, ren-
deletek kihirdetésének illetve képvise-
lõ-testületi elõterjesztések rendje, közbe-
szerzési eljárás elmulasztása.
Ferencz Kornél szólalt föl elõször az elõ-
terjesztés készítõjeként: A jegyzõ asszony
írásban jelezte, hogy hiányosságok van-
nak a határozati javaslattal kapcsolatban,
ezért ahhoz tenne egy írásbeli kiegészí-
tést, amit minden képviselõ megkapott.
Juhász János: Akkor öt perc szünet elég
ahhoz, hogy elolvassuk.
Dr. Berzeviczy Gábor kérte a polgármes-
tert, hogy tegye fel szavazásra a kiegészí-
tést.
Pedagógus Varga László: Gondolom, a
szavazatok már le vannak zsírozva a meg-
felelõ döntéshez, de azért ennyire köny-
nyen ne fussunk át a dolgokon. Ugyanez a
grémium volt, akik majdhogynem kény-
szerítették a jegyzõ asszonyt az elmúlt
idõszakban, és ha õ ellene próbált tenni,
óriási csaholással vették körül. Lehet,
hogy ez jó játék, kedves képviselõtársak,
de ez már nem 11 millió lesz majd, hanem
17 körül. Jó munkát hozzá!
Krupa Rozália jegyzõ: Nem lehet Deme-
terné dr. Venicz Anita a vizsgálóbiztos,
mivel õ nem magasabb besorolású, mint
én.
Ferencz indítványozta, hogy fogadják el a
határozati javaslatot az írásbeli kiegészí-
téssel együtt.
Juhász: Tehát a jegyzõ törvényességi ész-
revételét elengeded a füled mellett.
Fülöp István: Úgy látszik, valakik nagyon
ráérnek mások idejével garázdálkodni.
Megint a farka csóválná a kutyát. Ez a
harmadik ciklus, hogy a képviselõ-testü-
letben vagyok, de még ilyen felelõtlen, al-
jas munkára nem került sor, mint ez év ta-
vaszától kezdve. Ehhez pofa kell. Uraim,
ennek a munkának megvolt az elsõ gyü-
mölcse a tavaszi országgyûlési képviselõ-
választásnál: Sárbogárd saját szülött
gyermekét nem volt hajlandó megválasz-
tani a riválissal szemben. Attól tartok, az,
hogy nem férnek valakik a bõrükbe, csak
azért is erõszakot használnak, visszaveti
az õszi választásnál is az eredményt. Vol-
tak keményebb magok az elõzõ képvise-
lõ-testületben, de ott lehetett konszen-

zust találni,
amikor arról
volt szó. Most
azzal macerál-
juk egymást,
hogy nem jó
polgármeste-
rünk és jegy-
zõnk van, meg
az adminisztrátorok rettegésben vannak.
De arra nem vagyunk képesek, hogy a la-
kosság érdekében tegyünk valamit.
Végül a kiegészítéssel együtt elfogadták a
határozati javaslatot 9 igen és 3 nem
arányban, azaz a fegyelmi eljárás megin-
dítása mellett döntöttek. Vizsgálóbiztos-
nak Demeterné dr. Venicz Anita aljegy-
zõt választották.
Juhász: A vizsgálóbiztosnak már itt a ja-
vaslata (miszerint a jegyzõ — illetményé-
nek 100%-os biztosítása mellett — a fegyel-
mi határozat kihirdetéséig állásából felfüg-
gesztésre kerül, mert a kötelezettségszegés
súlya és jellege indokolja a munkahelytõl
való távolmaradást, és jelenléte gátolná a
tényállás tisztázását. Szerk.).
Krupa: A vizsgálóbiztost most választot-
ták meg.
Juhász: Igen, de minden bizonnyal tudta,
hogy megválasztják.
Krupa: A vizsgálóbiztos adja elõ, meg ad-
ja be írásban, hogy mi is a javaslata, mert
még sem kiértesítés, semmi nincs, amire
alapozza a javaslatát.
Dr. Szabadkai Tamás: Ha jelen van a
vizsgálóbiztos, én azt javaslom, kérdez-
zük meg tõle, hogy kíván-e javaslatot ten-
ni a testület felé. A törvény szerint írásbe-
liség nem szükséges ehhez.
Krupa: Én meg úgy tudom, hogy a fegyel-
mi eljárás megindításáról hivatalosan ér-
tesíteni kell az érintettet. Ennek megvan
a maga formája, határozatba kell foglal-
ni.
Juhász: Kérdezem a vizsgálóbiztost, ha
már egyszer megtisztelte a képviselõ-tes-
tület ülését (amit eddig felkérésre sem
tett meg, de most tudta, hogy szerepe
lesz).
Demeterné Dr. Venicz Anita szóban is el-
mondta a fent már idézett javaslatát a
törvényi elõírásra hivatkozva.
Ferencz: Mivel a vizsgálóbiztos javaslata
egybecseng a határozati javaslat kiegészí-
tésének 3. pontjával, javaslom, tedd fel
szavazásra, János.
A jegyzõt a fenti szavazati arányban fel-
függesztették.
Juhász: Az ülést bezárom, a véleményem
megtartom.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

A jegyzõ—polgármester
páros

Lapunk legutóbbi három számában
lehetett olvasni, hogy bontakozóban

van egy elkeseredett harc a jegyzõ—pol-
gármester páros és a testület között. Az
MSZP—SZDSZ-frakció azon háboro-
dott fel, hogy a jegyzõ önhatalmúlag, sa-
ját feje szerint meg akarta változtatni a
képviselõi választási körzethatárokat. A
kifejezetten barátságtalan lépést zokon
vette ez a frakció, hiszen a változtatás
egyértelmûen az õ jelöltjeiket lehetetle-
nítette volna el az õszi választás elõtt.
Ezért éltek panasszal a megyei fõjegyzõ-
nél, aki a határozat visszavonására hívta
fel a jegyzõ figyelmét. A jegyzõ elképzelé-
se egyébként — ha késve is — egy régi
gondot oldott volna meg. A kis lakosság-
számú külsõ választókerületeknek (Kis-
lók 187 választópolgárral, Rétszilas 254
választópolgárral) önálló képviselõjük
van, ami aránytalanná tette a körzetbe-
osztást a belterületi 1000 fõ feletti kerü-
letekkel szemben. Ez torzította a listás
rendszert is. Sárbogárdon annak a párt-
nak, amelyik megnyeri a külsõ kerülete-
ket, jó esetben döntõ szava lehet a töre-
dékszavazatokkal listán bejutott képvi-
selõivel az önkormányzatban.
A jegyzõ magánakcióját követõen szán-
ták rá magukat a képviselõk (a választás
elõtt két és fél hónappal) arra az évek óta
halogatott lépésre, hogy felállítsák õt a
székébõl. Panaszolták már a kezdetektõl
jobbról és balról is a képviselõk, hogy
Krupa Rozália visszaél a hatalmával, ön-
fejû, hatalmaskodó, rosszindulatú, bosz-
szúálló és kedve szerint semmibe veszi a
képviselõ-testületet. De akkor még volta-
képpen jó volt a döntési helyzetben lévõ
nagykoalíciónak a hivatal elsõ embere,
hiszen lelkesen közremûködött velük az
ellenzék alázásában, egyes képviselõk
egyéni kívánságainak teljesítésében, a
szabályok, törvények számukra kedvezõ
értelmezésében. Akkor még nagyban
folyt a vetélkedés, hogy kit szeressen job-
ban a jegyzõ asszony: az Etelvári—Nedo-
ba párost, vagy a polgármestert. A vetél-
kedõben a polgármester bizonyult erõ-
sebbnek. A közte és a jegyzõ közt egyre
inkább elmélyülõ, sajátos munkakapcso-
lat miatt mind gyakrabban panaszolták a
képviselõk, hogy a jegyzõ a polgármeste-
ren keresztül kézi vezérléssel erõszakolja
rá az akaratát a testületre, sok esetben a
közérdek, illetve a törvényesség sérelmé-
re is.
Az elõzõ testület is indított már vizsgála-
tot törvénysértés miatt a jegyzõ ellen a
Részvét Bt. ügyei, valamint a Bolondvár

Bogárdon



Bogárd és Vidéke 2006. augusztus 10. KÖZÜGYEK 3

területének törvénybe ütközõ módon va-
ló bérbeadása kapcsán. Azonban se az
elõzõ, se a mostani testületben nem volt
meg a szükséges szavazattöbbség ahhoz,
hogy felállítsák a székébõl Krupa Rozáli-
át. Most gyûlt össze a képviselõkben
annyi elkeseredett elszántság, hogy lépni
merjenek. Ehhez megvolt a minõsített
többséghez szükséges szavazatarány is.
Úgy gondolták, hogy jobb késõn, mint so-
ha, így hát nem haboztak, belecsaptak a
bozótvágóval a gordiuszi csomóba, és a
július 21-ei rendkívüli testületi ülésen
(alapos jogi elõkészítés után) felfüggesz-
tették a jegyzõt az állásából és megindí-
tották ellene a fegyelmi eljárást. Jelenleg
folynak a meghallgatások Demeterné dr.
Venicz Anita aljegyzõnél, akit vizsgáló-
biztosnak neveztek ki. A mindeddig ál-
landóan ütött, lekezelt, megalázott ellen-
zék általános meglepetésre a jegyzõ és a
polgármester mellé állt. Nem voltak ké-
pesek felülemelkedni azokon a sértése-
ken, amit négy éven át Nedobáéktól kap-
tak, és így nem a polgármesterrel és a
jegyzõvel, hanem velük szemben érvé-
nyesítették a régi politikai elvet: „Az én
ellenségem ellensége az én barátom.”

A Fidesz

Június 1-jén a Fidesz hivatalos jelöltjének
elsõ körben Varnyu Pétert választotta
meg. Aztán történt egy s más Varnyu Pé-
ter körül, és július végén már nem õ lett a
jelölt. Amikor ennek okáról érdeklõd-
tem, csak annyit mondott, hogy ezt a dön-
tést sajnálattal vette tudomásul. Csaló-
dott, hogy nem álltak mellé. Ezek után
úgy döntött, hogy befejezi politikai pálya-
futását. Ezt nyomatékosította azzal is,
hogy augusztus 1-jével kilépett a Fidesz-
bõl és a jövõben semmiféle politikai tevé-
kenységben nem kíván részt venni (ld. a
4. oldali sajtóközlemény). Ezután követ-
kezett a még nagyobb meglepetés: füg-
getlen jelöltként Juhász János polgár-
mestert és rajta keresztül Krupa Rozália
jegyzõt támogatja a Fidesz—KDNP-
frakció. Rossz nyelvek szerint a keresz-
ténydemokrata támogatásért cserébe Ju-
hász János talán még a templomba is haj-
landó lesz eljárni gyónni és áldozni.

