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Tüntetés
Sárszentágotán

A leendõ börgöndi reptérre érkezõ repülõk ellen tiltakoztak a
sárszentágotai lakosok a 63-as fõúton félpályás útlezárással
szombaton délelõtt, rendõri biztosítás mellett. Mint azt Bara-
nyák István polgármester elmondta: nem a reptér megvalósulá-
sa ellen vannak, hanem azt kifogásolják, hogy a repülõk a tele-
pülést illetve az itt lévõ természetvédelmi területet érintve for-
dulnának rá a kifutópályára. Ez ugyanis romba döntené Ágota
jövõképét, amit éppen az itteni nyugalomra, csöndre, tiszta
környezetre, természeti értékekre alapozva építettek föl sok
munkával.
Tiltakozásuknak hangot adtak már mintegy 600 aláírással, az il-
letékes szakmai és egyéb fórumokon, eddig sikertelenül.
Csupán annyit szeretnének, hogy a tervezett légifolyosó
messzebb kerüljön Sárszentágotától.

Hargitai Kiss Virág

VigassáVigasság Kág Kálozonlozon

Cikk a 4. oldalon�

„Ah, hol vagy, magyarok
tündöklõ csillaga…”

Augusztus 20-a
alkalmából olvasható a

lap 13. oldalán az
„István király a

zenében” címû írás.

Napló
Elõjáték

Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásában bírálta a jelenlegi
kormányt illetve a helyi képviselõ-testület baloldali frakcióját,
gyalázatosnak nevezte, hogy a sárbogárdi rendõrkapitányság
elõtti útszakasz még mindig nincs leaszfaltozva, nincs elég pénz
az intézmények karbantartására, miközben a Bogárdi Napokra
közel hétmillió forintot költöttek. Szerinte a pénzügyi bizottság
ülésein pártpolitikai és egyéni érdekek mentén születnek dön-
tések. Javaslatait egytõl egyig lesöpörték az asztalról.
Ferencz Kornél: Szeretném jelezni, hogy a szóban forgó bizott-
sági ülésen Bódai javaslatával együtt dr. Berzeviczy Gábor és
Õri Gyula javaslatai is el lettek utasítva. A mûszaki osztály is alá
tudja támasztani, hogy a gyalázat az volt, ahogyan az az anyag
elõ volt készítve.

Esküt tett a választási bizottság
2006. október 1-jén kerül sor az önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választására. A helyi választási bizottság tagjai
a következõk lesznek: dr. Krencz Ferencné, Hajdú József,
Németh László, valamint póttagok Farkas Józsefné és Dancs
Ferenc. A helyi választási bizottságot Szenci György eskette fel.

Folytatás a következõ oldalon�
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Fogytán a hitel
A költségvetés féléves teljesítésérõl szóló
napirendi pont kapcsán pedagógus Var-
ga László megfogalmazta: Az elmúlt idõ-
szakban többször elhangzott az, hogy
nincs baj a városban, de én azt mondom,
elég megnézni, hogy a félévi visszafizetet-
len hitelállomány 11 millió Ft. Ez nem tû-
nik nagy pénznek, de amikor már a
rullirozó hitelbõl nem lehet visszafizetni
a havi hitelállományt, akkor a pénz-
ügyekkel gond van.
Juhász János: A gazdasági osztályvezetõ
asszonnyal nap mint nap azon vergõ-
dünk, hogy a legfontosabb dolgokat ki
tudjuk fizetni. A rullirozó hitelkeretbõl
már csak 1,1 millió Ft állt rendelkezé-
sünkre. Egy zárolt számlát kellett idõle-
gesen igénybe venni ahhoz, hogy 3-án a
közhasznú, közcélú munkásoknak
4.926.000 Ft-ot ki tudjunk fizetni. A hatá-
ron vagyunk, nagyon sok a hitelünk, ami-
nek a 99%-át már igénybe vettük.

Díjemelés az intézményekben
5%-kal növekszenek az élelmezési nyers-
anyagnormák, azokkal együtt pedig az ét-
kezési térítési díjak szeptember 1-jétõl a
konyhával rendelkezõ oktatási és szociá-
lis intézményekben. A bölcsõdében 257
Ft, az óvodában 217 Ft, az iskolában 294
Ft, az egyesített szociális intézményben
felnõtt napi 4-szeri étkezés esetén 480 Ft,
3-szori étkezés esetén 436 Ft, egyszeri ét-
kezés esetén pedig 196 Ft lesz a napi
nyersanyagnorma.
Módosult a szociális ellátásokról szóló
rendelet is: létrejött egy helyi szociálpoli-
tikai kerekasztal a szakmai érdekegyezte-
tés fórumaként, emelkedett a gondozási
és ebédszállítási óradíj, valamint az idõ-
sek otthonában az átmeneti és tartós el-
helyezésért fizetendõ térítési díjak.

Privatizálnák a rendelõt?
A Fejér Megyei Közgyûlés a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház 2007. január
1-jétõl való magánerõs mûködtetésével
kapcsolatban közbeszerzési eljárást in-
dít, ami érinti a sárbogárdi önkormányzat
tulajdonában lévõ, de a kórház használa-
tában álló helyi rendelõintézetet is.
Az egészségügyi és szociális bizottság azt
a javaslatot támogatta, hogy ne járulja-
nak hozzá a magánerõs mûködtetéshez,
mivel a megyei közgyûlés elnökének le-
vele nem tartalmaz semmiféle informáci-
ót a sárbogárdi rendelõintézettel kapcso-
latban, és így felelõsségteljes döntés nem
hozható. A pénzügyi bizottság ennek az
álláspontnak az ellenkezõjét szavazta
meg azzal a módosítással, hogy a közbe-

szerzés nyertese számára abban az eset-
ben adják át az ingatlan használati jogát,
ha a nyertes kötelezettséget vállal arra,
hogy a rendelõintézet betegellátásának
színvonala legalább a jelenlegi állapotot
eléri.
Juhász: Politikai vita tárgya ez a kérdés a
megyei közgyûlésben is. Indítványozom a
névszerinti szavazást.
Hitoktató Varga László: 8 országos szak-
mai grémium fejezte ki a tiltakozását a
kórházak privatizációja ellen, köztük az
orvosi kamara is. A képviselõ-testület
ezeknek az orvosoknak a véleményét
nem hagyhatja figyelmen kívül.
Dr. Szabadkai Tamás: Az elõterjesztés
nem egészen másfél oldalas. Ebben a kér-
désben ennyi információval valóban csak
politikai döntést lehet hozni. Én a ma-
gam részérõl ilyen politikai döntést nem
szeretnék hozni. Javaslom: mindaddig ne
járuljunk hozzá a magánerõs mûködte-
tésben történõ üzemeltetéshez, ameddig
nem ismerjük, hogy a rendelõintézetre
milyen hatást gyakorol a mûködtetési jog
átadása. Meg kell hívni az ebben a tárgy-
ban illetékes személyt, hogy adjon szá-
munkra tájékoztatást. A sárbogárdiak
szempontjából egy a lényeg, hogy a sár-
bogárdi rendelõintézetben milyen mun-
ka folyik. Egy biztos: az ellátás színvonala
javításra szorul.
P. Varga: Nagyon komoly tõke beinvesz-
tálása nélkül nem lehet szakellátást biz-
tosítani egy lerobbant intézményben. Én
is az elsõ változatot javaslom elfogadni.
Juhász: Van itt a képviselõk között olyan,
aki a megyei közgyûlés tagja. Gábor, kí-
vánsz-e errõl valamit mondani?
Dr. Berzeviczy Gábor: A legtöbbet errõl
a témáról Szabó Gábor, a közgyûlés elnö-
ke tud. Ha õt, vagy a fõigazgató urat meg-
hívnánk, elmondanák mindketten, hogy
õk hogyan látják a kérdést.
Juhász: Technikai szünetet kérek, hogy a
közgyûlés elnökének a levelét Csizmadi-
áné másolja le, és minden képviselõ ol-
vassa el.
Dr. Szabadkai: Ennek benne kellett vol-
na lennie az elõterjesztésben, és nem hi-
szem, hogy ez Csizmadiáné felelõssége
lenne. Úgy látom, nem véletlen, hogy ez
az elõterjesztés olyan megfogalmazásban
került elénk, hogy erre csak nemet lehes-
sen mondani. Az én javaslatom azt jelen-
ti, hogy ne mondjunk erre nemet, hanem
kérjünk információt róla.
Tóth Zoltán: Mi történik akkor, ha a köz-
gyûlés mégis lefolytatja a közbeszerzési
eljárást, és azt mondja, hogy a mi tulajdo-
nunkban levõ rendelõintézettel csinál-
junk, amit akarunk. Akkor még olyan be-

tegellátás sem lesz, mint amilyen most
van.
Dr. Szabadkai javaslata nem kapta meg a
szükséges többséget, viszont az egészség-
ügyi és szociális bizottság által támoga-
tott javaslatot 10 igen, 5 tartózkodás ará-
nyában elfogadták a képviselõk.
Dr. Szabadkai: A testület azt az álláspon-
tot fogadta el, hogy semmilyen más infor-
mációt nem kér, hanem majd ha kap, ak-
kor kap?

Album Francsics József
emlékére

Özv. Francsics Józsefné azzal a kéréssel
fordult a testülethez, hogy a néhai férje
születésének 80. évfordulójára kiadandó
emlékalbumhoz az önkormányzat anyagi
segítségét kérje. Francsics József 1953-
tól 1971-ig tanított Sárbogárdon; festmé-
nyeit nemcsak a helyi, hanem a budapesti
és megyei közönség is megismerhette a
különféle kiállításokon. A testület 50
ezer Ft-tal járult hozzá a kiadvány elké-
szítéséhez.

Bõvül a bánya
A Dolomit 2002 Bányászati és Kereske-
delmi Kft. (Kincsesbánya) 2004 végén
szerzõdést kötött a 0637 hrsz-ú terület és
anyagbánya alrészlet haszonbérbe véte-
lére és üzemeltetésére. Ahhoz, hogy a bá-
nya üzemeltetése gazdaságos legyen,
szükséges a terület b, c, d alrészleteinek
végleges más célú hasznosítása, melyhez
az önkormányzat most hozzájárult. Mivel
a b és d alrészletek mûvelési ága erdõ, az
erdõmûvelésbõl történõ kivonás helyett
a kft. felajánl egy ugyanakkora (kb.
20.000 m2-nyi), megfelelõ talajminõségû
területet csereerdõ-telepítés céljából. A
területrõl kitermelt fára a cég nem tart
igényt, azzal az önkormányzat szabadon
rendelkezhet. A kft.-nek vállalnia kell
mindennemû költséget, ami az erdõtele-
pítéssel kapcsolatosan felmerül.
Dr. Szabadkai: Az alrészletek nem szere-
pelnek a szerzõdésben, amit az önkor-
mányzat a céggel kötött. Ennek a határo-
zatnak az elfogadása jelenti-e a szerzõdés
módosítását?
Juhász: Az ásványvagyon a teljes terület
alatt terül el. Azért a területért, amiért
már egyszer kértünk évi 2 millió Ft +
áfát, szerintem újabb pénzt kérni nem il-
domos.
Dr. Szabadkai: Ha ebbõl az önkormány-
zat többletbevételt tud elérni, és ez jog-
szerû, akkor miért ne?

Támogatások vargabetûvel
Még júniusban döntött arról a pénzügyi
bizottság, hogy hozzájárul a református
templom felújításához 150 ezer Ft-tal va-
lamint a Mészöly Géza Általános Iskola
diákjainak sportversenyeihez, utazási
költségeihez 60 ezer Ft-tal a bizottság
jogkörébe a városüzemeltetési és -fej-
lesztési feladatokra utalt 12,5 millió Ft-os
keretbõl.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 11-ei nyílt ülésérõl —
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Mivel ezt a két célt nem városüzemelteté-
si és -fejlesztési feladatnak ítélte a polgár-
mester, ezért a határozat végrehajtását
felfüggesztette. A további döntés a testü-
letet illeti meg.
Schmidt Lóránd: Szerintem a reformá-
tus templom felújítása a városfejlesztés-
be belefér.
Juhász: Ilyen helyzetben, amikor több-
ségben vagytok, és alig várjátok, hogy va-
lamit hibázzak, a legtisztább módja a dol-
goknak, hogy amit úgy látok, hogy a helyi
rendeletünkbe ütközik, azt nem hajtom
végre, hanem jelentést teszek róla felé-
tek. Én is egyetértek a támogatással, csak
nem szeretnék a jegyzõ asszony sorsára
jutni.
Ferencz: Az általános tartalék terhére
szavazhatjuk ezt meg. A polgármester lé-
pése helyes volt.
P. Varga: A tartalékalap terhére ne költ-
sünk már több pénzt, könyörgöm! Miu-
tán a pénzügyi bizottság jóváhagyta eze-
ket a célokat, csökkentsük a tartalékot
210 ezer Ft-tal, a testület döntsön úgy,
hogy ezt a pénzt odaítéli az egyháznak és
az iskolának, és akkor a kecske is jóllakik
meg a káposzta is megmarad. A templom
felújításához mindenképpen járuljunk
hozzá.
Horváth Tibor: Szerintem illett volna a
városnak a templomfelújításra legalább
1,5 millió Ft-ot adni, mivel ez a városunk
egyik mûemléke.
A képviselõk megszavazták a pénzügyi
bizottság által megítélt összegeket.