Az MSZP újratöltve,
új hõssel

— újra szól a „kilenclövetû” —

A Csillagok háborúja címû film hasonla-
tával élve az MSZP-sek régi hõsét, Juhász
Jánost elragadta a fideszes „sötét” oldal.
Azóta Darth Wader fekete maszkjából
szuszog bele a régi barátok nyakába, akik
alig gyõzik tömjénfüsttel, hogy a rontást
levegyék magukról. A parlamenti válasz-

tás súlyos vereségébõl mindenesetre le-
vonták a fiúk a tanulságot. Belátták, hogy
hiba volt az országgyûlési választásokon
Szabados Tamást mellõzni és helyette dr.
Szabadkai Tamást indítani. Az akkor el-
követett hibát a helyi választásokon sze-
retnék most jóvátenni azzal, hogy polgár-
mesterjelöltjüknek Szabados Tamást vá-
lasztották. A többszöri országgyûlési
képviselõség és a magasra ívelt államtit-
kári karrier után jutalomjáték lenne a
polgármesterség a nagy politikai tapasz-
talatokkal és jó kapcsolatokkal rendelke-
zõ Szabados Tamásnak, aki mögé most
teljes szimpátiájával odaállt az egész
MSZP-frakció és a hírek szerint a balol-
dali szimpatizánsok teljes tábora is. Dr.
Szabadkai József és fia, dr. Szabadkai Ta-
más mellett most mindazok ott láthatók a
tablón Szabados Tamás körül, akik né-
hány hónappal ezelõtt derékba törték po-
litikai karrierjét. Méltó elégtétel ez neki
— mondhatnánk —, de a politikában ér-
zelmeknek nincs helye. Mint tapasztal-
juk, helyben és országosan is késhegyig
menõ kemény harc folyik a pozíciókért,
befolyásért, no, és nem utolsó sorban a
pénzért. Ezen a választáson dõl el, hogy a
helyi és az igencsak zsíros megyei közgyû-
lési képviselõi és bizottsági helyekbõl ki
mennyit kap, és azokat hogyan oszthatják
el a gyõztesek és a vesztesek, ki-ki a maga
körében. Így lehet majd jutalmazni a buz-
gó támogatókat és vigasztalni a korábbi
megcsaltakat és megcsalókat.
Az MSZP listavezetõje Szabados Tamás
polgármesterjelölt, a listán második he-
lyen szerepel dr. Szabadkai Tamás, aki
egyéni jelöltként jelenlegi körzetében,
Tinódon is indul. A listán harmadik
Nedoba Károly MSZP-frakcióvezetõ, aki
jelenlegi körzetében egyéni jelöltként in-
dul. Ferencz Kornél harmadik a listán,
Kislókban egyéni jelöltként biztos befu-
tó. Dr. Berzeviczy Gábor listán negyedik,
jelenlegi körzetében, Papföldön egyéni-
ben indul, ötödik Schmidt Lóránd, egyé-
niben Tinód felsõ részén, jelenlegi körze-
tében indul. Hatodik a listán Etelvári

Zoltán, egyéniben jelenlegi körzetében
indul, Kelemen Béláné az MSZP leg-
szimpatikusabb jelöltje. Sokan hiányol-
ták is a jelenlétét a mostani testületben.
Õ Rétszilason indul Rigó László ellené-
ben. Kettejük közt bizonyára nagy meccs
várható. Õri Gyula Pusztaegresen, Bodó
Zoltán Sárszentmiklós Újfaluban (Fülöp
Pista bácsi körzetében), Tóth Zoltán pe-
dig az MSZP—SZDSZ közös jelöltje-
ként Töbörzsökön indul. Õri Gyulát is ér-
heti még meglepetés a választásokon. A
Pusztaegres—Sárhatvan—Nagyhörcsök
Bermuda-háromszögben eddig még egy
képviselõ se tudott ismételni.

Az SZDSZ

Az SZDSZ nem indít önálló polgár-
mesterjelöltet (listájukat alább ismertet-
jük). Tóth Zoltán közös MSZP—
SZDSZ jelölt az egyik erõs emberük. Ér-
dekes csata várható a választáson majd
Etelvári Zoltán körzetében, ahol Sándor
Endrét, volt országgyûlési képviselõje-
löltjüket indítják.

Na, és a civilek

Meglepetés és üde színfolt a választási
palettán a civilek megjelenése. A KA-
POCS Egyesület — melynek Bártfai An-
tal a vezetõje, egyúttal polgármesterje-
löltje — több civil szervezet háttértámo-
gatásával minden körzetben tud jelöltet
állítani.
Bártfai Antal neve nem ismeretlen Sár-
bogárd közéletében. Politikai szempont-
ból ugyan még szûznek számít. Tudjuk,
hogy a politikától eddig még mindenki
rendesen bekoszolódott. Feltehetõleg ez
alól õ se lesz kivétel. Neki is vannak olyan
emberi gyengéi, amelyek csak akkor mu-
tatkozhatnak meg, ha esetleg bekerül a
ringbe, ahol kapja és adja is az ütéseket.
Szakmai szempontból Bártfai már nem
mazsola, sõt, mondhatjuk, komoly refe-

semmi nem az, aminek látszik

Folytatás a 4. oldalon�
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renciákkal rendelkezik. Volt a sárbogár-
di városüzemeltetési csoport, majd a mû-
szaki osztály vezetõje, amelynek kereté-
ben ellátta a városi fõépítészi feladatkört
is. Krupa Rozália jegyzõ 1999-ben formai
kifogásra hivatkozva kötött útilaput a tal-
pára, miután Bártfai elmondása szerint
— finoman szólva — az õ szakmai véle-
ménye nem egyezett a jegyzõi elvárások-
kal.
Az elõzõ ciklusban az árvíz utáni helyre-
állítási munkák mûszaki vezetésével bíz-
ta meg õt a képviselõ-testület. Az õ nevé-
hez köthetõ a belvízi árokrendszer árvíz
utáni kiépítésének megszervezése, amit
példaértékûen elvégzett. Õ készítette el a
Hõsök terén lévõ emlékmûegyüttes lát-
ványtervét társadalmi munkában és köz-
remûködött a kivitelezésben is. A mosta-
ni ciklusban a városfejlesztési bizottságba
többször is delegálta tagnak a Fidesz és a
jobboldal, az MSZP—SZDSZ-frakció vi-
szont polgármesteri és jegyzõi segédlettel
mindig leszavazta. Bártfai kiszorítása ér-
dekében még a város alaptörvényét, a

Szervezeti és Mûködési Szabályzatot is
megváltoztatták. Nem kellett a bizottság-
ba a hozzáértõ szakember.
Jelenleg építészmérnökként tervezéssel
foglalkozik, emellett feleségével, gyer-
mekeivel együtt a családi birtokon gaz-
dálkodik. A KAPOCS Egyesület több
körzetben tud jó jelöltet állítani. Például
Tinódon dr. Szabadkai Tamás ellen
Herczeg Miklóst (a részletes listát alább
közöljük). Szakmai hozzáértésével, ön-
kormányzati munkában szerzett tapasz-

talatával Bártfai Antal méltó ellenfele le-
het a másik két polgármesterjelöltnek:
Juhász Jánosnak és Szabados Tamásnak.
A KAPOCS Egyesület választási megál-
lapodást kötött a Kossa Lajos, Aba pol-
gármestere által fémjelzett Polgármeste-
rek Fejér Megyéért Egyesülettel. A Fejér
Megyei Közgyûlés képviselõjelöltjeinek
10.000 fõs települések listáján az 1., 3., 5.
helyet a KAPOCS Egyesület kapta.

Hargitai Lajos

Önkormányzati képviselõjelöltek
Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat,
hogy a KAPOCS Egyesület Sárbogárd
város társadalmi életének sokszínûbbé
tételéért, lakosságának érdekképvise-
letében, ismeretterjesztés révén a város
szellemi arculatának formálásával foly-
tatja a megkezdett munkáját.
A KAPOCS Egyesület közhasznú társa-
dalmi szervezet.
A 2006. évi helyi önkormányzati válasz-
táson civil összefogással az alábbi képvi-
selõjelöltek képviselik a választókerüle-
tekben élõ embereket:
Választókerület Név

1. Guszejnovné Boros Éva
2. Herczeg Miklós
3. Németh Józsefné

4. Orosvári Zsolt
5. Bártfai Antal
6. Nagyné Csek Mária
7. Németh György
8 Farkas László
9. Tatár Brigitta
10. Baki Ferenc

A KAPOCS Egyesület polgármesterje-
löltje az egyesület elnöke: Bártfai An-
tal.
Kérem az Önök jóindulatú segítségét
abban, hogy a választó állampolgárok a
tényleges képviseleti demokrácia elvei-
nek megfelelõen megkapják az Õket
megilletõ képviseletet.

Bártfai Antal

Tisztelt
Választópolgárok!

A Sárbogárdi Fidesz-csoport 2006. jú-
nius 1. napján tartott taggyûlésén, ak-
kori nyilatkozatom alapján a Fidesz
helyi polgármesterjelöltjévé válasz-
tott.
Akkor a jelölést elfogadtam és megkö-
szöntem a jelenlévõk bizalmát, vára-
kozással tekintettem a 2006-os õszi vá-
lasztások és a nagy megmérettetés elé.
Az elmúlt két hónap országos és helyi
eseményei, valamint a polgármester-
jelöltségem nyilvánosságra hozatala
óta engem ért támadások hatására úgy
döntöttem, hogy Sárbogárdon sem
képviselõnek, sem pedig polgármes-
ternek jelöltetni magam nem kívá-
nom, sem a Fidesz, sem más jelölõ
szervezet támogatásával, és független
jelöltként sem kívánok indulni a 2006.
évi önkormányzati választásokon.
Megköszönve a Sárbogárdi Fidesz-
csoport alapító tagjaként — a válasz-
tóktól is — kapott eddigi bizalmat a Fi-
desz sárbogárdi csoportjából kilép-
tem, tagsági viszonyomat a pártban
2006. augusztus 1. napjával megszün-
tettem.

Varnyu Péter

Utóirat: Nyilatkozatomat Rigó Lász-
ló, a Fidesz sárbogárdi csoportjának
elnöke részére átadtam és felhatal-
maztam annak sajtóban való közzé-
tételére.
A témával kapcsolatosan a sajtóban
nyilatkozni nem kívánok.

Folytatás az elõzõ oldalról�

Asárbogárdi kistérség pályázati pénzbõl 33 millió Ft értékben 3 millió Ft önrésszel
vásárolt egy 40 személyes iskolabuszt. Ezt szerdán délelõtt mutatták be a társula-

ti ülésen, majd a települések polgármesterei próbaútra mentek vele.
Az iskolabusz a vajtai és sáregresi gyerekeknek a cecei iskolába szállítását végzi majd.
Emellett valamennyi település igénybe veheti a busz szabad kapacitását helyi felada-
tokra, illetve kedvezményes tarifáért a települések mûvelõdési közösségei, civil szer-
vezetei, nyugdíjasai használhatják.

/H/

ÚÚj busz a kistéj busz a kistérsérségnekgnek
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Sáregres cecei ügyeletet akar?
Megosztotta Sáregres lakosságát az orvosi ügyelet kérdése. A
testület korábbi döntése értelmében Mezõszilas és Igar közsé-
gekkel együtt Sáregres is csatlakozott a simontornyai mentõál-
lomásra épülõ orvosi ügyelethez. Azért osztotta meg ez a kér-
dés a lakosságot, mert az emberek jelentõs része Cecére jár or-
voshoz és megszokták a korábbi ügyeleti rendszert, amikor he-
lyi, cecei, vajtai, alapi orvosok látták el felváltva az orvosi
ügyeletet.

Most viszont megszervezõdött a kistérségi ügyeleti rendszer,
ami megváltoztatta az eddigi helyzetet. Tavasszal Cecén is meg-
szervezõdött a kistérségi orvosi ügyelet, és — mint arról lapunk-
ban korábban már beszámoltunk — kistérségi összefogással a
cecei egészségházban kialakították azokat a feltételeket, ame-

lyek révén az ügyeleti ellátást magas színvonalon tudják biztosí-
tani.
A lakosság falugyûlésen kötelezte a települési képviselõket,
hogy vizsgálják felül ezt a kérdést és fontolják meg, hogy
Sáregres 2007. január 1-jétõl inkább a cecei ügyeleti körhöz
csatlakozzon. A kérdésben a lakosság megosztottságára jellem-
zõ, hogy az ezzel kapcsolatos kérdõíven 482 érvényes vélemény-
bõl 249 Cecén, 233 pedig Simontornyán szeretné az ügyeletet
igénybe venni. A képviselõk csütörtökön döntenek, hogy 2007.
január 1-jétõl melyik orvosi ügyelethez csatlakozzon Sáregres
önkormányzata.

/H/

SZÓL A ROMA MUZSIKA
A pusztaegresi roma közösség július 20-
án rendezte meg a közösség nagyasszo-
nyának számító Forgács Dezsõné Nyári
Ilona tiszteletére annak 66. születésnapja
alkalmából a szülinapi mulatságot.
Nyári Ilona 1940-ben született, hét gyer-
mekébõl három fiú, négy lány. 41 unokája
10 dédunokája és azok férjei, feleségei
érkeztek a nagymama köszöntésére drá-
ga ajándékokkal megrakodva a puszta-
egresi kultúrházban rendezett ünnepség-
re. A talpalávalót egy híres roma zenekar
húzta egész este és még másnap is. Az
asztalokat roskadásig megrakták a legfi-
nomabb ételekkel, italokkal. Az érkezõ
vendégeket röviditalokkal, kitûnõ zöld-
séges halászlével, és — mint egy nagy la-
kodalomban — legalább tízféleképpen
elkészített húsokkal, süteményekkel, tor-
tákkal, gyümölcsökkel és a legjobb bo-
rokkal kínálták.
A színpad elõtt tornyosultak az ajándé-
kok. Mellette azért jutott hely a két na-
pon át tartó önfeledt táncnak is. Termé-
szetesen, amikor mindenki megérkezett,
a fényképezõgép lencséje elé összeállt a
szûkebb család: a gyerekek és az unokák,

de így is alig fértek mind a képre, olyan
sokan voltak.

Hargitai Lajos
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Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Nagyon felzaklatott a Bogárd és Vidéke 29-30. számában meg-
jelent cikk, hogy mi folyik a testületi üléseken. A július 21-ei ülé-
sen én is ott voltam.
Egy jó ideig jól mentek a dolgok. Az elmúlt négy évben elkez-
dett fejlõdni Sárbogárd. Most viszont a testület ismét kettésza-
kadt.
Mi azt szeretnénk olvasni az újságban, hogy Sárbogárdon a pol-
gármester és a testület közösen oldotta meg a gondokat, hisz ez
lenne a feladatuk, ezért választjuk õket.
Hogy kinek milyen érdeme van az elért eredményekben, miért
kell azzal dicsekedni? Felháborított a polgármesternek az a ki-
jelentése, hogy Szabados Tamásnak és Magyar Józsefnek sem-
mi köze nincs az elért eredményekhez. Szabados Tamás még
egyszer sem dicsekedett azzal, hogy mennyi pénzt lobbizott Sár-

bogárdnak. Nem dicsekedett az új postával, a pályázatokon
nyert pénzekkel, amiket csak neki köszönhetünk. Korábban ezt
mindig hangoztatták, most, hogy rivális lett, miért kell letagadni
a tényeket?
Juhász János most tagadja Etelvári Zoltánék munkáját is, az-
elõtt pedig dicsérte õket. Ha a fásítás, virágosítás, útépítés, ra-
vatalozó építése és sorolhatnám még, hogy mi minden ma már
nem érdem, mert nem fociznak egy csapatban, akkor ki hazu-
dik, ki mond igazat?
Sárbogárd további fejlõdése a képviselõk közös összefogásával,
nem pedig egymás lejáratásával, egymásra való mutogatással és
sajnos anyázásával valósítható meg.

Sárközi Imre választópolgár

MINDEN
ISMÉTLÕDIK?

Magyarország 1994—1998: „Bokros-csomag”. Sárbogárdon az
MSZP—SZDSZ képviselõinek többsége úgy határozott, hogy
leváltják a jegyzõt. Felállították a helyérõl dr. Hortyi Sándort,
aki a Munkaügyi Bíróságnál pert nyert a testülettel szemben. A
városnak a jogtalan elbocsátás több mint 10 millió forintjába
került. Az erkölcsi veszteségrõl nem is szólva. Már akkor fel-
emeltem újságcikkben a szavam, hogy aki a jegyzõ menesztését
megszavazta, nyúljon a zsebébe és fizesse ki a bíróság által meg-
ítélt összeget.
Magyarország 2002—2006: „Gyurcsány-csomag” az irdatlan
mennyiségû kölcsön visszafizetésére. Most megint az egészet a
nyakunkba varrják, fizessük meg mi, akiknek az egészhez sem-
mi köze nincs. Sárbogárdon az MSZP—SZDSZ-es többségû
képviselõ-testület újra kitalálta, hogy távolítsák el a jegyzõt.
Elõre borítékolom, hogy a jegyzõ asszony a Munkaügyi Bírósá-
gon pert nyer a képviselõ-testülettel szemben. Akkor pedig újra
kérem, hogy a törvénytelen játékukat ne a város pénzével fizes-
sék ki, hanem nyúljanak a zsebükbe. A népi mondást idézve:
mindenki a saját kaszájával kaszálja a csalánt, ne a máséval.
Én is voltam képviselõ, voltak nagy viták, de eszünkbe sem ju-
tott, hogy a polgármesterbe belerúgjunk, vagy a jegyzõt elzavar-
juk. Volt józan paraszti eszünk, hogy lássuk: a képviselõ-testü-
let, a polgármester, a jegyzõ, az apparátus egységes egészet ké-
pez, és ahhoz, hogy jól menjenek a dolgok, e négyesnek meg kell
valósítani az összhangját.
A bal liberális képviselõk Sárbogárdon nem csak a jegyzõt me-
nesztenék. A jó Juhászból rossz Juhász lett. A baj abból adódik,
hogy az illetékesek a „kerge birka” nyakába akasztották a ko-
lompot, így a nyáj a juhász legjobb szándéka ellenére is más
irányba megy.
Most választások következnek. Kérem a város polgárait, hogy
jól gondolják meg, kire szavaznak. Nincs szüksége a városnak a
marakodó, ellenségességet gerjesztõ emberekre. A józan, bölcs
gondolkodású, kompromisszumkész, a város érdekeit mindig
szem elõtt tartó polgármesterre és képviselõkre szavazzanak!

Dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.

Szórólap érkezett
Megkezdõdött az önkormányzati választási kampány

TUDJA-E ÖN? megszólítással.

Tudom bizony!

Rövid válaszomat kecskerímekben meg is adom.

Bukásra ítélt szenátorok gyenge hada,
a jelen állását megtartani akarja.

A város vezetését szapulja,
Ez idáig õ volt a kenyéradója.
A „Szennylapban” írják: „A város jegyzõje döntést hozott…”
Vajon nem arra hivatott?

Az egyéni választókerületek elosztása változott?
A városvezetõ s a képviselõk hada döntésre avatott.
Néhány képviselõ sorsa a választók által vitatott.

Ki laikus, ki kubikus, beleszólhatott a közéletbe,
általuk nem lett jobb a város képe.
A választópolgárokon és a vezetésen múlik,
a vádaskodók keze meddig nyúlik?

Közülünk, ki TUDJA-E ÖN? szórólapot kapott,
sokan tekintettük kommunális hulladéknak.

Mivel a terjesztõ lapított,

szerzeménye a kukába távozott.

Személyüket nem tudom.
Ha tán hatalomra kerülnek, sajnos megtudom.
Azt mondják a fõ személy oly okos,
koronázási székhelye lesz a pusztatemplomi homokos.

Óriási tévedése, hogy õõõkegyelmessége nem tudja,
a korona nem fér a busa fejére.
Nem volt jó a mélységi manufaktúra?

Viszont magas neki a közéleti kultúra.

Triumvirátust alakított.
Félõ, mellé ki is csatlakozott?
Nem tudják, a demagógiának kicsiny az elõnye,

hosszú hasznot húzni nem lehet belõle?

Lehet városunknak több-kevesebb képviselõje
Ki tudta, tudja máig is, mi a teendõje.
Rajtuk múlik leendõ csonka vágányos kisvárosunk JÖVÕJE.

Fûrész Lajos
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III. LÓKI NAPOK
Helyszín:

Nagylók, mûvelõdési ház, sportpálya

2006. AUGUSZTUS 10-13.
PROGRAMOK

Augusztus 10., csütörtök, mûvelõdési ház: nyugdíjasklubok
találkozója.
Augusztus 11., péntek, mûvelõdési ház, 20 óra: rockbuli —
NEM CSAK FIATALOKNAK! Játszik: MARS-HAL.
Aug. 12., szombat, sportpálya: sport- és kulturális mûsor:
9 óra: U-13 kispályás foci, nõi kézilabda, kopjafaavató a mû-
velõdési ház udvarán;
12 óra: ebéd (sertés-, marha-, vad-, birkapörkölt+köret+sa-
vanyú: 500 Ft);
13 óra: a Boglári Kollégium mazsorettjei;
13.30 óra: középkori harci játékok, utána íjászat;
14 óra: a Boglári Kollégium néptánc-, ének-, modern-
tánc-bemutatója;
15 óra: FORTUNA RÁDIÓ: élõ kívánságmûsor;
15.30 óra: Norbi és Karolina: mai slágerek;
16 óra: Kata és Ibolya: citera;
16.15 óra: Norbi és Karolina: musical;
16.30 óra: FORTUNA RÁDIÓ: élõ kívánságmûsor;
17 óra: szép kertek értékelése;
17.15 óra: Horgosi lányok: citera;
17.30 óra: az 5. osztály táncos elõadása;
17.40 óra: FORTUNA RÁDIÓ: élõ kívánságmûsor;
18 óra: Ormándy Józsi és barátai: ének;
19 óra: nagylóki népdalkör;
19.30 óra: nagylóki néptáncosok;
20.30 óra: rockbuli: METAL REEN.
A délután folyamán HÕLÉGBALLONOZÁS!!!
Aug. 13., vasárnap, sportpálya: BÚCSÚ;
9 óra: felnõtt kispályás foci;
20 óra: búcsúbál hastáncbemutatóval.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Jó szórakozást kíván a rendezõség:

Nagylók képviselõ-testülete

FOGATHAJTÁS NAGYLÓKON
Kellemes nap virradt augusztus 5-én a nagylóki fogathajtó-
verseny résztvevõire. Ennyi nevezõ még sosem indult eddig,
mint idén: 24 hintó és 9 népi fogat vonult fel a Piroska-tó kö-
zelében kialakított pályán. Volt tehát, aki elfogyassza az
asszonyok remek fõztjét.
Különlegessége volt a rendezvénynek Kiss Nándor helyi haj-
tó hintója, ami Nagylókon készült, Szabó Gyula irányításá-
val. Így — Tóth Zoltánéval együtt — két lóki kettes fogat is
indult ebben az évben a versenyen.
A kettes fogatok megmérettetésén a legügyesebbnek Vá-
mosi István bizonyult, II. Baranyai László, III. Tóth Zoltán.
Ebben a kategóriában vadászhajtásban a következõ ered-

mény született: I. Prikkel Tamás, II. Tömör Ferenc, III. Do-
monkos Géza.
A népi fogatok versenyében I. lett Durmits Gyula, II. Kiss
Olga, III. Farkas József. Ebben a kategóriában vadász-
hajtásban I. helyezést ért el Arany Tamás, II. Durmits Gyu-
la, III. Maráczi János.
A jó hangulatú eseményt megtisztelte jelenlétével a megyei
lovas elnök és titkár is. A díjakat Lengyel Zoltán országgyû-
lési képviselõ és Tóth József, Nagylók polgármestere adta át
a helyezetteknek. Az eredményes versenyzõket András Jó-
zsef helyi ostorkészítõ is megajándékozta mestermunkáival.

Tudósítónktól

Országos
tûzgyújtási tilalom

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. augusz-
tus 3-ától átmeneti idõre országos tûzgyújtási korlátozást rendel el.

2006. augusztus 3-ától az ország teljes területén lévõ erdõkben és
az erdõterületek határától számított 200 méteren belüli területen —
a kijelölt tûzrakó helyen is — valamint a közút és vasút menti fásítá-
sokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetés is,
átmeneti idõre tilos.

Felhívjuk az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területe-
ken dolgozók figyelmét, hogy égõ dohánynemût eldobni nem sza-
bad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigarettacsikket és
dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt
árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben köz-
vetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõ-
írások betartása mellett a tilalom idõszakában is végezhetõ. Az ége-
tést a 12/1997. (II. 26.) BM rendelet 7.§ további (4)-(8) bekezdései-
ben foglalt megelõzõ tûzvédelmi elõírások szigorú betartása mellett
lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni
a 35/1996. (XII 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelmé-
nyeit is. Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést
követ el. A tilalom feloldására az FVM a fokozott tûzveszély elmúltá-
val intézkedik.

Polgármesteri hivatal

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Sárbogárd 0247/1 és a
0277 hr. számú, kivett állami terület mûvelési ágú — útként használt —
ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium
(HM) vagyonkezelésében állnak. Tájékoztatom továbbá, hogy a fenti in-
gatlanok tekintetében mint vagyonkezelõk rendelkezési jogosultságun-
kat továbbra is fenntartjuk, ebbõl adódóan az ingatlanokat érintõ bármi-
féle elbirtokló magatartás megszüntetésére hívjuk fel az érintett, elbir-
tokló magatartást tanúsító személyeket. Ebbõl adódóan kérjük a fennálló
állami tulajdon és HM vagyonkezelõi jog tiszteletben tartását.

Szent-Iványi Ferenc UVA-BER Katonai, Mérnöki Szolgáltató
és Tanácsadó Kft., ügyvezetõ igazgató
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470 007, mobil: 06 (30) 237-3700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

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

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

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 227-8129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 8-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460-163, 460-164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig, aug. 21-31
között szerdán és pénteken szünetel a rendelés.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig, pénte-
ken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig, szünet:
aug. 1-szept. 3-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig, szünet: aug. 1-25-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Szünet: júl. 3-30-
ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig, szü-
net: aug. 7-18-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig, szü-
net: aug. 7-20-ig.