Bejelentések
Dr. Szabadkai: Bódai Gábor napirend
elõtti felszólalása színtiszta választási be-
széd volt. Azt hiszem, hogy ezek a napi-
rend elõtti felszólalások, amiben hazug
milliárdosnak nevezed Magyarország mi-
niszterelnökét, nem ide valók. Más: a tár-
sasházak közös képviselõjeként gyakran
keresnek meg mostanában, hogy ugye a
költségvetési rendeletünknek része az
idei panelprogram is. Erre elkülönítet-
tünk egy keretet, de még nem írtunk ki
pályázatot. Javaslom, hogy a következõ
ülésre készüljön ebben a tárgyban elõter-
jesztés, hiszen így újabb 2-3 társasház
tudna pályázni. Ez közvetlen kifizetést
nem jelent, hiszen a tavalyi sem került
még egy fillérjébe sem az önkormányzat-
nak.
Dr. Berzeviczy: Miklóson az orvosi ren-
delõ elõtt az oda érkezõ páciensek nem
mindegyike használja a parkolót és eláll-
ják a Vörösmarty utca szélét.
Fülöp István: Az egyik körzetet körbe-
vesszük jó minõségû utakkal, sõt, még a
jót is jobbá tesszük, a másik helyen meg
térdig érõ sárban jár a lakosság. A miklósi
ravatalozó építése, úgy látszik, legyöke-
rezett. Mikor lesz már belõle valami?
Örömmel olvastam az újságban, hogy
gyarapodott a város új utakkal, és az út-
avatási ceremóniák is lezajlódtak. Öröm-
mel olvasnám azt is, ha mondjuk az a csa-

pat az Erkel, Egressy, László és Deák ut-
cában is leülne az utca közepére. A sze-
lektív hulladékgyûjtõ el lett helyezve a
Vasút utcában a mocsárba. Ki az az elve-
temedett õrült, aki abba dob szemetet,
amikor meg sem tudja közelíteni? A ke-
verõ elõtt nem lehet megállni kocsival, a
járdalapok vagy árokfedõlapok össze-
vissza állnak, egy rossz raklapdarab van
belerakva a gödörbe, a víz ott büdösödik
egész nyáron, mert nem tud elfolyni. Volt
egy vízbekötés a Cerbonánál, ott azóta
két mély gödör tátong.
Horváth: Kislóknál van a Bolondvár, Sár-
bogárdon meg a Bolondfalva, úgy látom.
Bolondfalvának van egy képviselõ-testü-
lete, de szerintem a sárbogárdi polgárok
szeretnék, ha Sárbogárdnak rendes, tisz-
tességes képviselõi lennének a jövõben.
Bódai: A kerékpársávban a rácsok tele
vannak szeméttel. A központban lévõ
buszváró mellett egy elszáradt fa árválko-
dik. Kérik a Csík utca lakói, hogy a Tinódi
út felõl helyezzenek el egy Behajtani tilos
táblát. A Csík utcával szemben, a fõúton
az aszfaltfelgyûrõdés egyre magasabb. A
Fehérvári út 11. szám elõtt az aszfalt be
van szakadva, ugyanez a helyzet a
Plusszal szemben. A Mikes közi óvoda
kerítése mellett ember nagyságú parlagfû
nõtt. A város központja gazos és szeme-
tes. Köszönet Sárközy Károly gyepmes-
ternek a tetemek gyors és szakszerû el-
szállításáért, a mûszaki osztály illetékesé-
nek pedig a Mikes közi játszótér fûnyírá-
sáért.
Ferencz: Szeptember 15-16-17-én meg-
rendezésre kerülnek a 4. Kislóki Faluna-
pok, amire szeretettel meghívok minden-
kit. A pénzügyi bizottság megszavazta,
hogy kerüljön sor Kislókon az utcák glé-
derezésére, fapadok és faasztalok kihe-
lyezésére.
P. Varga: A miklósi iskolában múlt hét
kedden tönkrement a telefonközpont,
sürgõsen meg kellene csinálni. A klub-
könyvtár, Karitász és iskola közös udva-
rán parkolót kellene kialakítani, mielõtt
beállnának az õszi, esõs napok.
Rigó László: A polgárõrségnél nagyon
gazos az udvar.
Juhász: A miklósi ravatalozóval kapcso-
latban tegnap délután kaptam a papírt,
hogy az Agrotim Szövetkezettõl rendel-
jem meg a tervet 120.000 Ft-ért. Én úgy
emlékeztem, hogy ingyen és bérmentve
vállalta Bártfai Antal a tervezést.
Tudom, hogy az alpolgármester társadal-
mi megbízatású, ezért nem is szoktam sok
mindenre felkérni. Egyetlenegy dologra
kértem a jegyzõ felfüggesztése után, hogy
az érintettek értesítését helyettem tegye
meg, és az elvégzett feladatáról írásban

tájékoztasson. Ezt a megbízást nem tud-
tam érvényesíteni, az alpolgármester úr
ugyanis kifejezetten megtagadta, amit
nagyon köszönök neki ezúttal is. Négy
évig nem sok mindent kértem tõle; egy-
szer franciákkal kellett enni, egyszer en-
gem kellett elkísérni a Novotelhoz, egy-
szer önként vállalta a városi honlap fölöt-
ti bábáskodást. De most már biztosan
nem fogok semmit sem kérni tõle.

Dr. Szabadkai: Azt gondoltam, hogy ti
jobb viszonyban vagytok a jegyzõ
asszonnyal, így könnyebben meg tudod
ejteni a kiértesítést, mint én. Nem is szó-
ban mondtad el nekem a kérésedet, ha-
nem egy levelet dugtál az orrom alá.
Amennyi idõ alatt azt megírtad, addig az
értesítéseket is meg lehetett volna írni.

Juhász: A technikai szünetet fel fogom
használni arra, hogy a három értesítést
lehozom, és akkor mindenki megnézheti,
hogy vajon annyi idõ alatt, amíg azt a ké-
rést leírtam, az értesítéseket meg tud-
tam-e volna írni. Most be fogom bizonyí-
tani.

Dr. Szabadkai: Azokat a leveleket, ami-
ket most említesz, nem te készítetted, ha-
nem tudomásom szerint a hivatal munka-
társai.

Juhász: Igen, ezt te meg tudtad volna ten-
ni velük, mint alpolgármester? Miután
megbíztalak?

Dr. Szabadkai: Errõl beszélek, hogy
ugyanannyi energia volt neked is, mint
amennyi nekem lett volna. Engem akar-
tál kellemetlen helyzetbe hozni.

Juhász: Engem lehetett kellemetlen
helyzetbe hozni?

Dr. Szabadkai: Mögöttes szándékot ér-
zékeltem a dologban. Ha az a mögöttes
szándék nem lett volna, természetesen
eleget tettem volna a kérésednek, mint
eddig is. A honlapkészítés, ha már felhoz-
tad, nem egy sikertörténet. Sokáig küz-
döttem a hivatal dolgozóival együtt, akik
segítettek nekem. Mindig a jegyzõ
asszony szavába, ilyen-olyan figyelmezte-
téseibe, vagy ilyen megbízásokba ütköz-
tünk.

Juhász: Ez csúsztatás.

Dr. Szabadkai: Ez nem csúsztatás. Min-
den egyes próbálkozásra ilyesmi jelzés
volt a válasz. Úgy gondoltam, hogy ezt a
feladatot így nem lehet csinálni. Hogyha
te engem ezzel támadni akarsz, hát na-
gyon köszönöm, de õ éppen annyit hát-
ráltatott ebben a munkában, mint
amennyit ti segítettetek.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 11-ei nyílt ülésérõl —
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J u r t a n a p   H a n t o s o n
Az idén nem állították fel Hantoson a jurtát. A parkban a
nyári viharok sok fát kitörtek. Talán ezért is, no meg a
rossz idõ miatt is, az iskola elõtt állították fel a színpadot.
Az iskola elõtti sportpályán fogathajtóverseny és díjugra-
tás volt délelõtt.
A parasztkocsik versenyében legjobban szerepelt Kiss Olga
Nagylókról, második lett Durmits Gyula, harmadik Bognár At-
tila. Hajtottak még: Németh Zsolt, Bognár Gyula, Molnár
Ádám, Kiss János, Borbély Gyula.
A hintók versenyében elsõ lett Perzen László Seregélyesrõl,
második Tóth Zoltán Nagylókról, harmadik Kiss Nándor.
Az iskola elõcsarnokában Kakas László sárbogárdi éremgyûjtõ
kiállítását láthatták az érdeklõdõk. A világ pénzeit mutatta be
több tárlóban. Az egyik osztályteremben Mányoki Zsolt család-
fakutatásainak kiállítását láthattuk. Hantos és a környék régi
nemesi családjainak családfáit kutatja a fiatal pedagógus gyer-
mekkora óta. Erre ösztönözte saját, igen régi családfája is. A
Mányoki család igen kiterjedt. Sárbogárd volt az egyik fõ lakó-

helyük, de a Dunántúl sok más településén is élnek leszárma-
zottak. Érdemes lenne ezt az anyagot elhozni Sárbogárdra is.
Bizonyára nagy érdeklõdésre tartana számot egy ilyen
bemutató.
Virág József polgármester Hantosról készült képeibõl is min-
den évben láthatunk egy egyre bõvülõ kiállítást. Ugyanitt az ér-
deklõdõk végiglapozhatták a millennium évében készült em-
lékkönyvet, amelyben megtalálható minden hantosi család
fényképe és a családokról készült írásos bemutatkozó. Dr.
Lendvai György az unokáinak készített játékokból rendezett
hangulatos kiállítást, amely különösen a gyerekeket vonzotta.
Láthattak itt egy egész állatkertet, várat, házakat, babaszobát és
sok minden mást.
Az elõcsarnokban megrendezett bábszínházi elõadás után az is-
kola elõtti tornácon játszóházra várták a kézmûvesjátékok iránt
érdeklõdõ gyerekeket.
A parkban eközben hét bográcsban készült a szarvaspörkölt.
Az amatõr fõzõmesterek természetesen abban vetélkedtek
egymással, hogy ki milyen pörköltet tud készíteni.
Az elkészült és igen szépen tálalt remekmûveket négytagú zsûri

bírálta dr. Bögyös Gábor körzeti állator-
vos elnökletével. Tagok: dr. Lendvai
György, Örsi Emil, és e cikk írója voltak.
A zsûri megállapította, hogy a szarvas
öreg és fagyasztott volt, ezért ebbõl jó
pörköltet mûvészet volt fõzni, ami azon-
ban mégis sikerült szinte mindenkinek.
Aki lassan pörkölgette a húst, annak oda-
égett vagy a hagyma, vagy a paprika, vagy
mindkettõ, a hús mégis kemény maradt.
Mint azt Bögyös Gábor elmondta: az járt
jól, aki úgy fõzte, mintha gulyás lenne, lé-
vel, aztán hagyta lassan besûrûsödni.

A zsûri szerint a legjobb Virág József
szarvaspörköltje lett, a második Határ
Istváné, a harmadik Mazzag Lászlóé.
Természetesen kitûnõ lett a kisebb for-
mai hibák ellenére is Koncz Ferenc,
Cseriné, Szukics János és a Kis Pampák
fantázianevû versenyzõ fõztje is, amit bi-
zonyított az, hogy még a bogrács fenekét
is kikaparták az éhes barátok.

Versenyen kívül megkóstolta a zsûri a fa-
luebédre készült marhapörköltet is,
amelyrõl megállapították, hogy igazi pro-
fi módon elkészített étel lett. Még repe-
tát is kértek belõle.

Hargitai Lajos

Vigasság Kálozon
39. alkalommal került megrendezésre
a Falunapi és Búcsúi Vigasságok
Kálozon díjugratással, fogathajtással,
sportversenyekkel és mûvészeti bemu-
tatókkal, zenés—táncos estékkel.
A díjugratón 96 versenyzõ indult gyönyö-
rû lovakkal, elegáns lovasokkal. De a két-
napos, hétvégi rendezvények közül a leg-
nagyobb érdeklõdés talán a vasárnapi
kettesfogathajtó-versenyt övezte. Nem is
csoda, hiszen régi ismerõsként üdvözöl-
hette a közönség az évrõl évre visszatérõ
helyi és környékbeli fogatosokat, szám
szerint 30 hintót.
Az akadályhajtás szinte sétagalopp volt a
vadászhajtáshoz képest. A sok akadály
közti lavírozás a nem túl széles pályán, bi-
zony, nem volt könnyû feladat, de a gya-
korlott hajtók ügyesen megbirkóztak a
kihívással. A vizesárkot többen elkerül-
ték, a merészebbek viszont beleadtak

apait, anyait úgy, hogy még a segédhajtó
is kapott egy kis hideg zuhanyt.
Akadályhajtásban 1. lett Vámosi István,
2. Baranyai László, 3. Gnyálin János, 4.
Prikkel Tamás, 5. ifj. Vacsi Károly, 6. So-
mogyi Kálmán.
Vadászhajtásban 1. helyezést ért el
Ágoston Gyula, 2. Somogyi Kálmán, 3.
ifj. Vacsi Károly, 4. Domokos Géza, 5.
Prikkel Tamás, 6. Vámosi István.
A lovas versenyekkel párhuzamosan
folytak a labdarúgó-mérkõzések kis- és
nagypályán egyaránt. A színpadon föllé-
pett a Sárbogárdi Fúvószenekar, a helyi
moderntáncosok, mazsorettcsoportok il-
letve az Alba Regia néptánccsoport. A
Faluházban régi fényképezõgépekbõl,
fényképekbõl, papírpénzekbõl, régi hasz-
nálati tárgyakból és vert csipkékbõl nyílt
kiállítás. Itt még a csipkekészítés rejtel-
meibe is bepillanthattak az erre járók,
élõben.

Hargitai Kiss Virág
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Derûs—borús napok Piszkeriben
Az idõjárás nem volt kegyes az idén a Varga Gábor tanyáján
megrendezett Piszkeri Napokhoz. Az esernyõket szinte ál-
landóan kézben kellett tartania a közönségnek. A fogatoso-
kat nem riasztotta el az idõjárás. Sok fogat érkezett helybõl és
a környékrõl is az egész napos fogathajtóversenyre.
Elõször rendeztek mûnyulas agárversenyt. Gyönyörû látvány
volt a szebbnél szebb agarak óriási iramú vágtája.
Míg a bemutatók és versenyek folytak, Móré Laci bácsiék ha-
talmas bográcsokban fõzték az ebédet, amit a megéhezõ ver-
senyzõk és a szintén éhes nézõközönség jóízûen elfogyasztott.
A fogathajtó délutáni második fordulója után hirdették ki az
eredményeket.

A szombati hajtás eredményei a
Cece-kupáért, ahol vidékiek is hajtottak: I.
Hatala Roland, Németkér; II. Araczki Atti-
la, Németkér; III. Meister István, Vajta; IV.
Mészáros József, Cece; V. Boros Attila,
Cece; VI. Berényi László, Cece.
Az eredményhirdetés után a kocsiszínben
szabadtéri színielõadásnak tapsolhatott a
szalmabálákra telepedett érdeklõdõ közön-
ség. A budapesti Zöld Macska Gyermek-
színjátszó Csoport a János vitézt adta elõ. A
cecei Búzavirág Népdalkör esti mûsora után
meggyulladt a tábortûz. Ez jelezte a hajnalig
tartó bál kezdetét.
A vasárnap a cecei gazdák vetélkedõjének napja volt. Ilyenkor
játékos erõpróbákon mutatják meg a gazdák, hogy kinek a lova
szebb, erõsebb, kinek a fogata gyorsabb, kinek a rakodója ügye-
sebb, talpraesettebb.
A vasárnapi hajtás eredménye a Piszkeri-kupáért (csak
ceceieknek): I. Lang János; II. Albert Ferenc; III. Mészáros Jó-
zsef; IV. Németh Ferenc; V. Boros Attila; VI. Farkas Norbert.
A hajtás legifjabb résztvevõi: Boros Melinda és Csilléri Dávid
voltak.
A lószépségverseny helyezettjei: I. Lang János Betyár nevû lo-
va; II. Csilléri Ágnes Szedres nevû lova; III. Boros Attila
Dzsenifer nevû lova.
A rönkhúzás eredményei: I. Szummer Attila; II. Csilléri László;
III. Boros Attila.
A tréfás fogathajtás nyertesei: I. Lang János és rakodója, Boros
Zoltán; II. Mészáros József és rakodója, Szummer Attila; III.
Boros Attila és rakodója, Boros Zoltán. A tréfás fogathajtás
egyetlen hölgy versenyzõje Vassné Kacz Mária volt.