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 625 7807,

tel.: 06 (30) 975-1715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Hatósági ügyeleti
beosztás 2006.

augusztus hónapban
I-II. sz. körzet, továbbá Igar,

Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta
5-6.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1., 06 (30) 6257 807;
12-13.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 9751 715;
19-20.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabad-
ság tér 1., 06 (20) 9717 306;
26-27.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 62., 06 (30) 9398 629;

Betegellátási ügyelet
2006. augusztus

hónapban
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,

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

Sáregres
5-6.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E.
út 50., 06 (20) 4719 054;
12-13.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 9751 715;
19-20.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út
226., 06 (20) 5301 582;
26-27.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 62., 06 (30) 9398 629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza
5-6.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1., 06 (30) 6257 807;
12-13.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a., 06 (30) 6393 977;
19-20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., 06 (20) 9749 065;
26-27.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 9939 404.

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593-010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460-163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-ról reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234-841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig 7.30—7.30-ig.

PAPLANKÉSZÍTÉS

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat, pelyhet
korszerû német technológiával kitisztítva

és új, pehelybiztos anginba töltve,
gyönyörû paplant, párnát varázsolunk

Önnek igen kedvezõ áron.
ALLERGIA! Már gyermekének sem probléma!

Garancia, minõség, megbízhatóság!

Érdeklõdni: Pintér Ferencné

Telefon: 06 (30) 366 5864,
Sárosd, Rajk L. u. 31.

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásban
adható kedvezményekrõl

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!
A Kormány 1159/2002. (IX. 26.) ha-
tározata alapján a 2003/2004. tanévtõl
kezdõdõen a tanulók meghatározott
körében fokozatosan bevezetésre kerül
az ingyenes tankönyvellátás.
A 2006/2007. tanévben az ingyenes tan-
könyvellátásra jogosultak köre az 1-8.
évfolyamig a következõ:
— a tartósan beteg vagy fogyatékos ta-
nulók,
— sajátos nevelési igényû tanulók,
— a három- vagy többgyermekes csa-
ládban élõ tanulók,
— az egyedül álló szülõ által nevelt
gyermekek,
— rendszeres kiegészítõ családi pótlék-
ban részesülõ tanulók.
A kedvezményre való jogosultságot:
a) tartósan beteg, három- vagy több-
gyermekes családban élõ, továbbá az
egyedülálló szülõ által nevelt gyermek
esetén a hasonló jogcímen folyósított
családi pótlékról,
b) fogyatékosság, tartós betegség, sajá-
tos nevelési igény esetén a szakértõi és

rehabilitációs bizottság szakvéleményé-
vel,
c) rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tás esetén az errõl szóló határozattal
kell igazolni.
(A családi pótlék összege igazolható
bármilyen módon: bérjegyzék, számla-
kivonat, postai utalvány stb.)
A tankönyvek átvételekor az ingyenes-
séget igazolni kell!
A jogosultság megállapítása nélkül in-
gyenesség címén könyv nem adható ki!
Ingyenes könyv átvételekor a tételes át-
vételt a jogosultnak aláírásával el kell
ismerni.
Ezekbõl következõen tehát az ingye-
nességre jogosultságot a tankönyvfele-
lõs nem elõlegezheti meg, a könyveket
nem adhatja ki.
Az ingyenes könyvet felvevõ személy a
könyvekrõl számlát nem kaphat, elis-
mervényt befizetett összegrõl nem kér-
het és nem kaphat.

Mészöly Géza Általános Iskola
tankönyvfelelõsei

T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztatom a gépjármû-ügyintézés-
ben érintett ügyfeleket, hogy a sárbo-
gárdi polgármesteri hivatal okmányiro-
dájában 2006. augusztus 14-én (hétfõn)
a gépjármû-ügyintézés technikai okok
(programváltás) miatt szünetel.

Az okmányiroda más szakterületein
(útlevél, személyazonosító igazolvány,
lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, ve-
zetõi engedély, parkolási igazolvány) a
szokásos (korábbi) ügyfélfogadási rend
szerint dolgozunk.

Szenci György okmányiroda-vezetõ
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Felhõkben járó
motor(kerékpár)osok

Július 24-én, 21 óra 50 perckor Sárbogár-
don egy segédmotoros kerékpár és egy
traktor ütközött össze, melyek szemben
haladtak egymással. Érintõlegesen ütkö-
zött össze a traktor bal oldali alsó foka és
a motor hátsó kerekének oldala. A bal-
eset során a motoros súlyos sérülést szen-
vedett.
Július 25-én, 16 óra 40 perckor Cecén egy
segédmotoros kerékpár vezetõje figyel-
metlensége miatt késõn észlelt egy VW
Golf személygépkocsit az út jobb szélén,
mely a Megállni tilos! tábla hatálya alatt
állt. A motoros a jármû hátuljának ütkö-
zött, majd elesett. Sérülése nyolc napon
túl gyógyuló.
Augusztus 1-jén a kora délutáni órákban
Sárkeresztúron egy kerékpáros egy autót
jobbról kikerülve sóderkupacba hajtott,
majd elvesztette uralmát a kerékpár fö-
lött, és a jármû platójának esett. Közben
eltörött a kisujja.
Cecén egy segédmotoros kerékpáros
megijedve egy gépkocsitól, ami mellette
haladt el, útpadkára hajtott, majd villany-
oszlopnak csapódott, és elesett. A moto-
ros súlyosan sérült.
Augusztus 1-jén, 7 óra 10 perckor ETZ
MZ 250 típusú motorkerékpár közleke-
dett Dégen. Haladása során a sofõr fi-
gyelmetlensége miatt késõn vette észre,
hogy elõtte forgalmi okból lassít egy Opel
Vectra, emiatt hátulról nekiütközött és
átcsapódott a szemközti sávba, ahol
összeütközött egy Mercedes tehergépko-
csival. A balesetben a motorkerékpár ve-
zetõje és utasa súlyos sérülést szenvedett.
1 óra 50 perckor Mezõfalva és Sárbogárd
között egy gépkocsi árokba hajtott. A so-
fõr súlyosan sérült.

Otthon, „édes” otthon

Július 24-én szökött kisfiút találtak meg a
rendõrök. A 13 éves gyerek még vasárnap
reggel ment el otthonról, és az éjszakát
sem töltötte otthon. Kiderült, hogy az
egyik ismerõsénél volt. A rendõrök adat-
gyûjtést követõen találták meg a fiút, akit
elszámoltatását követõen hazaszállítot-
tak a szüleihez.

Másfélmillás ékszerek

Ismeretlen tettes H. Á. sárkeresztúri la-
kostól július 19-én, 23.00 óra és július
20-án, 10.00 óra közötti idõben a (Sár-
keresztúr, Dózsa Gy. utcában lévõ) János
tercia presszó nyitott bukóablakának he-
vederjét kinyitva a lakásból eltulajdoní-
tott különféle ékszereket, 1 db Motorola
V3 mobiltelefont és 50.000 Ft készpénzt.
A lopással okozott kár kb. 1,6 millió
forint.

Lopások és egyéb
bûntettek

Ismeretlen tettes július 18-ára virradóra
H. V. alsószentiváni lakos bejelentése
alapján Alapon a T. J. tulajdonát képezõ
garázst feltörte és rotációs kapát, kapáló-
gépet és Stihl típusú láncfûrészt tulajdo-
nított el. A lopással okozott kár 179.090
Ft. A rongálással okozott kár 1.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 20-án behatolt K.
J. sárbogárdi lakos lakatlan családi házá-
ba, és onnan egy alumínium tálcát illetve
ágynemût tulajdonított el. A lopással
okozott kár 20-25 ezer Ft.

Ismeretlen tettes július 20-án, 14.00 és
21.00 között a Sárosd, 6228-as fõút vasút-
vonal keresztezõdése alatti helyen a vas-
úti csapórudat ismeretlen gépjármûvel
megrongálta.
B. Sz. sárbogárdi július 23-án, 19.55 óra
körüli idõben a sárbogárdi vasútállomás
várótermébõl H. G. regölyi lakos figyel-
mét elterelve a padon lévõ zacskójából
eltulajdonította mobiltelefonját a benne
lévõ SIM kártyával együtt. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 25.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 23-a és június
24-e közötti idõben L. J. sárbogárdi lakos
lakása melléképületébõl eltulajdonított
egy motoros bozótvágót. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 100.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 25-én, 7.00 óra
elõtti idõben ajtóbefeszítés módszerével
behatolt R. J.-né sárosdi lakos házába és
onnan eltulajdonított 10.200 Ft kész-
pénzt, valamint 2 db lemezkazettát.

Dobott rajta egyet
a ritmus

B. Cs. sárbogárdi lakos július 4-én, 7.00
órakor közlekedett Dunaújváros, Mun-
kácsy utcában személygépkocsijával,
amikor is az úttesten keresztben megállt,
majd amikor a háztömbben lakók közül
többen szóvá tették neki a hangosan dü-
börgõ zenét, beállt a Hóvirág presszó
elõtti járdára, oly módon, hogy az úttest
szélén szabályosan parkoló K. A. dunaúj-
városi lakos személygépkocsijának a
hátsó lökhárítójának nekiment.

„Occsó” kocsi

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
2006. július 21-én sikkasztás bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt a Real Cargó Bt.
(Mezõszilas) ellen, akik lízingszerzõdést
kötöttek a K&H Autófinanszírozó Zrt.-
vel egy gépjármû megvásárlására. A szer-
zõdésben rögzített elsõ lízingdíj összegé-
nek megfizetése után 7 havi lízingdíjat fi-
zetett ki a Bt., majd a lízingdíjak befizeté-
sét beszüntette, és a jármûvet sem szol-
gáltatta vissza a sértettnek.

Kakasviadal

L. A. sárkeresztúri lakos július 24-én,
18.00 és 18.30 óra közötti idõben Sár-
keresztúron egy családi ház udvarán tett-
leg bántalmazta O. J. sárkeresztúri la-
kost, aki nyolc napon túl gyógyuló súlyos
sérülést, bordatörést szenvedett.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

NYÁRI KÖZLEKEDÉSI AKCIÓSOROZAT
A BALESETEK VISSZASZORÍTÁSÁRA

A hétvégeken történt személyi sérülé-
ses közlekedési balesetek száma drasz-
tikusan megnõtt, ezért július 21-étõl
szeptember 26-áig minden hétvégén fo-
kozott közlekedésrendészeti ellenõr-
zésre számíthatnak a Fejér megye útjain
közlekedõk.
A nyári szabadságolás, illetve a turiszti-
kai szezon alatt a hétvégéken jelentõsen
megnõ a forgalom a közutakon. A sze-
mélyi sérüléses közúti közlekedési bal-
esetek meghatározó többsége a gyors-
hajtások miatt következik be. Több
esetben a passzív biztonsági eszközök
használatának hiánya miatt súlyosabb
sérülések keletkeznek.
A közlekedésbiztonsági akciók során a
rendõrök elsõsorban a sebességméré-
sekre, az ittas jármûvezetõk kiszûrésé-

re, a passzív biztonsági eszközök hasz-
nálatának ellenõrzésére helyezik a
hangsúlyt, de kiemelt figyelmet fordíta-
nak más mozgó szabálysértésekre is.
Fejér megyében valamennyi fõútvona-
lon, illetve a forgalmasabb alsóbbrendû
utakon számíthatnak rendszeres rend-
õri ellenõrzésre.
Kérjük a közlekedõket, tartsák be a köz-
lekedési szabályokat, a várhatóan meg-
növekvõ forgalomra tekintettel legye-
nek egymással türelmesek, toleránsak.
Amennyiben hosszabb útra indulnak,
vigyenek magukkal folyadékot, ha út-
közben elfáradnak, tartsanak pihenõt!
Balesetmentes közlekedést, biztonsá-
gos hazatérést kívánunk!