Látványos volt a csõszi hagyományõrzõk haditorna-bemuta-
tója. Középkori magyar és török harcosok izgalmas küzdel-
mében gyönyörködhettek a nézõk.
Az erdõ alján indiánok és westernlovas hagyományõrzõk ver-
tek tanyát. Még egy indián sátrat is felállítottak. A bakonyi in-
dián hagyományõrzõ lányok telepedtek meg abban. Földre

terített állatbõrökre ültek, középen tûzön
készült az ebéd. A sátor mellett két amerikai
westernfogat állt. Simontornyáról érkeztek.
Mellette indián és vadnyugati öltözetû ha-
gyományõrzõk ültek szalmabálákon a tûz
körül és szívták csendesen a békepipát.
Az esõ ellenére a hangulat kitûnõ volt. Ezt a
rendezvényt az önzetlen közös összefogás, a
barátság, az egymás iránti megbecsülés élte-
ti már évek óta, és — mint azt a példa is mu-
tatja — életképes, nem halt el, nem fulladt
érdektelenségbe, nem rontotta el érdek, ha-
talommánia, mint sok helyen sok hasonlóan
jó kezdeményezést.
A szervezõk ezúton is köszönik minden ön-
zetlen segítõnek a munkáját.

Hargitai Lajos

Augusztus 20-a Cecén
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk községünk minden ün-
nepelni vágyó polgárát az augusztus 20-án megrendezésre
kerülõ ünnepi alkalmainkra!
Ünnepi megemlékezésünk 18 órakor ökumenikus istentisz-
telettel kezdõdik a református templomban, ahol Tornyai
Gábor katolikus plébános prédikál, valamint fellépnek a
Harmónia kórus tagjai. Az istentisztelet keretében a katoli-
kus és református lelkészek megáldják az új kenyeret.
Az istentisztelet után a mûvelõdési házban ünnepi megemlé-
kezésre kerül sor, beszédet mond Varga Gábor polgármes-
ter, valamint fellép a Búzavirág Népdalkör.
Az ünnepi megemlékezés után bálra várjuk vendégeinket a
mûvelõdési házba!
Kérjük, tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy együtt ünnepel-
nek velünk 2006. augusztus 20-a estéjén!
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Most neki játsszák a csasztuskát
Deák Jani, az MSZP oszlopos tag-
ja volt. Most azonban kilépett a
pártból és független jelöltként a vá-
lasztásokon is indulni fog az
MSZP jelöltjével, Bodó Zoltánnal
szemben. Miért hagyta faképnél a
pártot? Válaszában alaposan kitá-
lalt. Amit elmond, az nem csak erre
a pártra igaz. Az egész pártrend-
szer demokráciaellenes mûködésé-
rõl fest lehangoló képet.
Hargitai L.: — Hûséges katonaként
szolgáltad a pártot mindeddig. A városi
elnökségnek is tagja voltál.
Deák: — Igen, az elnökségnek is tagja
voltam 5 év óta már. Ezt a párton belüli
melóval harcoltam ki magamnak.
— És most mi történt, hogy kiléptél?
— Igen, kiléptem, lemondtam az elnök-
ségrõl is. Ezt azért tettem, mert olyan em-
berek ülnek a soraikban, akikkel én nem
vagyok hajlandó egy levegõt szívni.
— Miért haragudtál meg ennyire rájuk?
— Azt mindenki tudja, hogy dr.
Berzeviczy Gábor oldalán a Fiatal Balol-
dalt szerveztem. Mi Ferencz Kornélt
akartuk országgyûlési képviselõnek.
Ezért ki akarták pucolni õt, de mi nem
hagytuk.
— Ez akkor történt, amikor a tagbeléptetési
botrány volt?
— Igen, akkor. Az egyik oldalon én gyûj-
tögettem veszettül a belépõ tagokat, a
másik oldalon meg Szabadkaiék. Elnök-
ségi tag voltam, én töltöttem ki a belépési
nyilatkozatot mind a 49-nek.
— A kukásokat is beléptettétek.
— Igen, mindet. Azon a napon, amikor a
pártgyûlés volt, nem is volt szemétszállí-
tás. Én voltam tárgyalni Vajtán is, amikor
földuzzasztottuk 8-ról 32-re a vajtai alap-
szervezetet, hogy a választókerületi tag-
ságnál minél erõsebb legyen a mi befolyá-
sunk. Tehát én mindig megharcoltam a
demokratizálódásért a párton belül. Na-
gyon sokat dolgoztam a kampányban. És
látványosan dolgoztam. Volt egy szóbeli
megállapodásom dr. Szabadkai Józsefék-
kel, hogy engem támogatnak és kiállnak
mellettem a helyi választáson. Kornéllal,
Nedobával is beszéltem. Mindenki bólo-
gatott, hogy oké, õk el tudnak engem
képzelni a Fülöp Pista bácsi helyett,
merthogy õ kiszavazódott a frakcióból.
És most helyette mégsem engem indíta-
nak. Nem hatalommánia ez nálam, csak
az olyan ember, mint Nedoba hiszi azt,
hogy nagyon nagy dolog a hatalom. Az
akkor hatalom, ha az ember él, és nem
visszaél vele. Most, hogy már nincs rám
szükségük, rajtam verik a port. Persze,
tudják Szabadkaiék nagyon jól, hogy én

nem lettem volna nekik olyan stabil em-
ber, egy „bólogatójános” ebben a szava-
zógépezetben, mint Bodó Zoli, mert én
balhés vagyok. Mert hajlamos vagyok fel-
emelni a szavamat és megküzdeni azo-
kért a dolgokért, amiket igazságosnak
tartok. Fülöp Pista bácsit meg Juhász Já-
nost is ahogy elintézték, nem értettem
vele egyet.
— Juhász is elég balhés volt. Nem tudott la-
katot tenni a szájára, amikor kellett volna.
Azon a bizonyos gyûlésen még õ is Szabad-
kaiék szekerét tolta. Még majdnem vere-
kedtetek is emiatt, mert te meg Szabados
mellett voltál.
— Volt ilyen is.
— Most meg Juhász és te is kívül vagytok a
párton.
— Arról, ami Juhász meg Nedoba között
volt, mindenki nagyon jól tudja, hogy
Nedoba kezdte.
— Juhász kilépésének is Nedoba az oka?
Hát ki ez az ember? Nem vagy Te egy kicsit
elfogult?
— Nem. Ez az igazság. Õneki köszönhe-
tõ, mert Nedoba a frakcióvezetõ. Nem
tudom, hogy melyik elmebeteg tette meg
ezt az embert frakcióvezetõnek. Én már
akkor sérelmeztem mint elnökségi tag.
De nem is nagyon volt elnökségi gyûlé-
sünk, hogy ezt szóvá tehessem. Egy báb
volt ez az elnökség. Nedoba be akarta bi-
zonyítani, hogy õ erõsebb Juhásznál. De
persze õ is csak egy bábu a mögötte állók
kezében. Õ azt csinálja, amit hátulról
mondnak neki.
— Ez nem egészen világos nekem. Kifejte-
néd bõvebben?
— Mert vannak lobbycsoportok. Amikor
Ferencz Kornél beléptette az összes em-
berét, amit te is megírtál az újságban, az
egész Vertikál ott volt nálunk párttag-
ként. Akkor Kornél nagyon nagy erõvel
rendelkezett. Aztán történt egy s más, és
a hátunk mögött megállapodtak, hogy
Kornél visszalép Szabadkai fia javára. És
akkor Kornél otthagyott bennünket, akik
kikapartuk neki a gesztenyét. Most meg
mindketten jót röhögnek rajtunk. Most
már Kornél és Szabadkai Józsi emberei
együtt döntik el szavazással „demokrati-
kus módon”, hogy a párton belül mi van,
kit jelölnek, kit nem jelölnek.
— Mi van a régi párttagokkal?
— Õnekik van egy olyan tulajdonságuk,
hogy nem akarnak beleszólni. Tekintély-
tisztelõk, hisznek egy eszmében, a nagy-
fõnökben meg ilyenek. Ez az öreges gon-
dolkodás jellemzõ rájuk. Van, aki fél a
Nagyfõnöktõl valamiért, van, aki valamit
vár magának vagy a hozzátartozóinak.
De hát nagyon nagy érdekek ütköznek itt
párton belül, amit nem tudnak és nem is
akarnak átlátni ezek a „mezei” párttag-
ok. Olyanok is vannak a pártban, akik
elõtte a Fidesznél voltak, például a ro-

mák, a lungodromosok. A tagok zöme
csak a számítását próbálja megtalálni az-
által, hogy a pártba belépett, és így valami
elõnyhöz jutni. Sajnos ez így van, különö-
sen 2002 óta, amikor megnyerte az
MSZP az országgyûlési választást. Akkor
jelent meg Nedoba Karcsi a nagy eszével,
amit úgy érvényesít, hogy nagy nyelvcsa-
pásokkal nyal annak, akitõl vár valamit,
csak hogy õ lehessen valaki. Azóta itt pél-
daképül szolgál Nedoba Károly az olyan
embereknek, akik egyéni vagy politikai
karriert akarnak csinálni. Õ az eleven bi-
zonyíték arra, hogy nem kell tudás, nem
kell egyéb ahhoz, hogy érvényesüljünk.
Most belépünk egy pártba, valakit támo-
gatunk, azután meg mást támogatunk
úgy, ahogy az érdekünk kívánja. Azoknak
az embereknek nincs ebben a pártban be-
csülete, akik meggyõzõdésbõl politizál-
tak, akik merték vállalni a nézeteiket or-
szág, világ elõtt. Én ki mertem menni az
utcára, vállaltam, hogy anyámat szidják,
hogy köpködjenek, zaklassanak telefo-
non, névtelen levéllel, hogy a kerítésem
össze-vissza ragasztgassák éveken ke-
resztül. Én mindent lenyeltem ezért a
pártért. Lenyeltem azt is, hogy azok rug-
dostak, akik azelõtt nekem is nyaltak.
Én megmondtam, hogy lojális vagyok a
párthoz, de ha engem elindítanak képvi-
selõnek, nekem elsõsorban az a lényeg,
hogy Miklós valahogy kinézzen. Nekünk
soha nem volt egy játszóterünk. Meg ami
a legfontosabb az embereknek: az utcák.
Ugyanannyi joga van a László, Egressy
Béni, Deák Ferenc utca lakóinak. Bogár-
don majdnem minden utca kapott asz-
faltburkolatot. Mi nem. Ezzel nem a Pista
bácsit büntették, hanem az ott lakókat.
— Még mindig nem egészen világos nekem,
hogy miért nem téged jelöltek képviselõnek
Pista bácsi körzetében.
— Nem jöttem számításba a magatartá-
som miatt.
— Mert szélsõséges vagy?
— Bebizonyítottam azt, hogy nem vagyok
jó elvtárs, nem vagyok egy birka ember.

Folytatás a következõ oldalon�
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— Korábban volt egy-két balhéd is.
— Melyikre gondolsz?
— Verekedésekre.
— Az volt, de nem az a lényeg, az nem be-
folyásol senkit. Bírói megrovással meg-
úsztam.
— A piálást is emlegetik.
— Erre fölhívták a figyelmemet, hogy az
terjeng rólam, hogy veszettül piálok. Ez-
zel fognak majd engem támadni a Fidesz
és az MSZP részérõl is. Olyan lesz a hely-
zetem, mint a lázadó Vörös Október
atom-tengeralattjárónak, amit az amik és
a ruszkik is lõttek. Én a két tûz között fo-
gok majd harcolni a miklósiakért.
— Csodálkozol?
— Nem csodálkozom.
— Egy sértõdött ember mit vár? Hogy majd
tömjéneznek?
— A világért se! Tömjénezik õk magukat
eleget, nekem már nem jut abból a töm-
jénfüstbõl. Lehet, hogy sértõdött ember
vagyok, de az is feljogosít a sértõdöttség-
re, hogy olyan utcában élek, amiben nincs
rendes út. Az én utcámmal senki sem fog-
lalkozik, mert én Miklóson lakom. A
László utca még tervben sem volt soha.
Az meg, hogy én alkoholt fogyasztok,
nem rendszeres. A régi ügyem, pedig
nem szerepel az erkölcsi papíromban. De
persze ezt azért valamilyen szinten vala-
hol jegyzik. Nekem a múltamban biztos,
hogy van fogópont, vannak kifogásolható
dolgok, mint minden emberében. Én sze-
mélyeskedni nem fogok, nem érdekel,
hogy ki mit beszél.
— Meglepõ volt, hogy megcserélõdött a sze-
repetek. Az országgyûlési választáskor Sza-
bados ellen voltak azok, akikkel most
szembekerültél. Most meg õk takartak föl
mögé. Te pedig még majdnem verekedtél is
Szabadosért. Akkor most miért nem vagy te
is ott a tablón Szabados mellett?
— Ez a párt olyan, mint az alma, amelyik-
ben már benne van a kukac. Azt már hiá-
ba permetezed, a kukac ki nem jön belõ-
le. Én csak Szabados Tamást sajnálom.
Erkölcsileg támogatom Szabadost és Ju-
hászt is, de emberileg jobban sajnálom
Szabadost. Õalóla az országgyûlési vá-
lasztások idején kihúzták a széket. Akkor
nagyon leejtették, most meg ugyanazok
istenítik. De hidd el, hogy ez nem valós is-
tenítés, mert tudom, hogy mi fog rá várni.
Az õ hátán akar mind érvényesülni. Ezért
õ folyamatosan egy hintában fog ülni,
amit hátulról bizonyos kezek lökdösnek
folyamatosan. Ezeken a kezeken boksz-
kesztyûs bábuk vannak, amivel szükség
esetén dádázni is lehet, ha esetleg rosszul
viselkedne az illetõ. De Szabados nem
fog rosszul viselkedni. Ezeknek a kesz-
tyûbáboknak az egyikét Nedoba Károly-
nak hívják. Általa kapott Juhász is egy
olyan balegyenest, hogy azóta is jobbra
áll a feje. No, vágod már, mirõl beszélek?

Hargitai Lajos

MSZP régi—új csapattal

Szabados Tamás, az MSZP városi elnöke
és egyúttal a párt polgármesterjelöltje
hétfõn délután a Hotel Kovácsban bemu-
tatta a képviselõjelölteket, akikkel egy
csapatban indul a választásokon. Hang-
súlyozta, büszke azokra az eredmények-
re, amiket négy év alatt elértek: az új pos-
tára, utakra, a szennyvízberuházás befe-
jezésére. Hozzátette, hogy az elért ered-
mények elsõsorban Sárbogárd lakosságá-
nak érdemei, mert az eredmények együtt,
közös összefogással születtek.
Az asztalon ott tornyosultak a begyûjtött
kopogtatócédulák, ajánlószelvények a
polgármesterjelöltre, a képviselõjelöl-
tekre és a megyei közgyûlési listára.
Minden képviselõjelölt a régi, kivéve
egyet. Sárszentmiklóson Fülöp István he-
lyett Bodó Zoltánt, a miklósi csapat köz-
ismert sportemberét indítják. A sajtótá-
jékoztatón munkahelyi elfoglaltsága mi-
att nem jelent meg Etelvári Zoltán és
Ferencz Kornél.
A következõ ciklus programját három fõ
pillérre építik:
1. Szolgáltatások. A város intézményeit
továbbra is kiegyensúlyozottan kívánják
mûködtetni, beleértve a polgármesteri
hivatalt is, amelynek a vezetését a jövõ-
ben másik jegyzõvel fogják megoldani.
2. Térségi összefogás. Ebben Sárbogárd-
nak nagy lemaradásai vannak. Máig nem
volt képes ez a város igazi térségközpont-
tá válni. Miközben a kultúrában jelentõs
elõrelépés volt, nem történt elõrelépés a
közszolgáltatások terén. A szociális in-
tézményeket, gimnáziumot kistérségi ke-

retekben szeretnék majd mûködtetni, ha
a megyék megszûnnek.
3. Fejlesztések. Csatlakozni kell a Nem-
zeti Fejlesztési Terv második programjá-
hoz. Megépül a 8-as elkerülõ út, amely
egyúttal a vasúti felüljárót is magában
foglalja. Fejleszteni kell az úthálózatot,
kiépíteni szabadidõparkká az Ifjúsági
parkot. Teljes rekonstrukció lesz a József
Attila Mûvelõdési Központnál és a Mé-
szöly Géza Általános Iskolánál.