Németh–Kész Mónika r. fhdgy.,
az FMRFK szóvivõje
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 2006. augusztus 11-én
(pénteken), 9 órakor ülést tart, melyre
meghívom.
Az ülés helye: polgármesteri hivatal dísz-
terme. 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
1. A helyi választási bizottság választása.
2. A 2006. évi költségvetésrõl szóló 11/2006
(III. 20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének elsõ félévi alakulásáról.
4. A bölcsõde és az oktatási intézmények té-
rítési díjainak felülvizsgálata, meghatározá-
sa.
5. A szociális intézmények nyersanyagnor-
máinak meghatározása.
6. Szociális rendelet módosítása.
7. A város nevelési-oktatási intézményeinek
beszámolója tevékenységükrõl, a személyi,
tárgyi feltételekrõl, a következõ tanévre való
felkészülés teendõirõl.
8. A Sárrét-Víz Kht. 2006. évi felújítási keret-
javaslata és döntés a vízi közmûvek 2006. évi
I. félévi bérletidíj-felhasználásáról.
9. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító
okiratának módosítása.
10. Az Egyesített Szociális Intézmény Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyá-
sa.
11. A Fejér Megyei Szent György Kórház mû-
ködésének racionalizálása.
12. A nevelési-oktatási intézmények lét-
számcsökkentésének költségkihatása.
13. A Mészöly Géza Általános Iskola felújítá-
sa során keletkezett költségmaradvány-le-
mondó nyilatkozata.
14. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás társulási meg-
állapodása.
15. Elõirányzat módosítása a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtár részére klímaberende-
zés beszerzésére.
16. A Francsics József életmûvét bemutató
albumhoz támogatás nyújtása.
17. A városüzemeltetési feladatok ellátáshoz
biztosított összeg felhasználása, további fe-
dezetbiztosítási igény.
18. A sárbogárdi felhagyott hulladéklerakó
kármentesítési folyamata.
19. A sárbogárdi 0545. hrsz.-ú ingatlanról
részletes tényfeltárási záró dokumentáció el-
készítése.

20. A sárbogárdi 4802/2. hrsz.-ú ingatlan tu-
lajdonba kérése.
21. A sárbogárdi 0637. hrsz.-ú földrészlet
bérbeadása és mûvelési ágának változása.
22. Ingatlanvásárlási kérelem a sárbogárdi
2354/5. hrsz.-ú ingatlan egy részére.
23. Ingatlanvásárlási kérelem a sárbogárdi
1818/3. hrsz.-ú ingatlanra.
24. Önkormányzati tulajdonba visszakerült
építési telkek minimális vételárának megha-
tározása.
25. Vételi szándék a sárbogárdi 2784 hrsz.-ú
ingatlanra.
26. Sárszentágota község településrendezési
eszközeinek véleményezése.
27. „Hitelszerzõdés Panel Plusz Hitelprog-
ramhoz” tárgyú közbeszerzési eljárásban
összegzés elfogadása.
28. „Mûszaki ellenõr kiválasztása Panel Plusz
Programhoz” tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban összegzés elfogadása.
29. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
30. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásához kötõ-
dõ elõirányzat felhasználásáról.
31. Tájékoztató a pénzügyi bizottság 5/2006.
(V1. 22.) PB. számú határozat ügyében.
32. Bejelentések — Interpellációk.

Zárt ülés
1. Városi könyvtár vezetõi pályázatának elbí-
rálása.
2. Javaslat Sárbogárd Város Díszpolgára ki-
tüntetés 2006. évi adományozására.
3. Javaslat az Év Utánpótlás-nevelõje kitün-
tetés 2006. évi adományozására.
4. Javaslat az Év Ifjúságáért kitüntetés 2006.
évi adományozására.
5. Javaslat az Év Köztisztviselõje kitüntetés
2006. évi adományozására.
6. Szakemberlakás iránti igény.
7. Elsõ lakáshoz jutók támogatásáról döntés.
8. Rendszeres szociális segély elutasítása el-
leni fellebbezés elbírálása.
9. Közgyógyellátási kérelem elutasítása elle-
ni fellebbezés elbírálása.
10. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak,
póttagjainak megválasztása.
11. Döntés a Sárrét-Víz Kht. ügyvezetõi meg-
bízásáról.
12. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a
helyi választási bizottság — miután a nemzeti
és etnikai kisebbségek képviselõinek törvényi
választási feltételei megvannak: a cigány ki-
sebbségi választói névjegyzékbe 192 fõ kérte
felvételét — a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 115/I. § (6) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján 2006.
október 1-jére (vasárnapra) kitûzte a települé-
si cigány kisebbségi önkormányzati választás
idõpontját.
Azok a választópolgárok, akik kérték felvételü-
ket a cigány kisebbségi választói névjegyzék-
be, a felvételrõl 2006. augusztus 4-éig kap-
nak/kaptak értesítést.
A választáson csak cigány kisebbségi szerve-
zetek állíthatnak jelölteket 2006. szeptember
8-áig.
Részletes tájékoztatásért a helyi választási
irodához lehet fordulni.

Demeterné dr. Venicz Anita aljegyzõ,
a helyi választási iroda vezetõje

Tisztelt
Lakosság!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Hu-
mánpolitikai és Oktatási Fõosztálya az elmúlt
évekhez hasonlóan, ez év õszén, 2006. szep-
tembertõl ismételten szervez „társadalom-
biztosítási ügyintézõ” és ennél magasabb
szintû „társadalombiztosítási szakelõadó”
szaktanfolyamokat.

A jelentkezés feltétele: középiskolai vég-
zettség.

Vizsga feltétele: középfokú tb. ügyintézõi
szakmai végzettség.

Képzési idõ: egy év (két félév szeptembertõl
januárig és februártól júniusig, amely 2x2 tel-
jes nap elfoglaltságot jelent.)

Képzés helye: OEP Székház (1139 Bp. Váci út
73/A.)

Részvételi díj: 90.000 Ft/fõ/félév, amely a
vizsgadíjat is magába foglalja.

A képzés költsége a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolható.

Végzettség: OKJ szerinti társadalombiztosí-
tási szakelõadó.

Jelentkezési határidõ: 2006. augusztus 31.

A tanfolyammal kapcsolatosan érdeklõdni le-
het az OEP Humánpolitikai és Oktatási Fõosz-
tályán (tel.: 06-1-350-2001/5203, 5202 vagy
5261 mellék).

A tanfolyamra jelentkezési lap a sárbogárdi
polgármesteri hivatal hatósági osztályán, a
11-es számú irodában áll rendelkezésre.

Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2006. augusztus 13-án, déli 11.00 órától este
19.00 óráig a Hõsök terei közparkoló központi része lezárásra kerül a Fortuna Rádió ren-
dezvénye miatt. Kérem a lakosság szíves megértését!

Juhász János polgármester
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Az alispán
Ma már csak kevesen tudják, hogy volt
idõ, amikor Bogárd adott alispánt a ne-
mes vármegyének dercsikai Huszár
Ágoston személyében. Emléke mára már
elhalványult, pedig a két világháború kö-
zött róla nevezték el az utcát, ahol kúriája
állt. Sajnos keveset tudunk róla, ponto-
sabb képet az alapos levéltári kutatások
adhatnának személyérõl. Azt az egyné-
hány dolgot azonban, ami a rendelkezé-
sünkre áll, hadd foglaljuk össze néhány
sorban.
Az egyházi anyakönyvi bejegyzés és a sír-
emlék felirata szerint a nagy férfiú az
osztrák birodalom fõvárosában, Bécsben
született 1830. augusztus 30-án. Szüleirõl
tudjuk, hogy apja, Huszár József az ud-
varban viselt hivatalt kancelláriai taná-
csosként, édesanyja pedig a nemesi csa-
ládból származó Frankl Antónia volt.
Nem tudni, hol végezte iskoláit, de pályá-
ja idõvel szépen ívelt felfelé. Az 1850-es
években, mint tekintélyes és tanult köz-
birtokos, bizalmi tagként részt vállalt a
Sárbogárdot igazgató testületben. Töb-
bek között az õ hatáskörébe tartozott a
katonai beszállásolások ügye is.
1860-ban ott találjuk a nevét a megyei bi-
zottmányba küldött 25 bogárdi birtokos
között. Az 1880-as években lett a székes-
fehérvári járás szolgabírája. Mivel a vár-
megyei hivatalnoki kar vezetõi megköve-
telték, hogy a törvényhatósági önkor-
mányzatban nemesi származású tisztség-

viselõk viseljenek funkciót, ezért Huszár
Ágostonnak is a vármegyei levéltárhoz
kellett evégett folyamodnia. Ezt 1885
szeptemberében kérvényezte és kapta
meg rá a választ az akkori alispántól, aki
igazolta, hogy már 1750-tõl tud a kérvé-
nyezõ felmutatni nemest az õsei között,
és a vármegyében 1821-ben nyert a család
nemesi származása bizonyítást.
Késõbb a járás fõbírájává, majd 1894 és
1906 között — Sárközy Aurél után —
Fejér megye alispánjává nevezték ki.
Munkája elismerését jelzik a kitünteté-
sek. 1885-ben megkapta a Ferenc Jó-
zsef-rend I. keresztjét, 1897-ben a III.
osztályú vaskoronarendet. Címei között
szerepel továbbá az „aranysarkantyús vi-
téz” elnevezés. Ez a kitüntetés az An-
jou-korból eredt, s a magyar királyok ko-
ronázásakor adták. A hivatalos közlés
szerint e cím hordozói saját renddel, jel-
vénnyel, szabályokkal és jogokkal nem
rendelkeztek. Megszerzését saját vagy
családi érdemek fölsorolásával kérvé-
nyezhették. Ezek fényében igazolódni
látszik a fáma, hogy a király koronázása-
kor Huszár Ágoston mint barát és egyben
kitüntetett az uralkodó közvetlen kísére-
tében tartózkodott.
Családi állapotáról tudjuk, hogy felesége
a pettendi születésû nádasdi Sárközy Vil-
ma (1841-1916) volt. Három fiuk közül az
elsõ, Dezsõ (1864-1944) — egykori fõ-
szolgabíró és országgyûlési képviselõ —
nem ismeretlen a sárbogárdiak elõtt. A
másodszülött Aladár (1868-1944) apjá-
hoz és bátyjához méltó, jelentõs pályát
futott be. A marcali járásbírói hivataltól

jutott el a kúriai bírói székig és (mint So-
mogy vármegye küldöttje) a felsõházi
tagságig. A harmadikként született Ödön
(1869-1895) fiatalon, mindössze 26 éve-
sen halt meg Sárbogárdon.

A nyugalmazott alispán élete alkonyán,
visszavonulása után is kénytelen volt köz-
szerepet vállalni. 1915-ben ugyanis az át-
vonuló, sebesülteket szállító vonatok át-
haladása nyomán alakult meg Heltay
Jenõné, a járási fõszolgabíró vezetésével
a helyi Vöröskereszt Egyesület, melynek
elnökévé õt választották. Az általuk veze-
tett egyesület több ezer katonának adott
a kiosztott étel- és italadagok által felfris-
sülést a nyomasztó háborús idõkben.

Huszár Ágoston megfáradt életét éppen
90 esztendõvel ezelõtt, 1916. július 30-án
tette le a Mindenható kezébe. Végel-
gyengülésben halt meg 86 évesen. Teme-
tése augusztus elsején volt Úrházy Lajos
(a régi bogárdi lelkész fia) lovasberényi
lelkész és a frissen idekerült Kiss Dániel
szolgálatával. Sok világi tiszte nem en-
gedte, hogy nagy posztot vállaljon egyhá-
zában úgy, mint késõbb fiai, akik egyház-
megyei fõgondnokok lettek. Õ abban a
rangban fáradozott lelki családjáért,
mintegy ágensként, amelybe emeltetett.
Ezért is olvashatjuk e szép sorokat bú-
csúztatóként az egyházmegyei jegyzõ-
könyv lapjain:

„Huszár Ágoston mindenektõl annyira
tisztelt nevét van-e köztünk, aki ne ismerné,
aki ne tudná, mily kiváló tettekkel írta be
nevét e vármegye történetének könyvébe s
mily talpig derék fia volt hazájának, egyhá-
zának? S bizonyára nem kis érdeme az is,
hogy hozzá mindenben hasonló két jeles fi-
út nevelt s hagyott maga után legszebb
örökség gyanánt mind egyházunknak,
mind a hazának. És feljegyzésre méltó érde-
me az is — sajnos —, hogy ma már ez is ér-
demszámba megy, hogy alig múlt el egyet-
len fõbb ünnepünk, hogy sárbogárdi kúriá-
jából családjával együtt el ne ment volna az
Isten házába, hogy keresztyéni alázatosság-
gal oda ne járuljon az Úrnak szent asztalá-
hoz. S a jó Isten, kiben annyira hitt, meg is
áldotta õt 86 évre terjedt patriarchális élet-
korral. Körülvette az õ kegyelme, valamint
a köztisztelet és szeretet nyilvánvaló jeleivel,
s így nyugodtan hajthatta le fejét a f. évi júli-
us hó 30-án az örök nyugalomra, abban a
tudatban, hogy megadatik neki az örökélet-
nek koronája is…

Legyen áldott e hív sáfár emlékezete is kö-
zöttünk.”