Nem esett szó a munkahelyteremtésrõl,
bár kérdésre Szabados Tamás elmondta,
hogy vannak ezzel kapcsolatban elképze-
léseik, de arról még túl korai lenne be-
szélni.
Továbbra is az MSZP—SZDSZ-frakci-
óban készítenék elõ a döntéseket, hogy a
testületi munka gyors, lendületes és hatá-
rozott legyen. A döntések elõkészítésébe
viszont szeretnék sokkal jobban bevonni
a lakosságot, civil szervezeteket. Elkép-
zeléseik megvalósítása természetesen a
választások eredményétõl is függ majd.
A csapat bizakodással tekint a választá-
sokra, és jó, számukra kedvezõ eredmé-
nyekre számítanak.
Az MSZP jelöltjeinek névsorát elõzõ lap-
számunkban ismertettem már.

Hargitai Lajos

� Folytatás az elõzõ oldalról

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Fejszével támadt sógorára
Látszólag minden ok nélkül veszett össze
két férfi kedden éjjel Sárosdon. A 38 éves
férfi elõbb puszta kézzel rontott élettársa
47 éves testvérére, majd felkapott egy fej-
szét és azzal folytatta. A sértett testvére
az utcáról hívott segítséget.
Ha volt is oka, egyelõre a nyomozók elõtt
sem ismeretes, mi elõzte meg a két férfi
vitáját.
A kedd éjjeli riasztás után helyszínre ér-
kezett rendõrök azt tapasztalták, hogy az
elkövetõ alszik, a bejelentésben szereplõ
bántalmazott meg hazament. Lakásán
hívtak mentõt a vérzõ fejû emberhez, akit
kórházba szállítottak. Ellátása során a
bántalmazásból eredõen koponyatörést
és egyéb sérülést állapítottak meg. A bán-
talmazót elõállították és emberölés bûn-
tett kísérlet megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.
A 38 éves sárosdi férfi felfüggesztett bün-
tetés hatálya alatt követte el a fenti cse-
lekményt, melynek súlyára tekintettel
õrizetbe vették a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság nyomozói.

R. Szabó Ágnes, az FMRFK szóvivõje

Csúnya fiúkák
H. E. sárkeresztúri lakos feljelentés tett
ismeretlen tettes(ek) ellen, aki(k) au-
gusztus 2-án az éjszaka folyamán megje-
lentek a lakásán és a külsõ ajtót kifeszítet-
ték, majd a belsõ ajtót berúgták és be-
mentek a lakásba, ahol bántalmazták,
mely során könnyû sérüléseket szenve-
dett.
Ismeretlen tettes július 28-án a délutáni
órákban Sárosd—Nagylók közötti nyíl-
vonalú átjárónál a fényjelzõ készülék fe-
hér és piros lencséit kidobálta.

Pityókásan
Szerda hajnalban 03.15 perckor egy Má-
tyásdomb irányába tartó segédmotoros
kerékpárt elõzött egy kisbusz, amely so-
rán a motoros megingott és utasával
együtt az úttestre esett. Mindketten
könnyen sérültek. A motorosról megálla-
pítást nyert, hogy enyhén ittas volt.
Ismeretlen tettes július 25-én, 18.00 óra
elõtti idõben Sz. J.-né sárkeresztúri lakos
lakásából eltulajdonított kb. 120.000 Ft
készpénzt.
S. J. seregélyesi lakos július 28-án, 22.55
órakor közlekedett Sárosd belterületén
egy Opel Kadett típusú személygépkocsi-
val, amikor is ellenõrzés alá vonták. A ve-
le szemben alkalmazott Spirateszt alko-
holszonda zöldre színezõdött, ezért neve-
zettet az Abai Orvosi Ügyeletre vérmin-
tavétel céljából elõállították.

Éjszakai mûszak
Ismeretlen tettes július 26-án A. S.
nagylóki lakos pincéjébõl Stihl típusú
fûszegélynyírót tulajdonított el 38.000 Ft

értékben, valamint T. J. nagylóki lakos
garázsába az ablakon keresztül behatolt
és onnan eltulajdonított 1 db fûnyírót, 1
db fûkaszát, 4 tábla szalonnát, 5 szál sza-
lámit. Az okozott kár 154.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 26-ára virradóra
az Sz. J. sárbogárdi lakos által üzemelte-
tett Kislók, Szabadság út 6/B sz. alatti ve-
gyesboltba ablakbetörés módszerével be-
hatolt és készpénzt, különféle hentes-
árut, édességet, vegyi árut tulajdonított
el. A bûncselekménnyel okozott kár
205.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 27-én, 18.30 óra
és 22.30 óra közötti idõben Vajta, Golgo-
ta Gyülekezet alatti helyen feltörte dr.
Cs. B. szekszárdi lakos Opel típusú sze-
mélygépkocsiját és abból iratokat és
2.000 Ft készpénzt tulajdonított el. A
rongálással okozott kár 20.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 1-jén, 18.00
és 18.30 óra közötti idõben alkalmi lopás
módszerével a Fortuna presszó pultjából
alkalmi lopás módszerével eltulajdoní-
totta M. I. M.-né sárbogárdi lakos pénz-
tárcáját benne kb. 230.000 Ft készpénz-
zel.

Könnyített magán
Ismeretlen tettes július 28-án, 19.00 és
19.10 óra közötti idõben Sárbogárd,
MOL üzemanyagtöltõ állomáson H. J.
csákvári lakos mosdóban felejtett tárcá-
ját eltulajdonította, benne 235.000 Ft
készpénzzel és iratokkal.

Kamikaze motoros
B. J. nagylóki lakos július 29-én, 01.45
órakor Nagylók belterületén a Hunyadi
utcában közlekedett a tulajdonát képezõ
motorkerékpárral ittasan, amikor is fel-
tehetõen nagy sebességgel és fékezés nél-
kül nekiütközött az út bal szélén szabá-
lyosan parkoló Ikarus autóbusz bal elejé-
nek. A baleset következtében nevezettet
nyílt lábszártöréssel kórházba szállítot-
ták.

A technika ördögei
Ismeretlen tettes július 30-ára virradóra
K.-né Cs. E. sárkeresztúri lakos családi
házának melléképületébõl komplett au-
tóváltót, valamint egy másik raktárból
elektromos vezetéket tulajdonított el. A
lopással okozott kár 38.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 31-én, 7.15 óra és
7.18 óra között Szabadegyházán a vasúti
átjárót biztosító csapórudat ismeretlen
forgalmi rendszámú autóval letörte, és
megállás nélkül tovább hajtott Székesfe-
hérvár irányába.
Ismeretlen tettes július 31-én, 01.00 és
04.00 óra közötti idõben Sz. A. kálozi la-
kos lakásához tartozó bekerített udvará-

ról eltulajdonított 2 db (munkások által
otthagyott) döngölõgépet és a saját tulaj-
donát képezõ kerékpárt. A gépek értéke
kb. 300.000 Ft, a kerékpár éréke kb.
11.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 29-ére virradóra
behatolt M. I. sárbogárdi lakos családi
háza udvarára és onnan eltulajdonított
egy Simson S51B típusú motorkerékpárt.
A bûncselekménnyel okozott kár 60.000
Ft.
Ismeretlen tettes július 30-ára virradóra
Sz. J. sárkeresztúri lakos családi háza ud-
varának két melléképületébõl ajtókife-
szítés módszerével kézi szerszámokat,
valamint egy különálló épület alumínium
ajtaját eltulajdonította. A lopással oko-
zott kár 170.000 Ft, a rongálással okozott
kár 30.000 Ft.
Ismeretlen tettes július 26-án, 22.00 óra
és július 27-én, 7.00 óra közötti idõben
Sárosd, Szabadság tér 1. sz. alatti helyen
az Ápoló és Gondozó Otthon gazdasági
udvarából egy utánfutó 2 db kerekét le-
szerelte és eltulajdonította.
Ismeretlen tettes július 27-én, 2.00 óra és
6.00 óra között Káloz, Táncsics utca alatti
helyen kb. 300 m kábelvezetéket eltulaj-
donított. A bûncselekménnyel okozott
kár kb. 12.000 Ft.

Láncfûrészes horgász
Ismeretlen tettes július 28-án, 22.00 óra
és július 29-én, 20.00 óra közötti idõben
G. I. cecei lakos lakásához tartozó nyitott
garázsból eltulajdonított 1 db Husqvarna
motoros láncfûrészt, és 1 db horgászbo-
tot. A lopással okozott kár kb. 35.000 Ft.

Palira vették
Ismeretlen tettes július 26-án, 13.40 óra
körüli idõben egy telefonos játék kapcsán
magát az RTL televízió képviselõjének
kiadó személy felhívta K. Z.-né szabad-
egyházai lakost és egy nagyobb összeg
megnyerésének lehetõsége érdekében
egy 20.000 Ft-os Dominó kártyát vásárol-
tatott vele, valamint a vásárolt kártya szá-
mát bediktáltatta a sértettel. A bûncse-
lekménnyel okozott kár 20.000 Ft.
Ismeretlen tettesek július 28-án, 12.30
órakor N. J.-né szabadegyházai lakos la-
kásánál megjelentek és magukat a nyug-
díjfolyósító intézet embereinek kiadva, a
sértett figyelmét elterelve 90.000 Ft kész-
pénz vittek el.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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AJÁNLATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete telekértékesítésre ajánla-
ti felhívást tesz közzé a városban található
4 db építési telekre magánerõs lakásépí-
tés céljából.
Sorsz. utca hrsz. m2 vételár
1. Sárbogárd, Ft/m2

Magyar 5452/1 982 1.200
2. Sárbogárd, (szennyvízcsonk kiépítve)

Munkácsy 5622 1448 800
3. Sárhatvan,

József A. 719/4 2978 600
4. Sárbogárd,

Árpád 1069/19 1757 1.000
A vételi ajánlatok benyújtásához a teljes
ajánlati felhívás ismerete szükséges, amely a

polgármesteri hivatal hirdetõtábláján megte-
kinthetõ, vagy a mûszaki osztályon átvehetõ,
és bõvebb felvilágosítás kérhetõ Fehér
Mihálynétól.
A vételi ajánlatok benyújtásának határideje:
2006. szeptember 15., délelõtt 10 óra. Helye:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbogárd
város polgármesteri hivatalának titkársága.
A vételi ajánlatot zárt borítékban kell benyúj-
tani Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének és a városgazdálkodási bi-
zottság elnökének címezve.
A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve
„Vételi ajánlat építési telekre, csak bizottság
által bontható fel”.

Városi polgármesteri hivatal

60 ÓRÁS

ANGOLNYELV-ANGOLNYELV-
TANFOLYAMOKTANFOLYAMOK

SZEPTEMBERTÕL!SZEPTEMBERTÕL!
Kezdõ, haladó és nyelvvizsga

elõkészítõ szinten
a sárbogárdi mûvelõdési 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.

Valami van, de nem az igazi
A „Bogárdon semmi nem az, aminek lát-
szik” c. cikk illusztrálja, hogyan lehet ha-
mis eszmei igazolással alátámasztani a
véleményünket. Mint a cikk egyik — nem
önkéntes — szereplõje, ha már helyreiga-
zításra nincs lehetõségem, néhány észre-
vételemet megosztom az olvasókkal.
1. „A jegyzõ önhatalmúlag, saját feje sze-
rint meg akarja változtatni a képviselõi
körzethatárokat” — írja a cikk.
Van benne valami… A parlamenterek a
választási törvényt úgy alkották meg,
hogy nem a képviselõ-testületet, hanem a
jegyzõt hatalmazzák fel erre, így más nem
jogosult e kérdésben dönteni. Minden-
esetre a nagy fölháborodást furcsának
tartom egy 2005. decemberi „mûhelybe-
szélgetés” egyik résztvevõjeként, amely-
nek további szereplõi Sz. T., dr. Sz. J., dr.
Sz. T., N. K. és J. J. voltak, és amelynek az
irodám adott helyet. Ezen beszélgetés so-
rán Szabados Tamás elismerte, hogy eh-
hez törvényes jogom van. Akkor (még)
tudta, most is tudja, csak elhallgatja?
Nyilván ezért jelenhetett meg az MSZP
Városi Szervezete Tudja-e Ön?! c. röp-
lapja személyemet úgy beállítva, mintha a
döntéshez a választókat meg kellett volna
kérdeznem, és azt elmulasztottam volna.
Lehet, hogy a felelõs szerkesztõként fel-
tüntetett személyt (F. K.) a 2005. decem-
beri beszélgetésen elhangzottakról nem
tájékoztatták? Ezért tartalmazott a röp-
lap olyan csúsztatásokat, hogy ehhez a
polgármesternek is köze van? Tudomá-
som szerint a díszteremben várták a meg-
beszélés végeredményét.
A cikk írója ennek ellenére helyesen lát-
ja, hogy a jelenlegi felosztás aránytalan és
torz, nos, ezért kell módosítani.
2. „Képviselõk panaszolták…” — nevü-
ket is adták ezen képviselõk többször,
amire én válaszoltam talán kétszer az új-

ságon keresztül is. Sajnálom, hogy a 4. év
végén sem tudják megemészteni, hogy
ami jegyzõi hatáskör, az nem a képvise-
lõé.
3. Azon képviselõi panaszra, hogy kézi
vezérléssel erõszakolom rá az akarato-
mat a testületre, a közérdek a törvényes-
ség sérelmére is csak azt tudom válaszol-
ni, hogy üres, konkrétum nélküli vagdal-
kozás, lejáratás, akkor is, ha képviselõtõl
származik, akkor is, ha szerkesztõi véle-
mény. Nem gondolták végig, micsoda lo-
gikai bukfenc ez! Azt állítják magukról,
hogy tehetetlen, döntésképtelen, pipo-
gya alakok, akik az én kedvem szerint
emelik föl szavazáskor a kezüket? Azt ál-
lítják, hogy az utolsó fél évet kivéve az el-
múlt három és fél évben történt döntések
mind nekem köszönhetõek? Akkor az
eddigi eredmények is? Ekkora „hatal-
mat” és „elismerést” (!) soha nem is re-
méltem.
4. Azt mondja a szerkesztõ, hogy nem
volt meg a szükséges szavazattöbbség az
elõzõ testületnél és a jelenleginél sem a
fegyelmihez. Nyilván nem erre gondolt,
hanem az eltávolításomra, amihez a sza-
vazatszám kevés; megalapozott és bizo-
nyított kötelezettségszegés kell, aminek
akkora súlya van, hogy hivatalvesztést le-
hessen kiszabni. Tévedés, mert 2002-ben
is megvolt a szavazatszám, kiszabták a
megrovást az aljegyzõ hatáskörének el-
vonásáért, az 5 és 10 éves bérleti idõt
meghaladó bérleti szerzõdés kötéséért.
Ezt vélték bizonyítottnak, a többit nem.
Nos, aljegyzõi hatáskört Magyarorszá-
gon egyetlen törvény sem tartalmaz, az
erdõtörvény a határidõrõl azt írja, hogy
„kivéve Magyar Állam és önkormányzat-
ok”, így a bíróság hatályon kívül helyezte
a döntésüket.