(-b,-n)

Felhasznált irodalom: Sárbogárdi Refor-
mátus Egyház születési és halotti anya-
könyvei, Kovácsné Komáromi Edit: Hu-
szár Dezsõ közéleti munkássága és utó-
élete (1918-tól napjainkig) — 2005, Sár-
bogárd város története 1989, a Vértesal-
jai Református Egyházmegye közgyûlés-
ének jegyzõkönyve 1916.

HANTOSI JURTANAP
2006. augusztus 12-13.

Programok augusztus 12-én, szombaton:
9 óra: kiállítások megnyitása az iskolában:
— Kakas József: A világ pénzei;
— Mányoki Zsolt: A hantosi családok családfái;
— Virág József: Hantosi képek;
9.20 óra: játszóház az iskola elõtt;
9.30 óra: fõzõverseny az iskola elõtt;
9.30 órakor a sportpályán: népi fogathajtás, kettesfogathajtás;
10 óra: bábszínház a parkban;
12 óra: ebéd;
13 órakor a sportpályán: díjugrató bemutató, lovas íjászbemutató;
16 órától kultúrmûsor a parkban, a szabadtéri színpadon;
19 órától:
— kugliverseny a Zsuzsa kocsmában,
— fekvenyomó verseny a „Jurta nap legerõsebb embere”

címért a színpadon;
22 órától: ingyenes diszkó a Faház sörözõben.

Augusztus 13-án, vasárnap:
9 órától: „Jurta”-kupa kispályás labdarúgó-bajnokság a sportpályán; nõi kézilab-
dakupa; 12 óra: ebéd.

Mindenkit szeretettel vár a hantosi önkormányzat!
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12-én, szombaton, 19 órakor:

Színes, szinkronizált, amerikai fantasy

A legyõzhetetlen hõst talán legyõzték. Titokzatos módon el-
tûnt, sok éve senki nem látta õt a Földön pedig bõven szük-
ség volna megvesztegethetetlen bátorságára. Most végre új-
ra felbukkan, ám egyszerre két ellenség ellen kénytelen küz-
deni: Egy õsi gonosz erõ Superman ellen támad, hogy azután
könnyen leszámolhasson a védelmezõ nélkül maradó világ-
gal; a nõ pedig, akit a hõs úgy imád, éli az életét: Lois Lane ta-
lán már más férfit szeret. A visszatérés nem könnyû. Nem di-
adalt hoz, hanem keserûséget. A világ megtanult hõsök nél-
kül élni, és még akkor sem fogadja el a segítséget, amikor
nincs más útja az életben maradásnak. Superman belevág
különös élete talán legnagyobb kalandjába, mely az óceán
mélyétõl az ûr távoli sötétjéig vezeti. Az emberiségért és egy
nõért.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

MEGHÍVÓ AZ V. ALKALOMMAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ
CECEI PISZKERI NAPOKRA 2006. AUGUSZTUS 12-13.

Augusztus 12., szombat

10.00 órától: térségi népi fogatok nyitó versenye a „Cece-ku-
páért” I. forduló, regisztráció 9.00 órától;
10.00 órától: mûnyulas agárversenyek egész nap;
13.00 órától: ebéd — ebédjegy 300 Ft-os áron a helyszínen vá-
sárolható;
14.00 órától: térségi népi fogatok nyitó versenye a „Ce-
ce-kupáért” II. forduló;
16.00 órától: eredményhirdetés;
16.30 órától: malacfogóverseny gyermekek részére;
17.00 órától: János Vitéz címû színdarab bemutatása a buda-
pesti Zöld Macska Gyermekszínjátszó Csoport elõadásában;
18.00 órától: agyaggalamb-lövészet;
19.00 órától: cecei Búzavirág Népdalkör mûsora;
20.00 órától: Piszkeri bál a tûz körül.

Augusztus 13., vasárnap

10.00 órától: cecei népi fogatok hajtóversenye a „Piszkeri-
kupáért” I. forduló;

10.00 órától: kézmûves-foglalkozás kicsiknek és nagyoknak,
gyöngyfûzés, agyagozás, szabadtéri kovácsolás stb.;
10.00 órától: egész nap szabadtéri játékok: gólyaláb, homok-
várépítõ-verseny, patkódobálás stb.;
12.00 órától: malacfogóverseny gyermekeknek;
13.00 órától: ebéd — ebédjegy 300 Ft-os áron a helyszínen vá-
sárolható;
14.00 órától: a Csõszi Történelmi, Haditorna és Hagyomány-
õrzõ Egyesület õsi magyar harcmûvészeti (baranta) bemuta-
tója;
15.00 órától: cecei népi fogatok hajtóversenye a „Piszkeri-
kupáért” II. forduló;
16.00 órától: eredményhirdetés;
16.30 órától: lószépségverseny;
17.00 órától: Molnár Csaba spanyol lovas iskola bemutatója;
17.30 órától: rönkhúzás;
18.30 órától: tréfás fogathajtás.
Mindkét napon büfé, bográcsos sütés, fõzés várja az ér-
deklõdõket!

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
A szervezõk

60 ÓRÁS

ANGOLNYELVTANFOLYAMOKANGOLNYELVTANFOLYAMOK
SZEPTEMBERTÕL!SZEPTEMBERTÕL!

Kezdõ, haladó és nyelvvizsga elõkészítõ szinten a sárbogárdi mû-
velõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István.
Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Szintfelmérés: 2006. augusztus 22-én, 18 órakor.
Jelentkezés: a 06 25 461 093-as

telefonszámon, vagy személyesen a mûvelõdési központban.
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Gyümölcsös kocka
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 10 dkg cukor, 1 tojás, 8 dkg
vaj vagy margarin, 2,5 dl tej, 4 dkg élesztõ, a tepsi kikenéséhez
margarin; hozzávalók a töltelékhez: fél doboz felezett õsziba-
rackbefõtt, 25 dkg apróra vágott ananászbefõtt, 20 dkg vaj vagy
margarin, 20 dkg szálasra vágott mandula, 20 dkg cukor, 4 evõ-
kanál tej, 4 evõkanál áfonyabefõtt vagy ribizlidzsem.

A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk benne az élesztõt és meg-
hintjük egy teáskanál cukorral. Az átszitált lisztet a cukorral
együtt tálba tesszük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztõt, az ol-
vasztott vajat vagy margarint és a tojást. Robotgép segítségé-
vel összedolgozzuk és letakarítva, meleg helyen kb. 20 percig
kelesztjük. Közben az õszibarackbefõttet lecsöpögtetjük,
majd a díszítéshez kisebb darabokra vágjuk. A vajat vagy a
margarint lábosban felolvasztjuk. Hozzáadjuk a cukrot, a
szálasra vágott mandulát és a tejet, majd állandó keverés
mellett, kis lángon kb. 3 percig fõzzük.
Ha langyosra hûlt, belekeverjük az összevágott ananászt is.
A tésztát kinyújtjuk, majd margarinnal kikent tepsibe he-
lyezzük. Kirakjuk barackbefõttel és további 20 percig ke-
lesztjük. Rásimítjuk a mandulás krémet, és egymástól 5-8 cm
távolságra ráhalmozunk 1-1 kanál áfonyabefõttet. Elõmele-
gített sütõben 200 fokon (gáztûzhelynél hármas fokozaton)
kb. 20 percig sütjük. Kockákra vágva tálaljuk.

Töltött sonka pirított
sajttal

Hozzávalók: 8 vastagabb szelet fõtt sonka, 25 dkg gomba, 15 dkg
reszelt sajt, petrezselyemzöldje, vaj, liszt, 1,5 dl tejszín, 1,5 dl
fehérbor, só, bors, 1 tojás, két kis paradicsom.

Elkészítés: a felszeletelt gombát rövid ideig vajban pirítjuk,
majd kivesszük, félretesszük. A lisztet elkeverjük a zsiradék-
ban, fehérborral és tejszínnel mártást készítünk, amelybe
visszatesszük a gombát és a tojást. Ezután a sonkaszeleteket
megtöltjük a sûrû, gombás mártással, tasakokat formálunk
belõle és sütõformába tesszük. Paradicsomszeleteket te-
szünk közé, és kicsit megsózzuk. Megszórjuk sajttal. Az elõ-
melegített sütõ felsõ részébe helyezzük, és addig sütjük,
amíg a sajt ráolvad.

N Y U G I !
Reggel az ember ébredéskor kattant egyet a rádió gombján: hí-
rek. Aztán beleolvas az újságba, délben és este megnézi a tévén
a híreket, több csatornán is. Mit mondjak? Nehéz nyugodtnak
maradni. Mert a magyarok korábban halnak meg, mint mások.
Az aktuális csomagok súlyos terheket rónak a lakosságra. Tûz-
oltók égtek el Pesten. És a napsütés komoly egészségügyi koc-
kázatot jelent. És meghatározott idõn belül különben is lakha-
tatlanná válik a Föld. Nem beszélve arról, hogy naponta százak
belét ontják ki különbözõ háborúkban. És a villamosok bedög-
lenek. És fenn meg lenn hullanak a fejek. És utcára teszik az al-
kalmazottakat. És felelõs emberek hülyeségeket beszélnek
összevissza, közben meg minket néznek hülyének. És egy nap
arra ébredünk, hogy nem tudjuk fizetni a törlesztõ részleteket.
Aztán a kis aktuális érdekességek! A két sorozatgyilkos nemes
vetélkedése Amerikában. Hogy melyikük tud tovább és érdeke-
sebben ölni. Vagy a barátnõ elégetése a dûlõút mentén. Az anya
baltás kivégzése. Kábítószer-szállítmány leleplezése minden
második napon (Mi van azzal a nagyobb mennyiséggel, amit
nem lepleztek le?).
De a reklámok is áramlanak az agyba. Miközben a reggelijét fo-
gyasztja az ember, egy bájos hölgy a képernyõn a székrekedésé-
vel kapcsolatos gondjairól beszél. Na meg a puffadásgátló tab-
letta áldásai. Világszínvonalú intim betétek ajánlatai. Mindent
meg kell tenni a kiskorúak sokoldalú felvilágosítása érdekében,
nehogy valami kis illúzióik maradjanak például a szerelemmel
kapcsolatban. Nehogy már azt higgyék, hogy Csipkerózsika és a
herceg, Hamupipõke és a királyfi, Hófehérke és a fehér lovon
érkezõ királyfi érzelmei valódi életmintákat tükröznek. Vegyék
tudomásul, hogy a lényeg a merevedés, a potenciafokozás.
Hát, kérem szépen, én azért sem idegeskedem! Olvasok rendes
irodalmat, ahol arról van szó, hogy az emberek normálisak, sze-
retik egymást, gyerekeket nevelnek. Kapálok a kertben. És hall-
gatok rendes zenét, amitõl az az érzésem támad, hogy az élet
szép dolog. Tulajdonképpen kiskorom óta szent meggyõzõdé-
sem, hogy örülni lehet annak, amit a születéssel kaptam. Vala-
mi miatt vannak, akik nem igazán tudnak örülni ennek, sõt, má-
sok örömét is el akarják rontani. Sajnos meglehetõsen sikerült.
Mikor néha a fõvárosba kell mennem, én is figyelem a metró
mozgólépcsõjén a szembejövõ emberáradatot. Ez egy közis-
mert, érdekes szórakozás. Az utazó kézzelfogható benyomást
kap az emberi nem tarkaságáról. Itt aztán a homo sapiensnek
minden elképzelhetõ és el sem képzelhetõ elõfordulása megje-
lenik. Talán csak a legteteje és a legalja nem: a milliárdosok, fõ-
hivatalnokok, másrészt a kukások és haldoklók. De van itt a
mozgólépcsõ szüntelen vonulása közepette egy összbenyomása
a nézõnek: az emberek komorak. Nem igazán örülnek az élet-
nek. Hát lehet ezen csodálkozni? A kivétel: a gyerekek és itt-ott
egy kedves szerelmespár. Ott még villannak fel mosolyok, önfe-
ledt nevetések.
Azt hiszem, tudni kéne gyermekké válni. És persze szerelmessé.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

HIVATALOS
FÉMFELVÁSÁRLÓ

HELY NYÍLOTT:

Sárszentmiklós,
Erkel F. u. 5. szám alatt.