Most is megvan a 9-es többség, amit szi-
gorúan õriznek is. Ezért bízták meg az
erõsen elfogult aljegyzõt — lásd elõzõ fe-
gyelmi, Bogárd és Vidéke július 13-ai és
július 20-ai lap cikkei — a vizsgálattal. Így
a 9 fõ nem csökken, és a vizsgálati jelentés
tartalma is az igényük szerint lehet. A
vizsgálóbiztos a tevékenységet naponta a
9 képviselõ valamelyikének „felügyelete”
mellett végzi.
Van benne valami… hogy alapos jogi elõ-
készítés után történt az egész, bár nem
zárójelbe, hanem idézõjelbe kívánkozik a
megjegyzés. A lap másik oldalán a testü-
leti ülésrõl tudósítva olvasható, hogy írás-
beli törvényességi észrevételemet köve-
tõen korrigálták a határozatot. Ami igaz
a jogi elõkészítésrõl, azt egy képviselõtõl
hallottam, hogy ugyanaz az ügyvédi iroda
készítette elõ, amelyik az elõzõ jegyzõ el-
távolításakor is tette.
5. A civilekrõl szólva, 1999 nem volt olyan
régen, hogy történelmi feledékenységrõl
lenne szó, annál inkább szándékos csúsz-
tatásról. Olyan szövegkörnyezetbe helye-
zi Bártfai Antal jogviszony-megszünteté-
sét a szerkesztõ, mintha egy nagyszerû
ívû karriert törtem volna derékba. Van
benne valami… a leírtakban annyi, hogy
megszüntettem. De a teljes igazság, hogy
Krupa Rozália vette föl, és két hónap
múlva gazdasági összeférhetetlenség mi-
att jogviszonyát megszüntettem. Azt a
sok csodát nem ezalatt a két hónap alatt
követte el. Ahogy az is csúsztatás, hogy a
nevéhez kötõdik a belvízi árokrendszer
kiépítésének megszervezése. Volt ott egy
képviselõkbõl álló munkacsoport, ame-
lyik érdemben vezényelte a munkát.
(Négy évvel ezelõtt még szerkesztõ úr is
így tudta, akkor a munkacsoport vezetõje
tevékenységét ismerte el.)

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Gólzáporos hazai gyõzelem
Sárbogárd—Mezõszilas

6-1 (3-0)
Sárbogárd: 200 nézõ, vezette: Rácz Fe-
renc.
Sárbogárd: Sipõcz, Csuti, Hegedûs, Ilyés
(Somogyvári), Juhász, Kapusi, Bognár,
Lakatos (Szabó A.), Huszár, Baki (Szabó
Z.), Csendes.
Mezõszilas: Kotsis, Lepsény, Nagy, Ko-
vács, Szepesi, László, Kiss, Gárdonyi
(Bartavis), Ilyés.
Már a kezdõ sípszó elhangzásakor hát-
rányba kerültek a vendégek, hisz
Vukovics 20 perccel a mérkõzés kezdete
után lépett pályára, addig a jól játszó ha-
zaiak már kétgólos elõnyre tettek szert. A
4. percben Baki került gólhelyzetbe, lövé-
sét Kotsis kapus szögletre mentette. 9.
perc: Csendes beadását Baki az 5-rõl a
kapusra lõtte. Nagy helyzet volt. A 13.
percben Kapusi 16 m-rõl lõtt a hálóba,
1-0. A vendégek teljesen beszorultak,
csak idõ kérdése volt a második gól. A 16.
percben Kapusi 25 m-rõl kapásból nagy
gólt lõtt, 2-0. 24. perc: a frissen beállt
Vukovics kapott jó indítást, Sipõcz azon-
ban gyors vetõdéssel hárított a csatár elõl.
Ez volt a félidõ elsõ vendégtámadása. 33.
perc: Csendes kapott jó indítást, átemelte
a labdát a kifutó kapus felett, ezzel csapa-
tunk harmadik gólját szerezte, 3-0. A fél-
idõ utolsó eseménye: Huszár gólhelyzet-
be került, kapu mellé lõtte a labdát.

A második félidõt a hazai rohamok kezd-
ték. A 48. percben Csendes cselezte ki a
vendégvédelmet, majd a kapust is és 5
m-rõl az üres kapu mellé lõtt. 52. perc:
Lepsényi lövése a kapufáról a kapus ke-
zébe hullott. 58. perc: Csendes mintasze-
rû beadását a védõk elvétették, és Szabó
A. a hálóba kotorta a labdát, 4-0. 64. perc:
Baki 16 m-es lövése a felsõ kapufáról pat-
tant a mezõnybe. A 73. percben Nagy ré-
vén szépítettek a vendégek, 4-1. 80. perc:
Huszár szögletét Bognár fejelte a hálóba,
5-1. 84. perc: a beugró Csendest a 16-on
belül felvágták. A büntetõt Sipõcz lõtte a
hálóba, 6-1.
A nagyszerûen és gólra törõen játszó ha-
zaiak ilyen arányban is megérdemelten
gyõztek.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Mezõszilas 3-1 (2-0)

Vezette: Pfeffer László. A végig 10 em-
berrel játszó vendégek hõsiesen küzdöt-
tek, hogy elkerüljék a nagyarányú veresé-
get. A hazaiak helyzetkihasználásán van
még javítani való.
Augusztus 19-én, szombaton, ifjúsági és
felnõtt csapatunk Kulcson játszik bajnoki
mérkõzést, 15.30 és 17.30 órakor. Indulás
14.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Pálhalma—Baracs 4-2 (2-0)
220 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Fe-
hér (3), Idei, illetve Némedi, Petrás. Ifjú-
sági mérkõzés: 8-0.

LMSK—Lajoskomárom 2-0 (0-0)
100 nézõ, vezette: Gyõr. Gólszerzõ: Csiz-
madia, Hornyák. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.

Sárszentmihály—Cece 2-0 (1-0)
110 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ:
Gulyás, Purger. Ifjúsági mérkõzés: 2-5.

Elõszállás—Mezõfalva 2-4 (2-2)
100 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Simon, Nagy, illetve Eper, Móricz (2),
Csontos (öngól). Kiállítva: Csontos. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-5.

Seregélyes—Szabadbattyán 6-0 (3-0)
200 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Koller (2), Tömör Cs. (2), Tömör L., Ri-
gó. Ifjúsági mérkõzés: 6-3.

Füle—Tác-Csõsz 1-2 (1-1)
150 nézõ, vezette: Németh J. Gólszerzõ:
Hambalgó, illetve Pál, Nagy. Kiállítva:
Németh (Füle). Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Sárbogárd—Mezõszilas 6-1 (3-0)
200 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Ka-
pusi (2), Csendes, Szabó, Bognár, Sipõcz,
illetve Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Káloz—Kulcs 1-3 (1-1)
300 nézõ, vezette: Gólszerzõ: Sörös, illet-
ve Kármán, Hidalmási, Subi. Ifjúsági
mérkõzés: 9-0.

A Déli-csoport állása

1. Beloiannisz 1 1 - - 5-1 3
2. Alap 1 1 - - 4-0 3
3. Jenõ 1 1 - - 4-0 3
4. Vajta 1 1 - - 2-1 3
Dég 1 1 - - 2-1 3
6. Besnyõ 1 1 - - 1-0 3
7. Cikola 1 - 1 - 2-2 1
8. Zichyújfalu 1 - 1 - 2-2 1
9. Rácalmás 1 - - 1 1-2 0
10. Nagyvenyim 1 - - 1 1-2 0
11. Ráckeresztúr II. 1 - - 1 0-1 0
12. Perkáta 1 - - 1 1-5 0
13. Nagylók 1 - - 1 0-4 0
14. Sárszentágota 1 - - 1 0-4 0

A Déli-csoport
eredményei
Rácalmás—Dég 1-2 (1-1)

Vezette: Piros. Gólszerzõ: Balogh, illetve
Sörös A., Sörös Zs. Kiállítva: Toldi
(Dég).

Ráckeresztúr II.—Besnyõ 0-1 (0-0)
Vezette: Kovács A. Gólszerzõ: Princes.

Alap—Sárszentágota 4-0 (2-0)
Vezette. Tóth B. Gólszerzõ: Palotai,
Márta, Mozbauer, Hegedûs.

Beloiannisz—Perkáta 5-1 (4-0)
Vezette: Szabó S. A perkátai találatot
Klein szerezte.

Nagylók—Jenõ 0-4 (0-3)
Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Kormány
(2), Kiss Á. Kiss D.

Cikola—Zichyújfalu 2-2 (1-1)
Vezette: Nagy T. A vendégek találatát
Kulacs és Németh szerezte.

Vajta—Nagyvenyim 2-1 (0-0)
Vezette: Tóth L. Gólszerzõ: Szalai, Po-
lyák, illetve Székelyi.

A Femol-csoport állása
1. Seregélyes 1 1 - - 6-0 3
2. Sárbogárd 1 1 - - 6-1 3
3. Pálhalma 1 1 - - 4-2 3
4. Mezõfalva 1 1 - - 4-2 3
5. Kulcs 1 1 - - 3-1 3
6. LMSK 1 1 - - 2-0 3
7. Sárszentmihály 1 1 - - 2-0 3
8. Tác-Csõsz 1 1 - - 2-1 3
9. Füle 1 - - 1 1-2 0
10. Elõszállás 1 - - 1 2-4 0
11. Baracs 1 - - 1 2-4 0
12. Káloz 1 - - 1 1-3 0
13. Cece 1 - - 1 0-2 0
14. Lajoskomárom 1 - - 1 0-2 0
15. Mezõszilas 1 - - 1 1-6 0
16. Szabadbattyán 1 - - 1 0-6 0

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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Kápolnásnyék—Sárszentmiklós
1-0 (0-0)

Kápolnásnyék: 300 nézõ, vezette:
Závotka.
Kápolnásnyék: Szénási, Bartos, Balogh,
Szalai, Dömsödi, Unger (Szenes), Salacz,
Kiss, Topos, Szován (Andorka), Szente
(Csányi). Sárszentmiklós: Papp Z., Papp
A., Szarka, Palotás, Csanaki, Tóth,
Markovics, Salga (Král), Szabó L.
(Bodó), Szabó Z., Salamon.
A megyei I. osztály nyitó mérkõzéseként
az átigazolt idõszakban igencsak megerõ-
södött Kápolnásnyékre látogatott csapa-
tunk. Ebben az osztályban kifejezetten
jól csengõ nevek igazoltak Kápolnás-
nyékre, melyhez párosul hazánk talán
egyik legjobb edzõje, Hartyáni Gábor.
Hartyáni a mérkõzés elõtt elmondta: je-
lenleg egy jó középcsapatot akar építeni,
mely a jövõre nézve már vérmesebb re-
ményekre adhat okot, mivel tõkeerõs tá-
mogatók álltak a csapat mellé. Tisztában
vannak csapatuk képességeivel és ennek
megfelelõen egy jó iramú mérkõzést vár.
Eredményre nem tippelt.
Az elsõ játékrészben a hazai csapat irá-
nyította a játékot, több próbálkozásuk is
volt, melyeket hol védõink, hol a nagysze-
rû formában védõ kapusunk hatástalaní-
tott. Mindettõl függetlenül a játékrész
legnagyobb helyzete az egyetlen új igazo-
lásunknak, (a visszatért) Szabó László-
nak volt, aki 6 méterrõl a jobb kapufára
fejelte a labdát úgy, hogy az a kapus mö-
gött vágódott vissza a játéktérre.
A második játékrészben magára talált a
csapatunk és átvettük az irányítást, de
gólt nem tudtunk elérni.
A szurkolók között megfogalmazódott:
aki talál egy gólt, megnyeri a mérkõzést.
A 88. percben a hazai csapat jobb oldalról
végzett szögletet, melynek beadásakor
Balogh elõretört és ennek során a felugró
Papp A. leütötte, Szarkát beletiporta a
gyepbe, így a labdát nem tudtuk kifejelni,
amely a hosszúsarkon érkezõ Szenes elé
került, aki 3 méterrõl nem hibázott, 1-0.
Ezzel a találattal el is dõlt a találkozó. Hi-
ába reklamáltunk, a játékvezetõ nem
vonta vissza az ítéletét.

Összegezve a látottakat: egy erõsen x-es
meccsen nyert a hazai csapat, és nyugod-
tan ki merem jelenteni, bírói segédlettel.
Kár a futballt elrontani ilyen ítéletekkel,
mert ha egy jól eltalált lövéssel, vagy egy
szép akció után nyer az ellenfél, minden-
ki belenyugszik, és azt mondja, nyert a
szerencsésebb csapat egy jó iramú mér-
kõzésen. De így sokakban, még a mellet-
tem álló hazai szurkolókban is, a szabály-
talanságot követõ gól marad meg.
Ezt a hibáját leszámítva az elsõ játékrészt
hiba nélkül levezette a játékvezetõ, majd
a másodikban mintha már átbillent volna
a pálya a hazai csapat felé.
A történet krónikájához hozzátartozik,
hogy Papp A. a mérkõzés után mutatta a
vállát, melyen jó tenyérnyi kék folt volt,
amit az említett szögletnél kapott.
Felemelt fõvel jöhettünk haza, mert játé-
kosaink mindent megtettek a gyõzele-
mért, és végig partiban voltunk egy olyan
ellenféllel szemben, amely a játékosait,
edzõjét, felfogását figyelembe véve még a
bajnoki címre is esélyes lehet.
Úgy látszik, ez a mi sorsunk a megye I.
osztályában, mert az elõzõ bajnokságot is
vereséggel kezdtük, majd produkáltunk
egy nagyszerû õszt.
Jók: Papp Z., Markovics, Tóth, Salamon.

Ifjúsági mérkõzés:
Kápolnásnyék—Sárszentmiklós 3-5

Gólszerzõk: Orisek, Peng, Járosi illetve
Bartók Z. 2, Bartha, Dombi, Gászler.
Ifjúsági csapatunk a várakozásnak meg-
felelõen kezdte a bajnokságot. Csapa-
tunk játékán már látható Borsi Gábor
edzõ munkája, mert szemmel láthatóan
tudatos, gólra törõ játékot mutattak fia-
taljaink Bartók Z. vezetésével. A védeke-
zésen van még javítani való, de amíg több
gólt lövünk, mint kapunk, nem lehet baj.
A magyar kupában 2006. augusztus 30-án
(szerda) a hétvégén Bodajk FC—Siófok
csapata ellen 4-4 arányú döntetlent elért
BKV Elõre NB II-es csapatát fogadjuk a
meglepetés reményében.