Magas áron
fémhulladékot veszek.

Telefon: 06 (20) 9152 521
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Ki szólal meg elõször?
Volt egyszer négy szerzetes. Jámborak
voltak, a légynek se vétettek, nem is vét-
hettek volna, mert még légy se szállt arra
a tájra, ahol éldegéltek. Túl a hét fekete
hegyen, egy sûrû erdõben, annak is a kö-
zepében, egy nagy kõbarlangban.
Egy fogadalmat tettek, hogy hét napig
hallgatnak, nem ejtenek egy szót se, hét
napig csak azon elmélkednek, miként le-
hetnének még jámborabbak.
Négyen éldegéltek a barlangban, közel s
távol egy lélek se, csak egy szolgagyerek
járt be hozzájuk, az hordta nekik az ételt,
italt, világot.
Estefelé a barlangban füstölögni kezdett
a mécses. Füstölgött, pislogott, félõ volt,
hogy elalszik.

Az a barát, aki legközelebb ült hozzá, ki-
kiáltott a szolgafiúnak:
— Hé, fiú! Gyere, igazítsd meg gyorsan a
kanócot!
A társa, aki mellette ült, mérgesen csó-
válta a fejét:
— Hallgatást fogadtunk, te pedig meg-
szegted! Most aztán kezdhetjük elölrõl!
A harmadik igen megharagudott mind a
kettõjükre és rájuk rivallt:
— Hallgassatok már, ti locsogók!
Akkor a negyedik, a legöregebb és leg-
jámborabb barát azt mondta nagy méltó-
sággal:
— Rólam vegyetek példát! Egyedül én
nem szegtem meg a fogadalmat.

MEGFEJTÉS
16 dl+12 dl=2 l 8 dl; 32 dl=3 l 2 dl; 6
l=60 dl; 4 l 5 dl=25 dl+20 dl; 2 l 4 dl=
16 dl+8 dl;
Helyes megfejtést küldött be: Szûr No-
émi Kitti, Sárbogárd; Jákob Zsuzsan-
na, Sárbogárd; Jákob Mária, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Szûr Noémi Kitti,
Sárbogárd, Barátság u. 6/2.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

Húzd alá a helyes választ!

Mi a dézsa?
pohár; kétfülû faedény; fürdõkád.
Mi az eresz?
a ház fala; a tetõ falhoz csatlakozó
pereme; a pince bejárata.
Hogyan mondanád másként?
Mostohán bánt vele.

Beküldési határidõ:
2006. augusztus 15.

Heti idõjárás
Péntektõl vasárnapig
országszerte várhatók
esõk, záporok és zivata-
rok. Egy-egy heves zivatar is kialakul-
hat. Ebben az idõszakban többfelé je-
lentõs mennyiségû csapadék hullhat.
A csúcshõmérsékletek általában az át-
lag közelében alakulnak, csak a hétvé-
gén, a tartósan csapadékos helyeken
maradnak pár fokkal alatta. Tehát a
kánikula augusztus közepéig nem tér
vissza.

www.metnet.hu

FALUNAP KÁLOZON
Augusztus 12-13-án kétnapos falunapi vigasságra

várja Káloz Község Önkormányzata a falu

és a környezõ települések lakosságát.

Szombaton 9 órakor kezdõdik a kispályás labdarúgótorna a sport-

centrumban,

9.30-kor díjugrató lovasverseny, vasárnap ugyanebben az idõpontban

kettesfogathajtó-verseny kezdõdik.

A faluházban régiségekbõl rendeznek kiállítást. A szabadtéri színpa-

don egész nap folyamatosan mûsorok lesznek.

Szombaton 15 órától Leg-leg utcaverseny,

a focipályán 17 órától Káloz és Soponya öregfiúinak focimeccse.

Vasárnap 15.30-tól szezonnyitó bajnoki ifjúsági, majd felnõtt foci-

mérkõzés lesz.

Szombaton este diszkóra, vasárnap pedig utcabálra várják a táncolni

vágyókat.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk!

Német import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk és szandálok

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. augusztus 14-én,
szeptember 4-én, október 16-án,

november 6-án, délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

AKCIÓ!
Új PAMPERS pelenka 1.100 Ft
CALGON 500 g 600 Ft
OB normál 16 db 399 Ft
JOHNSON'S tusfürdõ, nõi 290 Ft
NIVEA testápoló normál 600 Ft
AXE deok 580 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)

VICC
— Anyu, anyu! Az iskolában mindenki
Rambónak csúfol!
— Akkor megyek, beszélek a tanító
nénivel kisfiam!
— Hagyd anyu! Ez az én harcom!
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Augusztus 12., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hurrá, vidékre költözünk! 9.25 Sandokan 9.55 Heltai Gáspár me-
sél 10.05 Felfedezõk kalandjai 11.05 Izomláz 11.35 A Trianon-szindróma 12.00
Híradó 12.10 Autóvízió 12.40 Tejben-vajban 13.10 Vérvörös nyár 14.05 Kell 1
pasi! 15.00 Abszolút 15.30 Feszty-körkép 16.00 TS 18.10 Garas Dezsõ 19.00 Lu-
xor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 TS 22.35 Örömzene 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.45 A háború áldozatai 1.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Az i nternet csodái 7.00 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Egy rém rendes család 13.15 Bazi nagy görög élet 13.40 Odüsszeia 14.35
Tuti gimi 15.35 M, mint muskétás 16.30 Fantomas a Scotland Yard ellen 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az istenek a fejükre estek 21.35 Apámra ütök
23.25 Halálosztó harcos 0.55 Vészhelyzet 1.55 Kórház a város szélén 2.50
Apámra ütök
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Jetix 10.05 Kalandos szafari 10.35 Mókás állatvilág
11.05 Kalandjárat 11.35 Laktérítõ 12.05 TotalCar 12.40 Tremors — Ahová lépek
ott mindig szörny terem 13.30 Karen Sisco — Mint a kámfor 14.30 A láthatatlan
ember 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Vissza a jövõbe 22.35 Idõzített bomba 0.55
Betty nõvér 1.45 FBI ügynökök bevetésen 2.35 A láthatatlan ember 3.25
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Barangoló 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 Pál
Tamás operanyitányokat vezényel 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Elfe-
lejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza

Augusztus 13., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Fõtér — Keszthely 9.40 Századunk 10.10 Nekem ne lenne ha-
zám? 10.30 Az utókor ítélete 11.00 Mûvészetek völgye 2006 11.50 „Így szól az
Úr!” 12.00 Híradó 12.05 TS-Sporthét 13.05 Vérvörös nyár 14.00 Brazil szabadrú-
gás 14.30 Csellengõk 14.50 Örömhír 15.20 Magyar elsõk 15.40 TS 17.15 Pano-
ráma 17.45 Szívek szállodája 18.30 Állatkölykök 19.30 Híradó 19.55 Szuperbuli
21.00 A szólás szabadsága 22.05 Michael Moore-sorozat 0.10 Híradó 0.15
Sporthírek 0.25 TS-Motorsport 0.50 Héthatár 1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.25 Kölyökklub 9.15 Receptklub 9.35 Játék 10.35 Iste-
ni sugallat 11.30 Pasadena 12.25 Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 13.15
Forma-1-magazin 14.10 Seven Days — Az idõkapu 15.05 Trópusi nyomozók
16.20 Hatos lottó-sorsolás 16.35 Döglött akták 17.25 L. A. Heat — Halálos páros
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Reszkessetek betörõk! 2. 22.15 Tomboló
ököl 24.00 Fókusz-portré 0.45 Halottak szigete 2.30 Tomboló ököl 4.40
Fókusz-portré 5.10 Top Shop
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.40
Jetix 10.05 Dilizsaruk 10.35 Két testõr 11.10 Stahl konyhája 11.40 A világ leg-
erõsebb emberei 12.30 Knight Rider 13.30 Monk-flúgos nyomozó 14.30
Smallville 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Állj, vagy lõ a mamám! 21.45 Póruljárt fegyencfurgon 23.40
Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gon-
dolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mû-
vészlemezek 16.04 Vándorló szülõföld 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sport 19.30 Esti mese 19.40 Morvay Károly nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl
21.03 Közvetítés a Kassai Területi Színház Thália Színpadáról 22.00 Krónika
23.08 Zenemûvek Lenau nyomán

Augusztus 14., 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 11.15 Pláza
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.00 Jelképtár — Az arany 14.10 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.55 Bartók 125 16.05 A szívemben élõ hegyek: A japán Észa-
ki-Alpok 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 Csillag-
jegyek 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.00 Kultúrház-Nyár
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Himalája — Az élet sója
1.35 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 Lost — Eltûntek 18.30 Hír-

adó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Kalandra fel! 22.50 Élõ fegyver
0.30 Reflektor 0.45 ITTHON 1.10 Papás-mamás 1.40 Tigrisek földjén
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Joey 19.30 Aktív 20.10 Gyilkos számok 21.10 A méret a lényeg 23.05 Mambó
olasz módra 0.50 Tények este 1.20 Vadnyugati bûnvadászok 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Tatárpuszta — Dino Buzzati regénye folytatásokban 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Lemezmúzeum

Augusztus 15., 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 11.05
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Max, a zsa-
ru 14.55 Az igazság bajnokai 15.40 Bartók 125 15.45 Védett szépségeink 16.15
Maradj velünk! 16.25 Katolikus krónika 16.55 TS 18.25 Híradó 18.29 Körzeti hír-
adók 18.35 Napló 56 18.40 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
Kultúrház-Nyár 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Salome
utolsó tánca 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 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Dolmen — Rejtel-
mek szigete 22.30 Nincs menedék 0.15 Reflektor 0.30 Igaz történetek 2.15
Papás-mamás 2.35 Nincs menedék
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Joey 19.30 Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Grease 22.25 Huncut fiúk 23.55
Tények este 0.25 Sírig tartó barátság 1.20 Solymász Tamás 3.00 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 11.33 Petõfi
Sándor: Úti jegyzetek 1. 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 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta — Dino Buzzati regénye 21.05
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Augusztus 16., 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 11.05
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Max, a zsaru
14.55 Kormányváró 15.20 Bartók 125 15.20 Az igazság bajnokai 16.20 Metodis-
ta ifjúsági mûsor 16.25 Útmutató 17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Hír-
adó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Esti pikoló 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó
23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56 23.20 Nyomok között 1.35 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 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Navarone ágyúi
23.40 Dr. Vegas, a szerencsedoki 0.40 Reflektor 0.55 Új faj 2.30 Papás-mamás
2.50 Nem kutya
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Joey 19.30 Aktív 20.10 Columbo 22.10 Doktor House 23.10 10-8: Veszélyes õr-
járat 24.00 Tények este 0.30 Az elveszett kard legendája 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Be-
szélni nehéz! 11.33 Petõfi Sándor: Úti jegyzetek 2. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta 8. 21.05
Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek
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Augusztus 17., 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 9.30 Kutya legyek 9.55 Heltai Gás-
pár mesél 10.05 Utazás a múltba 11.05 Pláza 12.00 Híradó 13.00 Együtt 13.55
Néprajzi értékeink 14.05 Max, a zsaru 15.00 Az igazság bajnokai 15.55 Bartók
125 16.00 A gondolkodás kalandjai 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 A maharadzsa lánya 22.00 Csütörtök este 22.35
Kultúrház 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.14 Napló 56 23.20 Dob+Basszus
0.10 Démoni szeretõk 2.10 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 13.15 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas-FBI 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Õk is a fejükre es-
tek 22.30 Tíz dolog, amit utálok benned 0.30 Reflektor 0.50 Street Time — Har-
cos utcák 1.45 Infománia 2.15 Kórház a város szélén

TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.00 Édes
élet olasz módra 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 ED 18.30 Té-
nyek 19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Jó fiú! 22.00 Fertõzõ éden 23.50 Tökös csa-
jok 0.20 Tények este 0.50 Trafic 2. 2.50 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Petõfi Sándor: Úti jegyzetek 3. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 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 nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta — Dino
Buzzati regénye 9. 21.06 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Halgassuk együtt!

Augusztus 18., 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 10.05 Kamasz Kávéház 11.05
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Regióra 13.55 A Zirci Arborétum 14.05 Max, a zsaru
15.00 Az igazság bajnokai 15.50 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 Poénról poénra 21.05 A
maharadzsa lánya 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sport-
hírek 23.10 Napló 56 23.15 In memoriam 1.40 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 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 A lakatlan sziget
kalandorai 0.15 Reflektor 0.30 MeneTrend 0.55 Túl az életen 2.40 Kórház a város
szélén 3.25 Infománia 3.55 Menetrend

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 12.50 Észbontó 13.45 Mozidélután 15.00 Édes
élet olasz módra 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Ed 18.30 Té-
nyek 19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Asteroid — Ránk szakadt az ég 23.45 Tények
este 0.15 Steven Spielberg bemutatja 1.45 Chris Isaak-show 2.35 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 Petõfi Sándor: Úti jegyzetek 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 jö-
vök 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 Tatárpuszta — Dino
Buzzati regénye 10. 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Járom az utam 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Sárbogárd, Ady Endre út 162.

06 (25) 518 040

SÖTÉTÍTÕ- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR
SÁRBOGÁRDON!

Kész-, félkész áru, darab- és méteráru

minõségi NYUGATI alapanyagokból!

Helyszín: mûvelõdési központ, Hõsök tere 3.

Idõpont: 2006. augusztus 15., kedd,
9-12-ig.

Területi képviselõ: 06 (30) 298 8077 Ábrahámffy László
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

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

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérel-
hetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(08785649
Takarítás! Kissné Ilona, 06 (30) 245 3620.
(0878628)

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

Pusztaegresen Rákóczi út 18. szám alatt
kétszobás, gázfûtéses családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699.
Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Ház eladó Sárbogárdon! Érdeklõdni lehet:
06 (20) 419 4949. (0921013)

Tûzoltó készülékek, tûzvédelem! 06 (30)
9765 912. (0921161)

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

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

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

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

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

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Régi típusú, fürdõszobás családi ház 600
négyszögöl telken, csendes helyen eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 375 3734. (0921243)

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

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

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

Alapon 1474 m2-es telken régi lakóház el-
adó; 06 (30) 508 4586. (0921233)

Négyszobás családi ház eladó Sárbogárdon;
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-konyhás
ház melléképülettel eladó. Víz, villany, 380
V van. Érdeklõdni: 06 (25) 473 166. (0921113)

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

Autósok figyelmébe! Benzin-, dízel zöld-
kártya soron kívül, motor-, injektor problé-
mák hatékony felderítése, autóvillamossági
munkák rövid határidõvel. Bereczk Autó-
szerviz, Sárbogárd, Gagarin u. 1/a. Telefon:
06 (25) 460 899, 06 (30) 9278 839. (0921247)

Sárbogárdon családi ház központi- és gáz-
fûtéssel, garázzsal eladó; 06 (30) 258 0155.
(0921129)

95-ös évjáratú, megkímélt állapotban, 30
ezer km-t futott Tavria személyautó eladó.
Tel.: 06 (30) 256 5950, 06 (30) 410 8827, 06
(25) 461 590 este. (0921127)

4 db 205/70R15 alufelnis gumi; kb. 2000 db
bontott cserép eladó. Sárbogárd, Vörös-
marty u. 13. (0921125)

Alapon 1100 m2-es építési telek, régi lakó-
házzal eladó; 06 (30) 5084586. (0921100)

2 db nagyméretû páncélszekrény eladó.
Tel.: 06 (25) 476 229; 06 (70) 293 5605.
(0921705)

3+2+1 plüss, velúr ülõgarnitúra szép álla-
potban, valamint C30-as gázkazán eladó; 06
(70) 381 1544. (0921130)

Vasat, lemezt, színesfémet vásárolnék a
legmagasabb áron. Tel.: 06 (20) 3292 694.
(0921120)

Személyautókat vásárolnék bontásra ma-
gas áron. Tel. 06 (20) 329 2694. (0921120)

Sárbogárd központjában összközmûves pa-
rasztház eladó. Tel.: 06 (30) 269 5353. (0921132)

Cece központjában ház nagy kerttel eladó;
06 (30) 960 5826.
Korrepetálás, pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06 (20) 886 3729. (0921144)

MTZ 80-as eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 4984
350. (0921140)

Lada 07-es; Honda-dio robogó eladó; 06
(30) 646 2320. (0921139)

Építési telek eladó Sárbogárd központjá-
ban; 06 (30) 225 2067. (0921133)

Kétszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(70) 459 6490. (0921518)

Sárbogárd központjában telek eladó; 06
(20) 310 3067. (0921517)

M6-os autópályán, Dunaújváros magassá-
gában, õsszel nyíló OMV töltõállomás
munkatársakat keres. Telefon: 06 (30) 385
0414, 06 (30) 325 5903. (0921516)

Sürgõsen albérletet keresünk! 2,5-3 szobás
érdekel; 06 (20) 431 7965. (0921515)

Jó állapotú Zastava és Simson Schwalbe el-
adó; 06 (70) 504 7055. (0921514)

Eladó 2 garzonheverõ (ágynemûtartós); 06
(20) 323 6011. (0921511)

Kajdacson 100 m2-es családi ház: 2 szoba,
nappali, fõzõfülke, spájz, fürdõszoba, folyo-
só, központi fûtéses, kazánházzal, sok mel-
léképülettel, 600 négyszögöl telekkel eladó.
Irányár: 6 millió. Érdeklõdni: 06 (30) 486
5708.
Sárbogárdon a Kinizsi utcában 304 négy-
szögöl építési telek eladó. Irányár:
1.600.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 486 5708.
Családi ház Sárbogárdon eladó nagy mel-
léképülettel. Kertalja u. 1.; 06 (25) 460 252,
06 (30) 9564 067. (0921510)

Sárbogárdon 3 szobás házat vagy 3 szobás,
erkélyes lakást vásárolnék; 06 (30) 3292
101. (0921509)

54 m2-es, kétszobás, erkélyes lakás eladó az
Árpád-lakótelepen. Érdeklõdni: 06 (30)
405 5450, 06 (30) 439 9209-es telefonon.
Sárbogárdon 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érdeklõdni. 06 (25) 461 313.
(0921508)

Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon:
06 (20) 4374 869. (0921507)

Bálás árukészlet 250 Ft/kg, géprongy 100
Ft/kg eladó; 06 (20) 521 6049. (0921506)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó; 06 (30)
685 3770.
Trabant 1 év mûszakival 25 ezerért eladó.
Kutassy, Tinódi u. 118. (0921150)

12 hetes, másfél kg körüli vöröscsirkék 400
Ft/db reklámáron kaphatók, amíg a készlet
tart. Cece, Hunyadi u. 12. Tel.: 06 (25) 234
137. (0921147)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi vezetõi tanfolyamot indít augusztus
11-én, 17 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezni a helyszínen. Tel.:
06 (30) 9939 285. (0921519)

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

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

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

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

06 (25) 462 295.

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
GIPSZKARTON SZERELÉSI MUNKÁKAT
VÁLLALUNK; 06 (30) 543 3319. (0921138)

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

AUGUSZTUSI AKCIÓNK:
3+2+1, 3+1+1— és sarokülõgarnitúrák

10-15%-os kedvezménnyel.
Továbbá rekamiék, kanapék, heverõk,

franciaágyak, fotelok, fotelágyak.

Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!
VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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ISKOLAKEZDÉSI HITELAKCIÓ —
5% KAMATKEDVEZMÉNY

a Sárbogárd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél

2006. 10. 31-ig!
SZEMÉLYI HITELEK:

* iskolakezdésre,
* nyaralásra és bármire, amit meg szeretne valósítani.

THM: 16,34—20,67%

LAKÁSCÉLÚ HITELEK:
(felújítás, házvásárlás, házépítés)

Akár 20 évre!

THM:12,94–13,55%

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK
ELÕFINANSZÍROZÁSA

A LEGKEDVEZÕBB FELTÉTELEKKEL!

HITELBÍRÁLATI DÍJ NINCS!

SZERZÕDÉSKÖTÉSI DÍJ NINCS!

BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ!
Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr,

Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.
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Nyílt
tér

Kérdezték
Rázós fûzfa

A Tinódi utca végén, a vasút közelében
egy nagy fûzfa teljesen belenõtt a villany-
vezetékbe. Emiatt különösen esõs idõben
még a föld is ráz. Kérik a környékbeliek
az illetékesek intézkedését, mielõtt tra-
gédia történik.

Szélsõ utca dûlõben

A Szélsõ utca és a Damjanich utca közötti
nevenincs utcácskát teljesen kimosta az
esõ. Az ott lakó idõs asszonyt több társá-
val együtt hetente szállítja ezen az utcán a
mentõ. Ígérték már többször is az önkor-
mányzatnál, hogy megcsinálják ezt a kis
utcát. Ez azonban mindeddig puszta ígé-
ret maradt. Ha itt baleset történik, kit ter-
hel majd a felelõsség?

Égig érõ giz-gazok

Többször szóvá tették már, hogy a Ber-
csényi utcában, a posta mellett tavasz óta
díszlik a villanykaró tövében a gaz. Mára
ez már az égig ér. Ki a gazdája ennek a
gaznak? Vajon látszik ez a parlagfüvet fi-
gyelõ mûholdról?

Emlékmû gazban

A Hõsök terén az emlékmûegyüttes a vá-
ros egyik büszkesége. Nagy szégyen, hogy
a virágok közt méteres gaz díszlik, a szép
járókövek között is felütötte a fejét a

gyom és itt-ott egy-egy nyárfasuháng tör
magának utat a napvilágra. Takarítatlan,
elhanyagolt a szökõkút, mellette elnyí-
lott, megdõlt, száradó virág. A zú-
zottkõvel felszórt sétautak gondozatla-
nok. Nincs erre a területre egy embernek
hetente egy röpke órája, hogy rendben
tartsa az emlékmû környékét? Ez a terü-
let jellemzõ képet ad a városról és a veze-
tõi nemtörõdömségérõl, figyelmetlensé-
gérõl.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk

KISS ISTVÁN
(Sárbogárd, Árpád u. 111.)

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban velünk osztozva
részvétet nyilvánítottak.

Gyászoló család

Alkohol nem
volt a vérében

Lapunkban rendszeresen olvashatnak
arról, hogy a rendõrség fokozott ellenõr-
zésekkel igyekszik megtenni mindent a
balesetek megelõzése érdekében. Külö-
nös hangsúlyt fektetnek az ittas vezetõk
kiszûrésére, mert a balesetek jelentõs ré-
szében szerepet játszik a gépkocsivezetõk
alkoholos állapota.
Elõfordul persze olyan is, hogy a vérvétel
után bizonyosodik be, hogy nincs alkohol
a gépjármûvezetõ vérében. Lapunk július
20-ai számában írtunk arról, hogy Ny. F.
sárbogárdi lakos szondázásakor a szonda
0,18 ezrelék alkoholt mutatott ki.
A gépjármû vezetõje, Nyári Ferenc be-
hozta szerkesztõségünkbe a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti osztályának az it-
tas jármûvezetés vétsége miatt indított
nyomozás megszüntetésérõl szóló hatá-
rozatát, és kérte annak nyilvánosságra
hozatalát.
A határozatban az áll, hogy az igazoltatás
utáni vérvételkor bebizonyosodott, hogy
Nyári Ferenc vérében 0,00 g/l ezrelék
etilalkohol-koncentráció volt, vagyis egy-
általán nem volt az ittasság kimutatható.
Az eljárással keletkezett bûnügyi költsé-
get az állam viseli.
Az igazoltatott személy motorjának nem
szabályszerû beszállításáért a rendõrka-
pitányság vezetõje figyelmeztette az in-
tézkedõ rendõrt.
Nyári Ferenc elmondta, hogy egyértel-
mûen helyesli a rendõri szigorúságot még
akkor is, ha ez most neki kellemetlensé-
get okozott.

Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni annak a becsületes megtalálónak,
aki a múlt héten a Penny egyik bevá-
sárlókosarában hagyott telefonomat
az üzletben leadta.

Lakk Jánosné