Szabó Béla

A megyei II. o. bajnokság
állása

1. Velence 1 1 - - 6-2 3
2. Kisapostag 1 1 - - 3-1 3
3. Sárosd 1 1 - - 3-2 3
4. Kisláng 1 1 - - 3-2 3
5. Polgárdi 1 1 - - 2-1 3
6. Kápolnásnyék 1 1 - - 1-0 3
7. Aba-Sárvíz 1 - 1 - 2-2 1
8. Alba Regia 1 - 1 - 2-2 1
9. Bicske 1 - 1 - 1-1 1
10. Ikarus 1 - 1 - 1-1 1
11. Etyek 1 - - 1 2-3 0
11. Iváncsa 1 - - 1 2-3 0
13. Csór 1 - - 1 1-2 0
14. Sárszentmiklós 1 - - 1 0-1 0
15. Szabadegyháza 1 - - 1 1-3 0
16. Adony 1 - - 1 2-6 0

„Egy szebb,
dinamikusabb és
pártérdekektõl

mentes városért,
Sárbogárdért!”

Sárbogárd város helyi Fidesz-cso-
portja döntött a 2006. október 1-jére
kitûzött önkormányzati választások-
ra a polgármester- és képviselõjelöl-
tek személyérõl.

Polgármesterjelölt: Juhász János,
06 (30) 530 0858 (független).

KÉPVISELÕJELÖLTEK

1-es vk.: Üsztöke Sándor
06 (20) 353 3101; Fidesz-KDNP;

2-es vk.: Horváth Tibor,
06 (70) 335 3989, Fidesz-KDNP;

3-as vk.: Bódai Gábor,
06 (70) 335 3990, Fidesz-KDNP;

4-es vk.: Sinka Attila,
06 (30) 365 7356, Fidesz-KDNP;

5-ös vk.: Szakács Benõné (Piroska)
06 (30) 560 5295, Fidesz-KDNP;

6-os vk.. Gábris István,
06 (70) 334 8689, Fidesz-KDNP;

7-es vk.: Varga László,
06 (70) 335 3988, Fidesz-KDNP,
Nemzeti Fórum;

8-as vk.: Rigó László,
06 (70) 335 3992, Fidesz-KDNP;

9-es vk.: Hegedûs Tibor,
06 (30) 684 7634, Fidesz-KDNP;

10-es vk.: Sípos Attila,
06 (30) 250 5051, Fidesz-KDNP.

Ajánló: a 6-os vk. országgyûlési
képviselõje, Lengyel Zoltán;
a sárbogárdi csoport elnöke,

Rigó László, és alelnöke, Bódai Gábor

AKCIÓ!
OB, 16 db 399 Ft
Pampers új maxi 27 db 1.100 Ft
Domestos 750 ml 300 Ft
Bonux 2 kg 900 Ft
Tomi kristály 2 kg 1.000 Ft
Papírzsebkendõ 100 db 49 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)

HIVATALOS
FÉMFELVÁSÁRLÓ

HELY NYÍLOTT:

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

Magas áron
fémhulladékot veszek.

Telefon:
06 (20) 9152 521
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Kopjafaavatás Nagylókon
A III. Lóki Napok kereté-
ben avatták föl a nyolc
major: Biller, Erdõ, Jó-
zsef, Garda, Kukhegy,
Szilfa, Tót, Lók puszta és
Nagylók 60 évvel ezelõtti
egyesülésének emlékére
állított kopjafákat szom-
baton délelõtt a kultúrház
elõtt.
Az ünnepséget Ormándy Jó-
zsef és barátainak szép éneke
nyitotta meg, majd Fazekas Imre Pál köl-
tõ—író szavalta el versét. Tóth József
polgármester beszédében hangsúlyozta:
nem mindegy, hogy jelenlegi cselekede-
teinkkel milyen múltat képezünk az utá-
nunk jövõ nemzedékeknek. Egy pályázat
keretében — a településen élõ idõs em-

berek segítségével — lejegyzésre
kerültek Nagylók múltjának em-
lékei, nyílt egy történelmi szoba,
most pedig (ennek az esemény-
sornak a koronájaként) itt állnak
a kopjafák. Ezek segítenek majd
tájékozódni az utódoknak a
múltban és a jelenben egyaránt.

Az emlékmûvet Szabó István
plébános szentelte föl a Boldog-
asszony Anyánk egyházi ének kí-
séretében, amit a helyi katolikus
gyülekezet és a férfikar együtt
énekelt. A nemzetiszín szalagot,
ami körülölelte az alkotásokat, a

polgármester vágta át. A szalag darabjait
egy-egy nagylóki kötötte föl a nyolc major
kopjafáira, a kör közepén álló, Nagylókot
jelképezõ kopjafát a polgármester díszí-
tette föl.
Ezt követõen Bögyös Petra és Huszár
Klára zongora—fuvolakettõse, majd is-
mét vers következett. Fazekas Imre Pál:
Nagylók kopjafái címû versét be is kere-
teztette erre az alkalomra.
Végül, de nem utolsó sorban a polgár-
mester köszönetet mondott és ajándékot
adott át Huszár József nagylóki fafaragó-
mesternek az emlékmû elkészítéséért, az
alapi Novák Editnek és férjének, Agócs
Lászlónak a kopjafamotívumok kialakí-
tásában nyújtott segítségért, Varga Gá-
bor kõmûvesnek és Tóth Zoltán fuvaros-
nak az önzetlen társadalmi munkáért.
A Lóki Napok rendezvénysorozata
egyébként már csütörtökön kezdetét vet-
te a nyugdíjasklubok találkozójával.
Szombaton egész nap sport- és kulturális
programokon szórakozhatott a közönség
helyi és vendégelõadók közremûködésé-
vel, vasárnap pedig a búcsúban, majd az
esti bálon múlathatták az idõt a kikapcso-
lódni vágyók.

Hargitai Kiss Virág

Õrségváltás a katolikus egyházközösség
életében Sárkeresztúron

Nem régen ünnepelték a keresztúri,
sárszentágotai és abai katolikus hívek
plébánosuk, Mikolai József pappá szen-
telésének és elsõ misézésének 50. évfor-
dulóját. Ebbõl az alkalomból bensõséges
kis ünnepi misén köszöntötték a hívek
idõs papjukat. Akkor még nem tudták,
hogy nem egészen egy hónap elteltével el
kell búcsúzni a plébános úrtól. Nem sok-
kal az aranymise után jött a püspöki levél,
melyben az állt, hogy hosszú egyházi szol-
gálat után nyugállományba helyezik õt.
Helyette egy fiatal, még papi pályája ele-

jén levõ ember kerül az egyházközösség-
be Bognár Csaba személyében. Az elmúlt
vasárnapon mutatta õt be a soponyai plé-
bános úr, ajánlotta a hívek jó indulatába,
és egyben megköszönte Mikolai József 18
éves munkáját, amit ebben a közösség-
ben töltött el.
A régi lelkipásztornak jó egészséget kívá-
nunk a megérdemelt pihenéshez, az új-
nak pedig a jó egészségen túl sok türel-
met, kitartást az elõtte álló nem könnyû
feladathoz.

Kovács Györgyné
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19-én, szombaton, 19 órakor:

Színes, amerikai katasztrófafilm

Egy luxushajó szeli az Atlanti-óceán
hullámait a fedélzetén mindazokkal,
akik az itteni kényelmet megengedhe-
tik maguknak. Arisztokraták, milli-
omosok, hamiskártyások utaznak
együtt pihenést, vagy könnyû kalandot
keresve. De a kaland, ami ezúttal a
nyílt tengeren vár rájuk, egyáltalán
nem nevezhetõ könnyûnek. Az óceán-
járó egy váratlan viharban felborul, a
hajótestbe szorult levegõnek köszön-
hetõen néhány utas és a személyzet
néhány tagja életben marad. De re-
ménytelen helyzetben vannak. Csak
akkor élhetik túl a katasztrófát, ha a
felfordult hajótestben sikerül a vízfel-
szín fölé — a propellerházba — jutni-
uk. Útjuk során számtalan váratlan ve-
szély les rájuk — a levegõ pedig egyre
fogy, és egymásban sem bízhatnak.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Falunap Sárkeresztúron

Ha augusztus elsõ napja, akkor falunap
van Sárkeresztúron. Színes programok
várták a község apraját-nagyját a mûvelõ-
dési ház udvarára. Volt vendégmûvész is
bõven és helybeli szereplõk szép szám-
mal. Minden korosztály megtalálta a ma-
ga szórakozási lehetõségét.
Láthattuk és hallhattuk a fergeteges, fü-
let gyönyörködtetõ zenét játszó Horváth
hegedûtriót. A roma zenétõl elkezdve a
Monti csárdásig igazán sokrétû tudásról
adtak tanúbizonyságot. Fellépett Egri Jó-
zsef és Klingler Kata, az Inter-operett
mûvészei, remek, népszerû operett-me-
lódiákkal és fergeteges tánccal, MC
Hawer és Tekknõ a maguk lakodalmas

zenéjével és a Feeling együttes, akik a
70-80-as évek zenéjét játszották nagy si-
kerrel. Tündéri kis kálozi mazsorettek
forgatták pomponjaikat és esernyõiket.

A helybeli fellépõk is hatalmas sikert
arattak. Ludányi Mariska nénit, Huszti
Józsikát a nótákkal, a nyugdíjasklubot a
Vidám jelenettel, a Formációs tánccso-
portot hatalmas taps kíséretében is alig
engedték le a színpadról.

Este a bál elõtt szépségkirálynõket vá-
lasztottak két korosztályban, majd hajna-
lig ropták a táncot a jókedvû sárkeresztú-
riak.

Kovács Györgyné

István király a zenében
Elsõ királyunkat idézõ egyik legismer-
tebb zenei példa az „Ah, hol vagy, magya-
rok tündöklõ csillaga…” kezdetû nép-
ének, amely 1763-ban jelent meg a Dõri
kéziratos gyûjteményben. Szomorúan,
csorduló könnyek között emlékezik
vissza a virágzó Pannóniára és egykor di-
csõ királyára, hozzá könyörög segítsé-
gért. Befejezõ versszaka hûen idézi a ba-
rokkos korszak katolikus felfogását —
mely Fejér megye címerében is fellelhetõ
— István Szûz Mária oltalmába ajánlja
országát. Az ének népszerûségére vall,
hogy a 18. században a „Boldogasszony
Anyánk” mellett néphimnuszi szerepet
töltött be a katolikus hívek körében. Ké-
sõbb Bogisich Mihály püspök 1888-as
énekeskönyve legalizálta dallamát. A
XX. században viszont megújuláson
ment keresztül Kodály Zoltán feldolgo-
zásában. Az 1938-as Szent István-év ap-
ropóján zenésítette meg a jól ismert szö-
veget, többek között egynemû, férfikari,
vegyes kari letétekben. A kórusmûvek
alapjául szolgáló Kodály-dallam ott talál-
ható az õsi változat mellett a „Hozsanna”
c. katolikus énekeskönyvben. Érdemes
megfigyelni, hogy Kodály mennyire érzé-
kenyen figyelt a prozódiai tökéletességre,

azaz, hogy a ritmus alkalmazkodjék a szö-
veg hangsúlyaihoz, kényelmesen énekel-
hetõ legyen. Szárnyaló dallamában pedig
megtartotta a népdalaink nagy részét jel-

lemzõ dóros színezetet. Kodály mellett
említésre méltó még Kerényi György ve-
gyes kari népének-feldolgozása.
Határainkon kívül tette híressé uralko-
dónk személyét Beethoven kísérõzenéje,
az „István király, vagy Magyarország elsõ
jótevõje”. A komponista 1811 õszén, tep-
litzi üdülésén írta a darabot „nagy baju-
szú” magyar barátainak a pesti Városi
(német) Színház megnyitójára, amelyre a
következõ év februárjában került sor. A
Kotzebue drámáján alapuló kísérõzené-
bõl ma már jobbára csak a nyitányt
játsszák. Ez szerepel zenei mottóként az
„István a király” c. rockopera elején is. A
verbunkosok által ihletett nyitány érde-
kessége, hogy melléktémájában felismer-
hetõ a IX. szimfónia örömtémájának
egyik korai változata.
További nagy példa még Erkel utolsó,
1885-ben bemutatott Dobsa Lajos tragé-
diája nyomán írt „István király” c. operá-
ja, valamint Kókai Rezsõ 1942-es, 2 rész-
bõl és 5 képbõl álló oratóriuma. Augusz-
tus 20-ai ünnepi zenéinkben vannak
ugyan ízelítõk a fent említett mûvekbõl,
de milyen jó lenne, ha valódi közkinccsé
lehetnének.

—B. N.—
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Göcseji
sertéspecsenye

Hozzávalók: 4 szelet vastag sertésbor-
da (vagy 8 szelet comb), 8 gerezd fok-
hagyma, 4 szelet húsos, füstölt szalon-
na, só, bors, olaj, citrom.
Elkészítés: a 3-4 cm vastagra vágott
bordákat megmossuk, szárazra tö-
röljük, kissé kiverjük, hosszanti
irányban bevágjuk, mintegy kis „zse-
bet” vágunk bele. Gyengén besóz-
zuk és fél óráig állni hagyjuk. Köz-
ben a szalonnaszeleteket taréj for-
májúra bevagdossuk, kisütjük és fél-
retesszük.
A megtisztított fokhagymagerezde-
ket áttörjük, vagy elkaparjuk, eset-
leg hajszálvékony szeletekre vágjuk.
A „zsebekbe” belehelyezzük a sza-
lonnataréjokat, rásimítunk kb. 2 ge-
rezd fokhagymának megfelelõ zúza-
lékot, majd hústûvel, vagy fogpiszká-
lóval gondosan összetûzzük. A sza-
lonna kisült zsírjához hozzáadunk
még egy kevés olajat, felhevítjük, és
hirtelen átsütjük benne húst. Csipet-
nyi õrölt borssal megszórjuk, egy ke-
vés vizet öntünk alá, és ha elfõ, min-
dig csak egy kevéssel pótoljuk, majd
lassú tûzön, fedõ alatt puhára párol-
juk. Ekkor kiszedjük a hússzelete-
ket, a levet elforraljuk, míg csak a
zsiradék marad, s ebben pirosra süt-
jük a bordákat.
Citromkarikával díszítve, forrón tá-
laljuk. A citrom azért is hasznos,
mert elveszi a fokhagyma meglehe-
tõsen erõs illatát.

HAJNALI VONAT
Mikor láttak Önök utoljára napkeltét?
Regényekben, filmeken elég gyakori té-
ma. Az átlagember fõleg ilyenkor, nyáron
napkeltekor még jóízûen alszik.
Tegnapelõtt a vonatablakból kitekintve
részem volt ebben az élményben. Mit
mondjak? Felkelt. Ez várható volt. Olyan
sose lesz, hogy ne keljen föl a nap. Ez így
van rendjén, egész kevés ember él a Föl-
dön, aki ne tartaná helyesnek a napkeltét.
Mondhatni globális konszenzus alakult
ki az üggyel kapcsolatban. Még elképzel-
ni is nevetséges, hogy netalán pártküzdel-
mek tárgya lehetne a dolog. (Nincs kétsé-
gem afelõl, hogy egy esetleges pártalapú
szavazás során sokan volnának, akik elle-
ne szavaznának párthûség okán.)
De ne tréfálkozzunk, a Nap felkeltének
eseményéhez nem fér léha ironizálás.
A vonat még szürkületben indult el, telje-
sen véletlenül olyan ablak mellett foglal-
tam helyet, ahonnan mindent láttam. A
horizont egy meghatározott pontja egy-
szer világosodni kezdett. Ez a világosság
egyre nagyobb kiterjedésû lett. Úgy adó-
dott, hogy az égboltnak ezt a területét sö-
tét felhõk vették körül mintegy keret-
ként. Ebben a sötét keretben a világos
folt egyre ragyogóbb lett, lassan olyan ér-
zésem támadt, hogy világít egy lámpa a táj
széle fölött. De a Nap még messze volt, a
vidéket tejszínû fény pásztázta. És figyel-
tem, ahogy majdnem észrevétlenül pirul-
ni kezdett a látvány. A hajnalnak a piros
szín a jellegzetessége. Régi tanulmánya-
inkból tudjuk, hogy a szocializmus vörös
zászlaja erre vezethetõ vissza: az ideoló-
gia feltalálói az emberiség hajnalaként
kezelték optimista világnézetüket.
A pirosság egyre erõsebb lett a vonatab-
lakból nézve, és igazán örültem a sötét
felhõknek, amelyek ezt a ragyogó felüle-
tet még hangsúlyozottabbá tették. És az
eddig szinte tintakék felhõk pereme egy-
szer csak pirosodni kezdett! Az esemény-
sor folyamatában ez fontos mozzanat
volt, mert a hajnal ezáltal az egész keleti
égboltot a hatalma alá vonta. Most kez-

dett igazi napkelte lenni, ez a fenséges tü-
nemény most bontakozott ki valódi szép-
ségében. A felhõk izzása fokozódott. Tel-
jesen olyan volt, mintha parazsak lebeg-
tek volna az égen. A látvány most már
minden más látványt semmivé tett. Az
emberben az az érzés alakult ki, hogy va-
lami jelentõs dolog kezdõdött el. Az Élet
könyvében új fejezet indult meg. Nyilván-
való volt, hogy amikor kezdetét veszi egy
olyan fontos dolog, mint az év egy újabb
napja, ez nem történhet meg pazar szín-
játék nélkül. S mikor aztán végre fölpa-
rázslott a Nap egy kis szelete, az egészen
megható volt.
Na, de a csodák sorsa a végesség. Kezdett
visszaszürkülni a keleti ég, pontosabban
kezdte felvenni a hétköznapi színeit. Már
nappal volt. A vonat isteni erdõs, ligetes
tájon, magas fák között futott. Máskor
augusztus közepén Magyarországon
eléggé leégett a vidék, az esõk miatt most
olyan színpompás, mintha május volna. A
zöld szín a leggyönyörûbb árnyalatait
hozza elõ. S most, kora reggel, harmattól
csatakosan tényleg fenséges volt. Valaki
lehúzott egy ablakot, friss levegõ áram-
lott be rajta. A vonat vitte az embereket
köznapi robotjuk útjain.
Fontos, hogy az ember néha megnézzen
egy napkeltét.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Szerezzen kamatadó-mentességet akár több évre!
Kösse le pénzét 2006. augusztus 31-ig

a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet

MEGTAKARÍTÁSI BETÉTSZÁMLÁJÁN

Kamat akár évi 6%
Részletekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken!
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A dicsekedõk
Volt egyszer egy ember, s annak három
fia. Ez az ember két idõsebb fiát mester-
ségre adta, az egyikbõl borbély, a másik-
ból kovács lett. A kisebbik fiának nem
kellett semmiféle mesterség, az felcsa-
pott katonának.
Esztendõ múlt esztendõ után, a fiúk nem
jártak haza, egyszer azonban levelet kap-
tak mindhárman, hogy jöjjenek, ha még
életben akarják látni az apjukat. Haza-
jönnek a fiúk, s hát csakugyan, az apjuk
halálán van.
— No, édes fiaim — mondotta az öreg-
ember —, csakhogy még egyszer láthat-
lak titeket. Mondjátok el nekem, melyik
mire ment, jól kitanultátok-e a mestersé-
geteket, hogy legalább nyugodtan száll-
hassak az én koporsómba.
Azt mondja a legidõsebb:
— Ne búsuljon, édesapám, mert én jól ki-
tanultam a mesterségemet. Én úgy tudok
beretválni, hogy a nyulat futtában
megberetválom.
— Na, ez igen szép — örvendezett az
öregember —, te, fiam, a jég hátán is
megélsz.
— Ne féljen, édesapám — mondotta a
másik legény, a kovács —, mert én meg
úgy kitanultam a mesterségemet, hogy a
lóra futtában felverem a patkót, meg le is
veszem róla.
— Ó, de jó, Istenem, ó, de jó! — mondot-
ta az öregember.
— Hát te, fiam — szólt a legfiatalabbhoz
—, milyen katona vagy, jól tudsz-e a kard-
dal bánni?

— Én-e, édesapám? — kérdezte a legény.
— Tudok biz’ én. Egyszer kimentem sé-
tálni a legfényesebb ruhámba, s hát amint
mennék az utcán, szakadni kezd az esõ.
Hej, Uram, Teremtõm, mit csináljak,
gondoltam magamban, most ez a cudar
esõ pocsékká veri az én szép atillámat. De
nem sokáig gondolkoztam, hirtelen ki-
rántottam a kardomat, s olyan gyorsan
hadonásztam magam körül, hogy egy
csepp nem sok, annyi sem esett reám.
Hej, bezzeg bámulták is a többi katonák,
amikor visszamentem a kaszárnyába,
hogy nem vert meg az esõ. Odajött a ge-
nerális, megkérdezte, hogy mit csinál-
tam. Mondtam én: nem csináltam egye-
bet, csak kirántottam a kardomat, s azzal
visszavertem az esõt. „Derék vitéz vagy,
fiam” — mondta a generális, s egy zacskó
aranyat adott ajándékba.
— Ó, Istenem, Istenem — mondotta az
öregember —, most már igazán nyugod-
tan halok meg, mert megéltek mind a
hárman a magatok emberségébõl, nincs
szükségetek arra a pénzecskére, amit
összekuporgattam.
Éppen abban a szempillantásban jött a
pap, hogy feladja az utolsó kenetet, s a
haldokló ember, ami pénze volt, mind
odaadta a papnak, hogy ossza ki a szegé-
nyek közt. De bezzeg lekonyult az orra
mind a három fiúnak, elment a kedvük a
dicsekedéstõl egész életükre. Az apjukat
eltemették, aztán nyakukba vették a vilá-
got, mentek hárman háromfelé.
Holnap legyenek a ti vendégeitek.

Benedek Elek

Megfejtés
Dézsa: kétfülû faedény, fürdõkád;

Eresz: a tetõ falhoz csatlakozó pereme;

Mostohán bánt vele: Rosszul, gonoszul
bánt vele.

Helyes megfejtést küldött be:

Szõnyegi Bence, Sárbogárd; Varga Jú-
lia, Sárbogárd; Varga Cecília, Sárbo-
gárd; Varga Mátyás Gábor, Sárbo-
gárd; Katona Diána, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

KATONA DIÁNA,
Sárbogárd, Ady E. út 152. III/9.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Rejtvény
Kint is van, bent is van, közepében ke-
reszt van. Mi az?

*
Melyik hó lakható?

*
Girbegurba, tekervényes, a zajokra
nagyon kényes. Jobbról, balról hírt
hoz neked, megkönnyíti az életedet.
Mi az?

*
Nekem, nagyapámnak, az apám apjá-
nak hány szeme volt?

Beküldési határidõ:
2006. augusztus 22.

Heti idõjárás
A következõ napokban
erõteljes délnyugati
áramlással igen meleg,
afrikai eredetû levegõ érkezik hazánk tér-
ségébe. Péntektõl a nagy melegben egyre
jobban fokozódik a labilitás, így fõként a
késõ délutáni órákban számíthatunk he-
lyi intenzív zivatarokra, pénteken fõként
északon, szombaton pedig a középsõ és
nyugati országrészben. Vasárnap egy
markáns hidegfront érkezik, amely hét-
fõn hullámot vet térségünk felett. A front
elõtt északnyugaton és északon, a front
területén viszont országszerte várható zá-
por, sõt, heves zivatar kialakulása. A
front kedden lassan távolodik, de tovább-
ra is marad a változékony idõ zivatarok-
kal, és több fokot visszaesik a hõmérséklet
is. A reggeli hõmérséklet 19-23, a nappali
25-33 fok körül alakul.

www.metnet.hu

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. § (1) bekezdés c.) pontja alap-
ján tájékoztatom a választópolgárokat, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testülete 208/2006.(VIII. 11.) Kth. számú határozatával megválasztotta
a helyi választási bizottságot. A bizottság alakuló ülésén elnöknek dr. Krencz
Ferencnét, elnökhelyettesnek Hajdú Józsefet választotta meg. A helyi választási
bizottság hivatali helyiségének címe: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Tájékoztatom továbbá a választópolgárokat az 1997. évi C. törvény 38. § (1) bekez-
dés b.) pontja alapján, hogy a választási bizottság jelölõ szervezetként nyilvántar-
tásba vette a Környezettudatos Autonóm Polgári Országos Civil Szervezõdésû
Egyesületet — rövidített nevén: KAPOCS Egyesületet.
A választási bizottság települési kisebbségi önkormányzati képviselõ jelöltként a
Roma Diplomások Országos Szervezete — rövidített nevén RODOSZ jelöltjeit
nyilvántartásba vette: Horváth Gyula (RODOSZ); Sztojka Rudolf (RODOSZ);
Sztojka Zoltán (RODOSZ); Forgács Lajos (RODOSZ); Rafael Gyula
(RODOSZ) jelölteket.
Az önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választásával kapcsolatos jelöltállítás végsõ határideje szep-
tember 8-án, 16 óra. A jelöltekrõl, jelölõ szervezetek nevérõl, illetõleg a független
jelölés tényérõl folyamatosan a helyi újságban tájékoztatom a választópolgárokat.
A polgármesteri hivatal hirdetõtábláján kifüggesztem az errõl szóló hirdetménye-
ket a választási bizottság döntését követõen.

Demeterné dr. Venicz Anita HVI vezetõ
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Augusztus 19., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hurrá, vidékre költözünk! 9.30 Sandokan 10.00 Felfedezõk ka-
landjai 11.05 Izomláz 11.35 A Trianon-szindróma 12.00 Híradó 12.10 Maxmotor
12.30 Jelképtár 12.40 Tejben-vajban 13.10 Vérvörös nyár 14.05 A piros kardigá-
nos utazó 14.30 Jelképtár 14.40 Abszolút 15.10 Feszty-körkép 15.40 TS 18.30
Panoráma 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Ludas Ma-
tyi 22.05 Örömzene 23.05 Híradó 23.10 Sporthírek 23.20 Volpone 0.50 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Az Internet csodái 7.00 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.20 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.45 Így
készült! Las Bandidas 13.10 Bazi nagy görög élet 13.40 Odüsszeia 14.35 Tuti
gimi 15.30 M, mint muskétás 16.25 Szellemírtók 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Szabadnapos baba 21.20 Taxi 2. 22.55 K-1 Magyar Nagydíj 0.10
Vészhelyzet 1.10 Szellemkutya 3.05 Szellemírtók 4.50 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Jetix 10.30 Kalandos szafari 11.00 Mókás állatvilág
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 Bû-
bájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 Vissza a jövõbe 2. 22.20 KicsiKém 0.10 Jackie Chan 1.50
FBI ügynökök bevetésen 2.40 A láthatatlan ember 3.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle
19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Isolde
szerelmi haláldala 21.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 22.00 Krónika
22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Magyarország orgonái

Augusztus 20., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 8.55 Ünnepi zászlófelvonás és tisztavatás 9.50 TS 12.20 Híradó 12.25
Századunk 12.55 Fõtér — Miskolc 13.45 Csellengõk 14.10 „Így szól az Úr!”
14.15 Örömhír 14.45 TS 16.55 Szent Jobb körmenet 19.30 Híradó 20.05 „Az élet
szép”, az élet minden 20.55 Tûzijáték 21.35 Ének a csodaszarvasról 23.05 Híradó
23.10 Sporthírek 23.15 TS-Motorsport 23.45 TS-Gyorsasági motoros vb 0.40
Héthatár 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.30 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.35 Játék 10.35 Ba-
rátok közt 13.15 Anna és a király 15.50 Hatos lottó-sorsolás 16.00 Egy zseni, két
haver, egy balek 18.30 Híradó 19.00 Karatekutya 20.55 Ünnepi tûzijáték 22.40
Ámbár tanár úr 23.20 Red Bull Air Race 0.05 Fókusz-portré 0.40 Emlékezz a Titá-
nokra 2.40 Papás-mamás 3.05 Ámbár tanár úr 4.40 Fókusz-portré 5.10 Top Shop
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 7.30
Tom Sawyer kalandjai 9.00 Egy rosszcsont manó csínytettei 2. 10.45 Pancserek
a pácban 12.45 Ne folytassa felség! 14.40 A dzsungel könyve 2. 16.30 Fantom
18.30 Tények 19.00 Tulipános Fanfan 21.00 Tûzijáték 21.30 Hét törpe 23.30
Arábiai Lawrence
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 Református istentisztelet közvetítés 11.05 Gondo-
latjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Név-
jegy 14.04 Nemzeti emlékhely a Várban 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard
és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Villanófényben 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Operettnyitányok 20.04 Rádiófónia
20.56 Közvetítés a Veszprémi Petõfi Színházból 22.00 Krónika 23.18 Zene

Augusztus 21., 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
14.05 Max, a zsaru 15.00 Az igazság bajnokai 15.50 Bartók 125 16.00 Csodavár
17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20
Napló 56 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Csillagjegyek
21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 Napló 56 23.15 Fiatal Mûvészek Stúdiójának filmjeibõl
RTL KLUB: 5.30 MegaMan 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.05 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Lost —
Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.10 Kalandra fel! 23.25 Max 3000 1.05 Reflektor 1.20 Bundesliga 2.25 Rali-vb
2.55 ITTHON 3.10 Inuyasha 3.35 ITTHON
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.05 Észbontó 13.05 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00

Joey 19.30 Aktív 20.10 Gyilkos számok 21.10 A méret a lényeg 2. 23.10 Pucér
csajok vágyálmai 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 Minden kényszer
nélkül 1. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta — Dino Buzzati regénye folytatásokban 21.05
Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Hangversenymúzeum

Augusztus 22., 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 10.05 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 15.45 Bartók 125 15.50 Védett szépségeink 16.20
Maradj velünk! 16.25 Katolikus krónika 17.00 Életképek 17.40 Híradó 17.45 Kör-
zeti híradók 17.55 Napló 56 18.00 Református Világtalálkozó 19.05 Esti mese
19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház
23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56 23.15 Fiatal Mûvészek
Stúdiójának filmjeibõl 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas-FBI 17.30 Lost
— Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.10 Rajzás 24.00 Reflektor 0.30 Igaz történetek 2.00 Kórház a város szélén
4.00 Duracell a kutatásért
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Joey 19.30 Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Kutyaütõk 22.55 Huncut fiúk
23.25 Tények este 23.55 Good Bike 0.25 Sírig tartó barátság 1.15 Amerikai
rabszódia 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 Minden
kényszer nélkül 2. 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 Vallási
híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból

Augusztus 23., 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 15.30 Az igazság bajnokai 16.15 Metodis-
ta ifjúsági mûsor 16.25 Az utódok reménysége 17.00 Életképek 17.35 A Nagy
Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Esti pikoló 21.50 Szerda este 22.25 Kultúrház
22.50 Kultúrház—Nyár 23.15 Híradó 23.25 Sporthírek 23.30 Napló 56 23.35
Fiatal Mûvészek Stúdiójának filmjeibõl 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30
Lost — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.10 A szökés 22.05 Gyilkos elmék 23.05 Dr. Vegas, a szerencsedoki
24.00 Reflektor 0.15 Krokodil 2.00 Kutyám, a filmsztár
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 13.45 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 15.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Joey 19.30 Aktív 20.10 Rejtélyes vírusok nyomában 21.10 Született feleségek
22.10 A médium 23.10 10-8: Veszélyes õrjárat 0.10 Tények este 0.40 Nemek
harca 2.15 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 Tetten
ért szavak 11.33 Minden kényszer nélkül 3. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta — Dino Buzzati regé-
nye 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Nagy mesterek
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Augusztus 24., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.05 Utazás a múltba 11.00 Pláza
12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Együtt 14.05 Max, a zsaru 15.00 Az
igazság bajnokai 15.50 Bartók 125 16.00 A gondolkodás kalandjai 17.00 Életké-
pek 17.30 Napló 56 17.40 Híradó 17.43 Körzeti híradók 17.55 TS 18.55 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 A maharadzsa lánya 21.05 A maharadzsa lánya 22.00
Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.00 Kultúrház—Nyár 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Dob+Basszus 0.40 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas-FBI 17.30
Lost-Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.10 Öld meg Rómeót! 23.25 Imposztor 1.05 Reflektor 1.20 Street Time —
Harcos utcák 2.15 Infománia 2.40 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! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Édes
élet olasz módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 ED 18.30 Té-
nyek 19.00 Joey 19.30 Aktív 20.10 Döglött dákó 22.15 Elszabadult indulatok
0.05 Tökös csajok 0.35 Tények este 1.05 Valami vadság 3.00 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 Minden kényszer nélkül 4. 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 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hallgassuk együtt!

Augusztus 25., 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 Alkotóház 14.25 Zenthe Ferenc búcsúz-
tatása 15.30 A „Zenthe” 16.05 Bartók 125 16.10 Hollywoodi portrék 17.00 Élet-
képek 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 Zenthe Ferenc emlékére
21.50 Péntek este 22.25 Kultúrház 22.50 Kultúrház—Nyár 23.15 Híradó 23.25
Sporthírek 23.30 Napló 56 23.35 11 09 01 1.45 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Lost
— Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.10 Joe, az óriás gorilla 23.15 RTL-boxklub 0.20 Reflektor 0.35
MeneTrend 1.300 Tabu 2.55 Kórház a város szélén 3.50 Infománia

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Édes
élet olasz módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 20.10 Haragos mélység 24.00 Tények este 0.30 Hó-
fehérke — A terror meséje 2.10 Chris Isaak-show

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 11.33 Minden kényszer nélkül 5. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház fél-
órája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta —
Dino Buzzati regénye 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Járom az utam 22.00 Króni-
ka 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Ott a helyünk, ahol a
sorsunkról döntenek!

Ahhoz, hogy a helyhatóságok valódi önkormányzatokká le-
gyenek, az embereknek saját kezükbe kell venniük sorsuk
irányítását, ehhez pedig át kell venniük a kezdeményezést.
Az Élõlánc Magyarországért támogatja, hogy minél több he-
lyi érdeket képviselõ civil jusson be a települési önkormány-
zatokba.
Ezért felhívjuk az Ön figyelmét is, aki felelõsséget érez csa-
ládjáért, környezetéért, településéért, és tenni kíván ezek ér-
dekében, hogy vállaljon részt a helyi döntésekben, legyen
tagja a helyi önkormányzatoknak, vagy támogassa olyan je-
löltek indulását, akik valóban méltóak az Ön képviseletére!

Mit kell tennie a képviselõ- jelöltnek ahhoz,
hogy elindulhasson?

Elõször is jelöltté kell válnia. A jelöltséghez a mindenki szá-
mára kipostázott ajánlószelvényekbõl kell megfelelõ számút
összegyûjteni. A jelöltté válás után pedig meg kell gyõznie a
választókat arról, hogy érdemes õt választani.

Mi a teendõ?
1. Információt kér a helyi választási irodától a választással
kapcsolatos tudnivalókról (a jelöléssel, ajánlással, választás-
sal kapcsolatos valamennyi tudnivalóról).
2. Legkésõbb szeptember 7-éig összegyûjti és a helyi válasz-
tási bizottságnál leadja a jelöltséghez szükséges ajánlószel-
vényeket. (Az adott választókerület — település — választó-
polgárainak 1%-ától kell az ajánlószelvényt kitöltve besze-
rezni. Vagyis egy 1000 lakosú településen ez 10 db ajánló-
szelvény benyújtását jelenti. Polgármester-jelöltség esetén
ez a szám a választópolgárok 3%-a.)
3. Megismerkedik a legfontosabb jogszabályokkal (1990. évi
LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, és az 1997. évi C. törvény a választási
eljárásról. Mindkettõ megtalálható a www.valasztas.hu hon-
lapon. A választási eljárással kapcsolatos kérdéseire mi is szí-
vesen válaszolunk az Élõlánc Magyarországért telefonszá-
mán: 06 (1) 215 7121).
Az Élõlánc Magyarországért szívesen támogatja azokat,
akik az Élõlánc színeiben akarnak indulni, de azokat is, akik
függetlenként méretik meg magukat és egyetértenek szerve-
zetünknek a környezet megóvásáról, a fenntartható fejlõ-
désrõl, a valódi demokráciáról megfogalmazott elveivel, ér-
tékeivel. (Ezekrõl tájékozódhat honlapunkon:
www.elolanc.hu.)
Mindannyiunk közös felelõssége, hogy méltó kezekbe kerül-
jön falvaink, városaink sorsa, jövõje, hogy olyan képviselõink
legyenek, akik valóban minket képviselnek, akik megfelel-
nek a „tehetség, tisztesség, tudás” hármas követelményének.
Ott a helyünk, ahol a sorsunkról döntenek!
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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)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Tûzoltó készülékek, tûzvédelem! 06 (30)
9765 912. (0921161)

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

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

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, Szé-
chenyi 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)

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)

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)

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

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

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

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

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó; 06 (30)
685 3770.

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

Új sikeres fogyás gyermekeknek, felnõttek-
nek; 06 (20) 4540 145. (0921192)

Sárbogárdon, Árpád utcában családi ház
nagy telekkel eladó. Irányár: 12.000.000 Ft.
Tel.: 06 (70) 282 5192. (0921716)

Bontott cserép eladó. Érdeklõdni: Szent
István u. 95., Nagyéknál. (0921549)

Kétszobás, felújított, I. emeleti lakás eladó
az Ady-lakótelepen. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Árpád-lakótelepen kétszobás, erkélyes,
önálló vízórával rendelkezõ, felújított lakás
eladó. Irányár: 6 millió Ft. 06 (30) 361 1176.
(0921547)

Szekrénysor, ágynemûtartó, fésülködõasz-
tal puffal, 2 fotel dohányzóasztallal 70 ezer
Ft-ért eladó. 06 (20) 9263 225.
Sáregresen tájvédelmi terület mellett tájjel-
legû kisház eladó. Telefon. 06 (30) 330
2551. (0170536)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen másfélszo-
bás lakás eladó. Telefon: 06 (20) 345 9000.
(0921544)

Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munka-
társat keresek mûanyag ablakok, illetve re-
dõnyök beszereléséhez. Asztalos illetve la-
katos végzettséggel rendelkezõk elõnyben!
Várom jelentkezését! Tel.: 06 (30) 9377
545. (0921541)

Erdészeti munkára munkatársat keresek.
Érdeklõdni: 06 (30) 530 8456. (0921540)

Kis hörcsögök eladók. Érdeklõdni: 06 (30)
2079 328. (0921540)

Építési telkeket értékesít kedvezményesen
Alsószentiván Község Önkormányzata. Ér-
deklõdni személyesen a polgármesteri hiva-
talban Alsószentiván, Béke u. 56/A, illetve
telefonon 06 (25) 504 720 vagy 06 (25)
504 721 számon.
Alszószentiván Község Önkormányzata el-
adásra kínálja Seat 024 típusú megkímélt
zárt kistehergépkocsiját. Érdeklõdni sze-
mélyesen a polgármesteri hivatalban
Alsószentiván, Béke u. 56/A Nagy Lajos
polgármesternél vagy telefonon 06 (25)
504 721 számon.
Garázs eladó áron alul. Tel: 06 (30) 9103
790. (0921536)

Háromszobás lakást vásárolnék. Tel.: 06
(30) 499 3968. (0921532)

Rétszilason kb. 140 kg-os hízó eladó. Tel.:
06 (25) 471 993. (0921529)

Személyi kölcsön kereseti igazolással
700.000—2.990.000 Ft-ig, évi 12,5%. Sza-
bad-felhasználású jelzáloghitelek akár
2,79%-os kamattal. Hívjon: 06 (25) 463 372.
(0921528)

600 négyszögöl terület, részben szõlõ teljes
felszereléssel Petõfi hegyen áron alul eladó.
Tel.: 06 (20) 237 8588. (0421527)

Nagylókon parasztház eladó. Tel.: 06 (30)
434 1917. (0921526)

Albérlet kiadó, 06 (30) 989 5861. (0921523)

Jövedelemigazolás és önerõ nélkül is tu-
dunk hitelt intézni akár saját gépkocsijára
is, BAR nem akadály. 06 (30) 396 5935.

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)

RÖPLABDAEDZÉS INDUL 3-6.
OSZTÁLYOSOKNAK SZEPTEMBERTÕL.

Telefon: 06 (30) 620 7910. (0921145)

KAMATADÓMENTES, MEGTAKARÍTÁSI,
BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉGEK.

AZ ÉRDEKLÕDÕKET RÉSZLETESEN
TÁJÉKOZTATJUK.

Telefon: 06 (30) 491 5363. (0921543)

ELADÓ LEHEL 350 L-ES
FAGYASZTÓLÁDA. Sárbogárd, Katona u.

1/c. Tel.: 06 (25) 460 041. (0921530)
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Sárbogárd, Ady Endre út 162.

(06 25) 518 040
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Nyílt
tér

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk

LEPSÉNYI JÁNOSNÉ
szül. Térmeg Julianna
sárszentmiklósi lakos

2006. augusztus 15-én, 80 éves
korában hosszú szenvedés után

elhunyt. Temetése augusztus 17-én,
csütörtökön, 14 órakor lesz a
sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Augusztus 20-a sárbogárdi programjai
Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önöket az ál-
lamalapítás és Szent István napja al-
kalmából tartandó városi ünnep-
ségre és ünnepi programokra.

Augusztus 19-én, este

17.30-kor: kézmûveskiállítás-megnyitó
a mûvelõdési házban

Gárdonyi Attila, Gárdonyi Bernadett,
Munkácsi Zsuzsanna, Pentelei Kovács
Klára, Steixner István és Szentgyörgyi
Attila munkáiból;

18.30-kor: városi ünnepség a Hõsök te-
rei emlékparkban,

Díszpolgári cím, Sárbogárd Ifjúságáért
valamint az Év Utánpótlás-nevelõje ki-
tüntetések átadása. Közremûködik: Bí-
ró Kriszti.

Augusztus 20-án
7 órától 9 óráig: zenés ébresztõ a Sár-
bogárdi Városi Fúvószenekar közremû-
ködésével a város több pontján.

Az Ifjúsági parkban
15 órától: játékos vetélkedõk gyere-
keknek;
16 órakor: a töbörzsöki roma hagyo-
mányõrzõ tánccsoport mûsora;
16.30 órakor: hastáncmûsor: a közép-
bogárdi Damietta Tánccsoport;
17 órakor: a Sárbogárdi Városi Fúvós-
zenekar játszik;
18 órakor: az Animal Cannibals együt-
tes mûsora;
19 órától: utcabál a Christyn Banddel;
22 órakor: tûzijáték.

Mindenkit szeretettel vár
Sárbogárd Város Önkormányzata!

Kérdezték
Már megint

a szelektív hulladék

Többször volt már szó lapunkban a sze-
lektív hulladék elszállításával kapcsola-
tos gondokról. Akkor ígéretet tettek az il-
letékesek, hogy gyakrabban ürítik a meg-
telt konténereket. Sárszentmiklósról és
Sárbogárd több pontjáról is jelezték olva-
sóink, hogy nem javult a helyzet, sõt, rom-
lott, mert legutóbb például Sárszentmik-
lóson az óvodánál 20 napig nem vitték el a
szelektív hulladékot, pedig hetente jár ar-
ra a kukáskocsi. Ez különösen a mûanyag
hulladék esetében okoz gondot, mert az
sokszor már három-négy nap múlva meg-
telik.
Szerkesztõ: A polgármesternek jeleztem
a gondot. Ígérte, hogy felhívja a szolgálta-
tó figyelmét feladata elvégzésére.

Hargitai Lajos

TALÁLKOZÓ
Elsõ, és egybõl 50 éves iskolai találko-
zónkat tartjuk 2006. október 7-én,
szombaton. Az 1956-ban végzett VIII. b.
osztály. Kérjük jelentkezz a szervezõk-
nél: Kutassy József 06 (25) 461 754,
Sándor Pál 06 (30) 999 1230.

Mit keres itt két hónapja már ez a két úthibát
jelzõ tábla? Most akkor javítjuk az utat vagy
nem?

50 éves osztálytalálkozó
Mezõszilason

Az 1956-ban végzett szilasi diákok nagy szeretettel és szinte teljes létszámban jelentek
meg az 50 éves jubileumi osztálytalálkozón. Külön öröm, hogy még körükben kö-
szönthették volt osztályfõnöküket is.

NLÁI

Elsõ sor: Pajor Sára, Kiss Zsuzsanna, Pethes Zsuzsanna, Magyar Júlia, Pintér Rozália,
Sudár Iván (osztályfõnök), Sudár Ivánné, Csontos Mária, Mikó Irén.

Második sor: Kalmár János, Gyarmati Anna, Menyhárt József, Pethes József, Simon Matild,
Mikó József, Borza Béla, Nagy Izabella, Huszár Zsófia, Dobi József.

a sárbogárdi mûvelõdési házban
augusztus 18-án, 21 órától

A színpadon fellép:


