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A JEGYZÕ BUJDOKOL,
a polgármester fedezi
Zárt ülésen tárgyalták volna a jegyzõ fegyelmi ügyét is az

utolsó testületi ülésen. A fegyelmi vizsgálatot Demeterné
dr. Venicz Anita aljegyzõ, vizsgálóbiztos lezárta. A tanúk meg-
hallgatása és a vizsgált dokumentumok alapján bebizonyított-
nak látja, hogy a jegyzõ elkövette a terhére felrótt törvénysérté-
seket. Ennek alapján a testületnek javaslatot tett a jegyzõ hiva-
talvesztésére.

Mint megtudtam, az MSZP-frakció sürgetné, hogy még a vá-
lasztások elõtt megszülethessen a döntés. Az új testület ugyanis
még akkor sem tudná visszacsinálni a hivatalvesztést, ha abban
többségbe kerülnének a jegyzõ és polgármester emberei. A
jegyzõt akkor már csak bírósági úton lehetne állásába visszahe-
lyezni. A jegyzõ és a polgármester éppen ezért megtesz min-
dent, hogy ne legyen döntés a választások elõtt. Ezért van az
idõhúzás.
A jegyzõ a mostani ülésre szóló idézést sem vette át, csak a ha-
táridõ lejárta után, így voltaképpen nem dönthettek a székébõl
történõ végleges felállításáról a képviselõk. A következõ alka-
lomra pedig azért nem kerülhet már sor, mert a jegyzõ közben
kórházba vonult. Ezért gondolta úgy a polgármester, hogy meg-
teheti azt — véleményem szerint törvénysértõ módon —, hogy
a fegyelmi tanács eljárását a jegyzõ táppénzes állománya idejé-
re felfüggessze és az e tárgyban összehívott szeptember 15-ei
testületi ülést elnapolja.
A jegyzõ—polgármester páros a választási gyõzelemben re-
ménykedik. Akkor pedig vér folyik a hivatalban, mert minden
hatalom e két ember kezébe kerül. Ettõl nemcsak a frakció, de a
hivatali dolgozók többsége is retteg, és a jegyzõ vesztéért
imádkozik.
Az a kérdés izgat most mindenkit, hogy ki fogja énekelni a vá-
lasztások után a „Popfesztivál” népszerû dalát: „Menni ké-
ne…menni kéne…menni kéne…óóóó”

/H/

NAP LÓ
A jelenlegi sárbogárdi képviselõ-testület utolsó ülésére — a
közeledõ választások miatt — szeptember 8-án került sor. A
képviselõk, mint akik a vesztüket érzik, beleadtak apait,
anyait, hogy a négyéves sérelmeiket egymás nyakába
zúdítsák, „politikai színezettõl” sem mentes monoló-
gokban. E megnyilatkozások nagy pillanataiban, bizony,
olyan kulisszatitkokat is kifecsegtek, amiket eddig csak
sejtettünk, de olyannyira takargattak a szemünk elõl. Tisz-
telt publikum, íme hát a búcsúelõadás, jó szórakozást!

Beszámolónkat a 2. oldaltól olvashatják.

EGYSÉG HÍJÁN...EGYSÉG HÍJÁN...

...a testület már csak árnyéka önmagának....a testület már csak árnyéka önmagának.

Itt állna a búcsúzó bogárdi testület egy közös fotón.Itt állna a búcsúzó bogárdi testület egy közös fotón.



2 KÖZÖSSÉG 2006. szeptember 14. Bogárd és Vidéke

A jelenlegi sárbogárdi képviselõ-testület
utolsó ülésére — a közeledõ választások
miatt — szeptember 8-án került sor. A
képviselõk, mint akik a vesztüket érzik,
beleadtak apait, anyait, hogy a négyéves
sérelmeiket egymás nyakába zúdítsák,
„politikai színezettõl” sem mentes
monológokban. E megnyilatkozások
nagy pillanataiban, bizony, olyan ku-
lisszatitkokat is kifecsegtek, amiket ed-
dig csak sejtettünk, de olyannyira takar-
gattak a szemünk elõl. Tisztelt publi-
kum, íme hát a búcsúelõadás, jó szóra-
kozást!

50 éves
a tûzoltóparancsnok

Juhász János örömmel adott hírt arról,
hogy az ülést megelõzõ napon töltötte be
50. életévét Varga Zoltán tûzoltó alezre-
des, a város tûzoltóparancsnoka. Ebbõl
az alkalomból a miniszter asszony emlék-
tárggyal jutalmazta, a képviselõ-testület
nevében pedig a polgármester nyújtotta
át a város ajándékát, megköszönve a pa-
rancsnok több évtizedes tevékenységét,
amit a város talán legnívósabbnak mond-
ható intézménye élén végzett, közmeg-
elégedésre. Juhász azon reményének
adott hangot, hogy a parancsnok még so-
káig munkálkodik a sárbogárdi tûzoltó-
ság élén.
Varga Z. megköszönte a jókívánságokat,
az ajándékokat és az elismerést. Õ maga
is reméli, hogy még sokáig együtt tudnak
dolgozni.
A katasztrófavédelem megyei igazgatója
ugyancsak gratulációját fejezte ki: Varga
Zoltán 1984 óta vezeti a sárbogárdi tûzol-
tóságot. Jómagam szívesen hozom ide a
kollégákat, hogy bemutassam ezt a lakta-
nyát, mert itt sokat adnak nemcsak a
munka minõségére, hanem a megjelené-
sükre is. Remélem, hogy amíg csak lehet,
a parancsnok úr szolgálja ezt a szerveze-
tet, mert nehéz lesz pótolni õt.

Rémhírek

A köszöntést két napirend elõtti felszóla-
lás követte.
Juhász az alpolgármester felszólalásá-
hoz elõzetesen hozzáfûzte: Elõször az
SZDSZ-hez közeli Tóth Ervin pendítette
meg a májusi kistérségi társulási ülésen,
hogy az idõs korúak ápolását, gondozását
és a hajléktalanszálló mûködtetését is
kistérségi szinten kellene megoldani.
Emellett az MSZP régi—új csapata a
Bogárd és Vidéke augusztus 17-ei számá-
ban szólt elõször arról, hogy a szociális in-
tézményeket és a gimnáziumot kistérségi
keretek közt szeretnék majd mûködtetni,

ha a megyék megszûnnek. Tehát õk indí-
tották el a „rémhíreket”.
Dr. Szabadkai Tamás e rémhíreket igye-
kezett eloszlatni: Vannak, akik azzal rio-
gatnak, hogy Sárbogárdon egészségügyi
és szociális intézmények, munkahelyek
fognak megszûnni, csökken a színvonal,
Vajtára költözik a konyha, és a rendszert
a kistérség fogja mûködtetni. Leszöge-
zem: sem a baloldali frakciónak, sem az
önkormányzatnak nincs ilyen szándéka,
nem is tárgyalt ezekrõl a kérdésekrõl. A
kistérség miatt nemhogy munkahelyek
szûntek volna meg, hanem például a kis-
térségi iroda vagy a közmunkaprogram
révén munkahelyek létesültek. Az ellátá-
si színvonal pedig — gondoljunk csak az
orvosi ügyelet fejlesztésére, a kistérségi
busz beszerzésére — inkább javult, mint-
sem romlott volna.
Bódai Gábor a parlagfû elleni védekezés
fontosságára hívta fel a figyelmet (példá-
ul az ipari park és a benzinkút mögötti te-
rületen), az országos politikai helyzetrõl
is értekezve.

Bizottsági beszámolók

A csempész

Nedoba Károly: Az egészségügyi és szoci-
ális bizottságban tartózkodtam a szava-
zásnál, mert a beszámolónak a bizottság
saját munkájáról kellett volna szólnia,
ehelyett az elnök úr politikai nyilatkoza-
tot csempészett bele, ráadásul a helyi saj-
tóban nem az egész anyagot hozta nyilvá-
nosságra.
Hitoktató Varga László: Úgy gondolom,
hogy a beszámoló elsõ részében leírtak
tényszerûek, mert valóban olyan megszo-
rítások következnek, amelyek — bármi-
lyen kormány hozza is az intézkedést —
hátrányos módon befolyásolják az embe-
rek életszínvonalát. Aki ezzel nem ért
egyet, az nem nézte meg a saját gázszám-
láját. A következõ néhány gondolat való-
ban némi szubjektivitásról árulkodik, de
ez, azt hiszem, megengedhetõ egy olyan
bizottsági elnöknek, aki négy éven ke-
resztül naponta találkozott az emberek
gondjaival. Valós probléma, hogy a vá-
rosnak egyre kevesebb pénze jut a szociá-
lis kiadásokra.
Bódai: A pénzügyi bizottság beszámolója
számomra értékelhetetlen, semmitmon-
dó, össze van csapva.
Fülöp István felszólalásában több koráb-
bi ügyet emlegetett föl, bírálva a pénzügyi
illetve a városgazdálkodási bizottság te-
vékenységét.
Pedagógus Varga László: Ezeknek a be-
számolóknak egyfajta módszertani, tar-

talmi elemzést kellene tartalmazniuk,
amit nem igazán látok bennük. Ezért
nem tudom elfogadni õket. Elhibázott-
nak éreztem a hatáskörök szétszórását. A
pénzügyi és városgazdálkodási ügyeket
egy bizottságban meg lehetne oldani,
mint ahogy az oktatási és civil feladatokat
is.

Elszámolás

Etelvári Zoltán: Meglepõdtem Fülöp Ist-
ván képviselõtársam tájékozatlanságán.
Ha az ember félórás elõadást tart, akkor
egy kicsit utána kellene nézni a tények-
nek.
Ferencz Kornél: Bódai Gábor a pénzügyi
bizottságban lévõ személyek hozzáérté-
sét és hozzáállását próbálta minõsíteni.
Én ezt a tagok nevében visszautasítom.
Úgy látom, Pista bácsi fõ problémája iga-
zából az Erkel utca le nem aszfaltozása.
Nedoba Károly többször is javasolta,
hogy a Jókai utca helyett az Erkel utca le-
gyen leaszfaltozva, de Pista bácsi a Jókai
utcát választotta. Én úgy gondolom, hogy
Pista bácsinak elsõsorban önmagával kel-
lene elszámolnia.
Juhász: Fülöp úr meg hányszor mondta
Nedoba úrnak, hogy a nagyon jó állapotú
Gagarin utcára nem kellene még egy ré-
teget húzni?
Dr. Berzeviczy Gábor: Szavazzunk, mert
egyébként itt ülhetünk délután 5 óráig.
Ez már politikai csatározás.
A testület elfogadta a beszámolókat.
H. Varga: Szeretettel és tisztelettel meg-
köszönöm a bizottsági tagok munkáját.

A Nagy Sztori

Schmidt Lóránd: A múltkor találkoztam
valakivel, közölte velem, hogy 1962-ben
Máriapócson légvédelmi ágyúval kon-
dorkeselyûre részegen lövöldöztem.
Mondtam neki: ne haragudj, a dolog nem
stimmel. Kondorkeselyû nincs, légvédel-
mi ágyút nem láttam, 1962-ben még nem
is éltem. Mire az illetõ megkérdezte: ré-
szeg talán csak voltam? Mondtam, hogy
igen, erre azt mondta, hogy akkor a ré-
szegségben valami igazság csak van.

Módosult panelpályázat

A panelpályázatok átvételi határideje
szeptember 12-ére, benyújtásának határ-
ideje pedig október 12-ére módosult.

Bursa Hungarica 2007

600.000 Ft-ot tervez beépíteni a 2007-es
költségvetésbe a testület a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra jelentkezõ helyi diá-
kok támogatására. A pályázatok beérke-
zési határideje 2006. november 2-a.
H. Varga: A bizottsági ülésen felmerült,
hogy ez az összeg nagyon kevés. A követ-
kezõ testületnek a költségvetés összeállí-
tásánál erre nagyobb hangsúlyt kellene
fektetnie.

N A P L Ó
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Bejelentések

Mint a templom egere

Dr. Szabadkai: Határozat van arról, hogy
az én választókerületemben a Volán és az
Ady Endre út közti terület parkosítási
munkálatai el fognak készülni. Én a vál-
lalkozótól megkaptam a szerzõdést, amit
most személyesen átadok a polgármes-
ternek abban bízva, hogy alá fogja írni.

Juhász: A város pénzügyi helyzetével
sokkal inkább tisztában lehetnének a
képviselõtársaink, ha a választás napja
elõtt 30 nappal az aljegyzõ részletes je-
lentést tesz közzé a pénzügyi helyzetünk-
rõl.

Demeterné dr. Venicz Anita aljegyzõ: Én
nem tudtam, hogy ilyen kötelezettségem
van. Megkérdezem a pénzügyi osztályve-
zetõtõl, hogy 2002-ben történt-e ilyen.

Juhász: Én mondom, hogy történt. Most
akkor ennyi a válasza? Én meg álljak itt a
képviselõk kereszttüzében, hogy miért
nem írok alá szerzõdéseket, miért tarta-
lékolunk arra pénzt, hogy munkabért,
gázt, villanyt, egyebet tudjunk fizetni?
Hát akkor ezek szerint ezt Ön nem tudta?
A 210 millió Ft-os rullirozó hitelkere-
tünkbõl 195 millió Ft-ot igénybe vettünk.
Ezt folyamatosan rontja a kiutalatlan tá-
mogatás. Minden hónapban rá kell ten-
nünk 12-14 millió Ft-ot az államtól ka-
pott bevételeinkre ahhoz, hogy a kötele-
zõ és az egyéb feladatokat el tudjuk látni,
és akkor még egy grammot nem fejlesz-
tettünk.

Dr. Szabadkai: Van-e akadálya, hogy az
említett 200.000 Ft összegû vállalkozói
szerzõdést az önkormányzat megkösse és
ezt az összeget a megkezdéstõl számított
15 napon belül kifizesse?

Juhász: Szeptember 15-én meglátjuk,
hogy mennyi iparûzési és súlyadó érkezik
be. Azon küzdünk minden nap, hogy ki
tudjunk fizetni minden esedékességet.
Ez a dolog halasztható. Persze, tudom,
hogy választási szempontból sok minden
jó lenne. Hiába jön valaki azzal, hogy mi-
re van pénz, mire nincs, amit megszavaz-
tunk, és ami elõirányzatként szerepel
(például az annyiszor kritizált költségté-
rítés, amit az alpolgármester is megkap),
azt ki kell fizetni.

Bátorságpróba

Schmidt: Polgármester úr, vállalkozik-e
arra a nyilvános megmérettetésre, amire
kihívták az újságon keresztül?
Juhász: Ki hívott engem ki?
Schmidt: Szabados Tamás.
Juhász: Bármilyen megmérettetést válla-
lok. Örömmel láttam, hogy Szabados Ta-
más most már kezdi beledolgozni magát
a helyi viszonyokba, és a 8-as elkerülõ
utat M8-asra javították, mert a 63-as az
elkerülõ út.

Láthatatlan befektetõk

Fülöp I.: Úgy hallottam, hogy érkezne ide
befektetõ, csak állítólag alpolgármesteri
szinten tudnak tárgyalni. Akinek fáj a Jó-
kai utca, az nem tudja, hogy mit beszél. A
nagy forgalom miatt kellett megcsinálni
azt az utcát. Tessék megnézni az útfelújí-
tásokat, hogy a településrészeken milyen
arányban voltak elosztva. Szeretném
megtudni, hogy a közintézményeink mi-
lyen minõségben lettek az új évadra elké-
szítve. Uraim, egy kõmûves fröcskölte
össze az egész iskolát. Ennyi pénz mel-
lett, amit mi elszórtunk, ez nonszensz. Bí-
zom abban, hogy nem így lesznek a dol-
gok a következõ idõszakban.
Juhász: Pedig — idézem — van egy jó
csapat, van egy jó választás.
Dr. Szabadkai: Nem tudom, hogy a Pista
bácsi melyik befektetõre gondol, mert én
mindegyik érdeklõdõvel tárgyaltam.
Több esetben a polgármester úrhoz irá-
nyítottam õket, miután dûlõre jutottunk.
Juhász: Mikor irányítottál? Mert ilyen
már régen volt.
Dr. Szabadkai: Lehet, hogy te nem tu-
dod, de õk tudják. Megvannak azok az
anyagaim, amik Sárbogárdot kellõkép-
pen bemutatják. A város bemutatását
Magyar József állította össze.
Juhász: Amit a Gazdasági Minisztérium-
nak csináltunk, azt nem csak Magyar Jó-
zsef csinálta, csak õ szerkesztette készre.
Dr. Szabadkai: Akik érdeklõdnek, azok-
nak minden lehetséges információt meg-
adok, sõt, ilyenkor el szoktam menni a
helyszínekre velük. Az, hogy egy cég ide-
jön-e vagy sem, nem rajtunk múlik.

Két szék között pad alá

Fülöp Sándor: Pista bácsi, vitatkozha-
tunk azon, hogy miért itt és miért nem
amott épültek meg dolgok. De én úgy ér-
tékelem ezt a négy évet, hogy nagyon sok
jó dolog történt. Ha te ezt rossznak minõ-
síted, akkor azzal a saját munkádat is jel-
lemzed, mert a négy évbõl háromban
ugyanabban a csapatban ültél, amelyiket
most szidod.
Fülöp I.: Senki nem tagadja, hogy
2002-tõl idáig mennyit fejlõdött ez a vá-
ros. De jó lett volna, ha képviselõtársam
azt is egy kicsit kiemeli, hogy a viszonyok
miért romlottak meg 2006-ban. Nincs itt
másik oldalra állás, uraim, itt Sárbogárd
sorsáról van szó. Én nem voltam hajlandó
megszavazni egy olyan költségvetést, ami
a várost a gödörbe rántja. Ha valakinek
ez a másik oldalra állás, akkor nagyon saj-
nálom. Ebbõl kifolyólag lettem mostoha-
gyereke a baloldali frakciónak.
Tóth Zoltán: A töbörzsöki óvoda vezetõ-
jével beszéltem a homlokzat-felújítás
kapcsán — megpróbáljuk saját erõvel
megoldani a problémát valószínûleg az
õszi szünetben. Esetleg valami nyers-
anyag kellene.

Képviselõk veszélyben

Horváth Tibor: Hogy mostanában egyre
többet hallgatok, annak megvan az oka.
Az osztályvezetõket sajnálom a hivatal-
nál, mert nem tudják szegények, hogy
merrefelé hajoljanak ebben a nehéz idõ-
ben. A legszomorúbb az, hogy egy hirde-
tésben 16 lakást adnak el, kertes házat,
emeletes lakást; menekülnek az emberek
Bogárdról. Ti meg közben itt egymással
vitatkoztok, hogy megfelelõ pozícióba
kerüljetek. A nagy beruházó cégeket
nem üres zsebbel kell fogadni, mert ak-
kor azt látják, hogy mi csak le akarjuk
húzni õket. Annak idején beszéltem a
Plus áruházat építtetõ Imperial vezér-
igazgatójával, mert nem voltam megelé-
gedve azzal, hogy 250.000 Ft-ot idehoz-
tak nekünk. Azt mondta, hogy van egy bi-
zonyos keret, amit levesznek a beruházó-
tól, és bizonyos felsõ helyen elosztják. Én
nem részesedést kértem abból a pénzbõl,
hanem azt, hogy valamelyik utcát javítsák
meg. Mondták, hogy ez az összeg sajnos
már kifogyott, mert ide is kellett jattolni,
oda is kellett jattolni, hogy elinduljon a
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beruházás. Egyébként nagyon sok adat
van a birtokomban, ami letétben van egy
közjegyzõnél, hogyha velem vagy a csalá-
dommal valami történne. Ne röhögjetek,
mert már történt ilyen. ’56-ban édesapá-
mat lecsukták, úgy látszik, hogy én is az õ
sorsára jutok, de akkor is kitartok a be-
csület mellett.
Õri Gyula: Nem vagy olyan fontos ember.
Meg én se.
Bódai: A padok ülõkéinek rögzítõ csavar-
jai ki vannak lazulva, a díszterem elõtti al-
só lépcsõrõl hiányzik a burkolólap, bõví-
teni kellene az Ady Endre úti lakótelep
parkolóját és be kellene temetni a konté-
nerek melletti gödröket, ki kellene he-
lyezni a Behajtani tilos táblát a Csík utca
Tinódi út felõli végére, a zsidó temetõ
elõtt le kellene vágni a gazt, az Ady E. út
128. elõtti parkoló állapota minõsíthetet-
len, és az elszáradt nyárfát sem vágták
még ki. Köszönöm a hivatali apparátus
négyéves munkáját, a választáson induló
jelölteknek sok sikert kívánok.
H. Varga: Olvastam az egyik kampány-
iratban, hogy a sárbogárdi elkerülõt meg
kell építeni. Ez már régi ígéret. Mivel ez
rövid idõn belül biztosan nem készül el,
szorgalmaznám forgalomlassító szigetek
vagy jelzõlámpák elhelyezését. A jobbol-
dal négy éve abban a feszültségben él,
ami most a kilencek és a többi képviselõ
közt kialakult. Csak számotokra azért
nem volt ez annyira észrevehetõ, mert
megnyugtató többségben voltatok. Tibit
az elõbb kinevettétek, amikor a saját ma-
gát, illetve a családját érintõ veszélyekrõl
beszélt. Alá tudom támasztani ennek a
realitását, tudniillik a posta avatásánál
engem is megkerestek és megpróbáltak
jobb belátásra téríteni kormányszervek
bizonyos okok miatt, szankciókat is kilá-
tásba helyezve.
Juhász: Engem is napjában háromszor
hívtak.
Nedoba: Mi volt az oka, hogy megkeres-
tek? Mondd el, én nem tudom!
H. Varga: Egyszerûen azért, mert ellen-
zéki képviselõként ülök a sárbogárdi tes-
tületben.

Ha a rohadt tök kifakad…

Ferencz: Remélem, hogy azok a fejleszté-
sek, amiket a pénzügyi bizottság Kislókra
megszavazott (a Kossuth és Úttörõ utca
rendbetétele, padok, asztalok kihelyezé-
se), minél elõbb meg fognak valósulni. Az
elmúlt ciklusban jó néhány beruházás
történt a külsõ településrészeken, de ah-
hoz, hogy a megfelelõ életfeltételeket
tudjuk biztosítani, nemcsak a testület
többségének a támogatása kell, hanem
az, hogy a polgármester és a jegyzõ ezek-
nek a beruházásoknak, fejlesztéseknek
az élére álljon. Bízom abban, hogy a kép-
viselõ-testületnek a többsége pártállástól
függetlenül támogatni tudja a külsõ tele-
pülésrészeken a fejlesztéseket, és remé-
lem, hogy fogunk kapni egy olyan polgár-

mestert, aki tényleg egységében tud a vá-
rosban gondolkodni, meghagyva ezek-
nek a településeknek az önállóságát.
P. Varga: A Francsics József életmûvét
bemutató albumhoz a város 50.000 Ft-ot
adott. A legutóbbi zárt ülésen kértem,
hogy egyénileg mi is járuljunk hozzá né-
hány forinttal. Eddig már 28.500 Ft jött
össze. (Az ülés végére ez az összeg 33.500
Ft-ra gyarapodott. Szerk.) Más: várható,
hogy az utolsó testületi ülés politikai szí-
nezetet is kap. Errõl két mondat jutott
eszembe: „A rossz házasság titka a prob-
lémák folyamatos szõnyeg alá söprése,
ami púpossá teszi a szõnyeget, és
könnyen el lehet botlani benne.” A másik
szeretve tisztelt anyósom, Zsófi mama
mondása: „Édes fiam, ha a rohadt tök ki-
fakad, nagyon büdös tud lenni.” A rend-
szerváltozás óta három ciklusban voltam
testületi tag. Ilyen rosszul, mint ebben a
három évben, egyikben sem éreztem ma-
gam, még polgármesterként sem, pedig
akkor ugyancsak kemény problémákkal
kellett megküzdeni. A sokat kritizált, le-
nézett 1994-98-as idõszakban több mint
600 millió jött a városba és a térségbe, és a
várost 60 millió Ft plusszal adtam át a kö-
vetkezõ társaságnak. Az állampolgárokat
nem érdekli, hogy egyénileg hogyan
ülünk itt, azt nézik, hogy Sárbogárd érde-
két képviseljük-e. Ebben a ciklusban so-
ha nem látott módon pártpolitikai színe-
zete lett mindennek. Minden döntés mö-
gött egyéni érdekeket lehet felfedezni.

Kicsap a biztosíték

Etelvári: Meddig kell ezt még hallgatni?
P. Varga: Zolikám, néhányszor végig kel-
lett hallgatnom nekem is a te habla-
tyolásodat.
Etelvári: Csak én 297 szavazattal kerül-
tem be, te meg 30-cal, listáról.
P. Varga: Kit érdekel?
Etelvári: Kioktatsz bennünket? Volt rá
idõd négy évig!
Juhász: Technikai szünetet rendelek el,
amíg a kedélyek megnyugszanak.
P. Varga: Sajnálom, hogy Etelvári úrnál a
kultúra megint kicsapta a biztosítékot.
Etelvári: Hát ha ez kultúra!
Juhász: Megint rendeljek el szünetet?
P. Varga: Jellemzõ egyébként az egész
ciklus magatartására: az, hogy õt meg-
hallgassák, mindig fontos volt, az viszont,
hogy más is akar valami értelmeset mon-
dani, nem volt lényeges. Emberi, szakmai
mivoltomban többször kíséreltek meg
többen beletaposni. Zolikám, nem sike-
rült. Igaz, hogy a frakcióüléseken elhang-
zottak számotokra titkosak, de mivel kis-
város vagyunk, tudom, hányszor voltam a
40 éve meghalt anyámba visszaküldve,
ami fölháborító és minõsíthetetlen. Már
most kérem a leendõ testületet, hogy ne
mutogassanak vissza az elõzõ ciklusokra,
hanem tanuljanak belõlük, és csinálják
jobban, mert akkor megyünk elõre.

A jegyzõ védõje

Juhász: Újra megkérdezem az aljegyzõ-
asszonyt, hogy az interpellációmra ka-
pok-e 15 napon belül érdemi választ?
Demeterné: Igen.
Juhász: Inkább azt kellett volna megkér-
deznie a gazdasági osztályvezetõ asz-
szonytól, hogy kell-e ilyet tenni, nem pe-
dig azt, hogy 2002-ben volt-e ilyen vagy
sem. Nedoba urat a cikkei folytán be tu-
dom vonni ebbe a beszélgetésbe, hiszen
azt állította, hogy az aljegyzõnek olyan
képesítése van, amilyen a jegyzõnek
nincs. Az aljegyzõnek van a jogi egyete-
men kívül más képesítése is, de most csak
arról beszéljünk, ami a jegyzõi, aljegyzõi
állás betöltéséhez szükséges.
Dr. Berzeviczy: Idetartozik ez?
Juhász: Kérdeztem én tõled ilyet?
Dr. Berzeviczy: Nem, de én meg beleszó-
lok.
Juhász: Idetartozik. A jogi egyetem mel-
lett van államigazgatási, illetve pénzügyi,
számviteli fõiskolai végzettsége a jegyzõ
asszonynak, így az államháztartásról szó-
ló törvény ilyen típusú rendelkezéseit
maximálisan betartotta, de hát szerinte-
tek nem.

Vissza a múltba

Juhász: Ferencz Kornél úr, most már
olyan fokban csúsztattál, hogy ezt nem
tudom szó nélkül hagyni. Aki azt állítja,
hogy a jelenlegi polgármester, Juhász Já-
nos a külsõ településrészeken történõ fej-
lesztés, beruházás ellen volt, az nem
mond igazat. A helyi tömegközlekedésre
9.150.000 Ft körüli összeget nyertünk, a
pályázatot a jegyzõ asszony fedezte fel és
nyújtotta be. Én — aki sokkal régebb óta
ismerem a kislóki embereket, soknak
munkáltatója voltam — kértem annak a
bizonyos három utcának a leaszfaltozá-
sát. Viszont 2.740.000 Ft-ot azért a há-
zért, amit faluháznak akartatok felújíta-
ni, nem volt szabad adni.
Ferencz: Megszavaztad?
Juhász: Meg, hiszen koalíciós fegyelem
volt. De nem értettem vele egyet, ezt te
nagyon pontosan tudod. Amikor már
azok a dolgok kerültek túlsúlyba, amik
számomra nem voltak vállalhatóak, ak-
kor is felvettem veletek a kapcsolatot,
úgyhogy még csak ezzel sem vádolhatsz.
Ugyanilyen nyilvános fórumon te engem
lehülyéztél, és a legbalfékebb vezérigaz-
gatónak neveztél, mert amikor vezérigaz-
gató voltam a Mezõfalvi Mezõgazdasági
Kombinátban, nem loptam. Engem úgy
neveltek, hogy lopni nem szabad, te meg
sokkal szabadabb világban nõttél fel.
Visszautasítottam a kijelentésedet, de ar-
ra büszke vagyok, hogy ilyen miatt hü-
lyéztél le, mert tisztességes ember va-
gyok.
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Ember legyen a talpán,
aki ezt érti!

Ferencz: Még egyszer elmondom — mert
lehet, hogy nem értetted —, hogy én ak-
kor mit mondtam: az én értelmezésem-
ben 1989-90 környékén az volt vezérigaz-
gató, aki vagy utána vagyonos ember lett,
vagy nem szerzett vagyont.
Juhász: Ebbõl nem tudsz jól kijönni.
Ferencz: Elsõ esetben átvitte az általa ve-
zetett céget a rendszerváltozáson, egy-
ségben tudta tartani, és utána foglalkoz-
tatni tudta az ott dolgozókat. B verzió (a
te esetedben): keményen nyegle kezû ve-
zetõ voltál ahhoz, hogy privatizálni akaró
magánszemélyek ki tudják emelni itt az
általad vezetett vállalatot a te kezelésed-
bõl.
Juhász: Nem így van. Hány éves voltál
90-ben?
Ferencz: Az én értelmezésemben ezt
mondtam akkor.
Juhász: Azt kérdezem, hány éves voltál
akkor. 78 körüli vagy.
Ferencz: Számomra sajnálatos, hogy az
utolsó ülésen te, mint polgármester, a vá-
ros védelme helyett a jegyzõ asszony és a
saját munkád védelmérõl próbáltál meg
beszélni. Elvárható lett volna, hogy a vá-
ros eddigi munkájáról és az elkövetke-
zendõ terveidrõl szóltál volna inkább két
szót.
Juhász: Én emelt fõvel fogok távozni, ha
az lesz a szavazás végeredménye.

Áldozat a harctéren

Mint arról korábban hírt adtunk, a helyi
evangélikus gyülekezet megvásárolná a
Németh sarok és Baross utca által hatá-
rolt önkormányzati telket új gyülekezeti
központ kialakításához. A kérdésben va-
ló döntést a legutóbbi ülésen elnapolta a
testület, most ismét tárgyaltak róla, és is-
mét nem született döntés. Ez a (jelen cikk
szerkesztõi szerint) egyszerû és tiszta ügy
áldozatul esett a képviselõk végsõ össze-
csapásának. Így az új testületre vár a meg-
oldás.
Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs:
2.500 Ft/m2 áron szeretnénk megvásárol-
ni a területet. 2008-ban kezdõdne az épít-
kezés, és legkésõbb 2012-ben fejezõdne
be.
Dr. Szabadkai: Én nem látványtervet
kértem, hanem egy elképzelést arról,
hogy ott az építési szabályok mit enged-
nek meg.
Bõjtös: Azt hiszem, hogy a mi beadvá-
nyunk egy teljesen jó szándékú dolog.
Mondják, hogy rossz idõzítésû, de hát mi
nem tudjuk mérlegelni azt, hogy mikor
olyanok a békességi viszonyok, hogy ez itt
simán átmehet. Tudom, hogy voltak

olyan képviselõk, akik talán másképp
mertek volna szavazni, ha nem lenne
most ilyen feszült kampányhelyzet. Az
egy héttel ezelõtti bizottsági ülésen
Etelvári úr megfogalmazta, hogy ez a tes-
tület már ne hozzon ilyen horderejû dön-
tést, hanem ruházzák át az újonnan felál-
lítandó testületre. A múlt heti testületi
ülésen már nem ezek az elvi szempontok
kerültek elõ, hanem más is. A kérdésem:
ha ez ma nem kerül elfogadásra, akkor
számíthatunk-e arra, hogy az új testület-
tõl támogatást fog kapni ez a beadvá-
nyunk?

A pénz és magánérdek
elõbbre való?

Nedoba: A legutóbbi ülés óta több ma-
gánszemély is rámozdult erre a telekre.
Jött egy fax Bereczk Imrétõl, aki már
most 1 millióval többet ajánl. Nekem az
az állásfoglalásom, hogy ez a telek itt van
a város közepén. Én oda fogok szavazni,
aki többet ígér érte.
Demeterné: A fax megérkezett, a tartal-
mát még nem olvastuk.
P. Varga: A kérdésben névszerinti szava-
zást szeretnék kérni. Javaslom, hogy
2.500 Ft/m2 áron adjuk el a telket az evan-
gélikus egyháznak.
Fülöp I.: Igenis adjuk el, hadd csinálja a
dolgát az evangélikus gyülekezet. Ez rá-
nyomja a bélyegét a négyéves munkánk-
ra.
Juhász: Majd azokra nyomja, akik úgy
döntenek. A névszerinti szavazásnál ki-
derül, hogy ki hogyan voksolt.

Furcsa illem

Dr. Szabadkai: Az utolsó testületi ülésen
szerintem nem illik dönteni, bármennyi-
re is nemes a cél. Ha a következõ testület-
ben tag leszek, akkor tudom támogatni
ezekkel a feltételekkel ezt a beruházást.
Schmidt egyetértését fejezte ki.
Bódai: Az augusztusi ülésen olyan szépen
döntöttünk telkek eladásáról. Ha nem
egyházról lenne szó, akkor zöld utat kap-
na ez az ingatlanvásárlás?
H. Varga: Ennél sokkal nagyobb horde-
rejû ügyekben is döntöttünk, ami a jövõ
testületét érinti, gondoljatok csak arra a
hitelfelvételre, amit most a következõ
testület nyakára zúdítunk. Ez a testület a
város kulturális életével kb. olyan szinten
foglalkozott a 4 év alatt, hogy 6 vagy 6,5
millió Ft-ot adjunk-e a kultúrház mûköd-
tetésére, a könyvtárnak legyen-e számí-
tógépe, légkondicionálója. Most végre
van lehetõség, hogy egy valóban hosszú
távú, egyházi kezekben lévõ kulturális te-
vékenységet támogassunk. Erre már nem
vagyunk hajlandóak?

Most kit érdekel
az SZMSZ?

Kisebb csetepaté alakult ki akörül, hogy
mit is bocsásson szavazásra a polgármes-
ter. Végül H. Varga módosító javaslatára
2.510 Ft/m2-es árral bocsátotta szavazás-
ra a polgármester a kérdést. Az aljegyzõ
bonyolította le a név szerinti szavazást.
Dr. Szabadkai: Tartózkodom.
Demeterné: Igennel vagy nemmel lehet
szavazni.
Juhász idézett az SZMSZ erre vonatko-
zó részébõl.
Dr. Szabadkai: Pontosan ismerem az
SZMSZ rendelkezéseit, viszont az ön-
kormányzati törvény a képviselõi jogot e
tekintetben nem korlátozza, úgyhogy a
szavazatom tartózkodás.
Ugyanígy szavazott Schmidt, Etelvári,
dr. Berzeviczy, Ferencz; nemmel voksolt
Nedoba, Tóth, Õri; igennel Fülöp I.,
Bódai, Horváth, H. Varga, Gábris, P.
Varga, Juhász.
Mivel nem volt meg a kellõ többség, így
Schmidt javaslatára arról szavaztak a
képviselõk, hogy a kérdésben most ne
szülessen döntés. Az elõbb nemmel vok-
solók és tartózkodók támogatták ezt a ja-
vaslatot, a többi képviselõ viszont nem.

Bízzunk Istenben

Bõjtös: Elfogadjuk a testület döntését,
azonban egy dologra szeretnék reagálni,
ami Nedoba képviselõ úr szájából hang-
zott el. Nagyon fájó és riasztó szempont,
hogy a jövõben annak adná oda, aki töb-
bet ígér. Gyülekezetként nyilván nem tu-
dunk szembeszállni egy kft. ajánlatával.
Most már nem is tudom, hogy miben lát-
hatnám a testület méltányosságát, ha egy
ringbe tesznek majd minket pénzes cé-
gekkel.
Juhász: Bízzunk Istenben, és tartsuk szá-
razon a puskaport, hátha olyan lesz a kép-
viselõ-testület összetétele, hogy ez nem
lesz probléma.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

GAZDANAPOK
BÁBOLNÁN

Nemzetközi gazdanapokat rendeznek
a bábolnai ménesbirtokon szeptem-
ber 14—17-ig. Sárbogárdról dr. Sághi
Zoltán cége, a Satu Kft. is részt vesz
ezen. A 35-ös pavilonban mutatják be
õszi kalászos fajtaválasztékukat.
(Õszi búza: Euréka, Renan, Frandole,
õszi árpa: Epona, Magenta, tritikálé
fajták: Calao, Matinal, Maximal.)
Emellett bemutatják a svájci Rapid
Euro Hydrostat egytengelyes traktort
és adaptereit.

/H/
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A postásból lett polgármester búcsúzik
Horváth József három cikluson át volt
Alap polgármestere. Mivel a rendszer-
váltáskor megszûnt a munkahelye, a já-
rási pártbizottság, munkanélküli lett.
Akkor elment postai levélkihordónak.
Nem esett le az ujjáról a karikagyûrû,
néhány év alatt a postásmunkában meg-
ismerte faluja minden gondját, baját. Ezt
hasznosította késõbb, amikor a falu pol-
gármesterré választotta. Jól bevált, egyi-
ke lett a sikeres polgármestereknek.
Most mégsem indul a polgármestersé-
gért. Ennek okairól kérdeztem.

— Igazán meglepett, amikor nem találtam
a neved az alapi polgármesterjelöltek
között. Mert hiszen Te éveken keresztül
közmegelégedésre, eredményesen végezted
ezt a munkát, az egészséged is jó, nem lát-
szol öregnek, megfáradtnak sem. Miért aka-
rod mégis abbahagyni?
Horváth József: — Elértem a nyugdíjkor-
határt. Persze, ez nem kötelezi az embert
arra, hogy abba is hagyja a munkát, mert
nyugdíj mellett lehet dolgozni. De én úgy
gondoltam, hogy 12 év, 3 ciklus elég volt.
Mindegy, hogy ki mit mond, én úgy ér-
zem, hogy elfáradtam, nem tudom már
úgy csinálni, mint 10 évvel ezelõtt. Ha el-
fárad az ember, hagyja abba. Persze, nem
teljes visszavonulás lesz ez, mert képvise-
lõnek azért indulok.
— Tehát bent maradsz a közéletben.
— Ha képviselõnek megválasztanak,
igen. Természetesen ettõl függetlenül is,
ha igényt tart erre az új polgármester, a
munkáját segítem.
— Végezzünk számadást arról, hogy mit
adsz át az utódodnak! Úgy gondolom, van
mirõl számot adnod, hiszen a mûködésed
alatt ez a falu rengeteget fejlõdött.
— Ismert, hogy milyen anyagi körülmé-
nyek között vettem én át ennek az önkor-
mányzatnak az irányítását. A nehézsége-
ken túljutottunk, és azóta egyenes vonalú
fejlõdés van. Fõleg az veszi észre a válto-
zást, aki ritkábban jár a faluban. Az ön-
kormányzat anyagi helyzete stabil lett,
nem kellett soha hitelt felvenni a mûkö-
déshez, mindent megoldottunk saját erõ-
bõl és pályázatokból. A pályázatokhoz az
önrészt is biztosítani tudtuk. Csak a mos-
tani nagy beruházáshoz van egy nagyon
kedvezményes hitelünk.
— Látszik az utakon, épületeken, minde-
nen, hogy van gazdája ennek a falunak.
— Az önkormányzati tulajdonban lévõ
összes út minimum egyszer fel lett javítva
a tizenkét év alatt. Körülbelül fele aszfalt-
burkolatú, a másik fele pedig makadám-
burkolatú. Fölújítottuk az iskolát, a világí-
tást korszerûsítettük, az óvodában volt fû-
tés- és világításkorszerûsítés. A ravatalo-
zót kétszer fölújítottuk és elõtetõt is ka-
pott. Az idei évben a Nap utca, a Bocskai
utca teljesen új aszfaltburkolatot kapott,
ugyanúgy új aszfaltburkolatot kapott az
idei évben a Vörösmarty, a Béke és az
Arany János utca is. Befejeztük a vízveze-

ték kiépítését. Hatalmas beruházás a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer felújítása je-
lentõs pályázati pénzzel.
— Ez azért is jelentõs, hiszen 1999-ben Ala-
pot elöntötte a belvíz.
— És azóta is mindig bajlódtunk a csapa-
dékvízzel. Persze, meg kell jegyeznem,
hogy nem mindenki fogadta ezt a munkát
kitörõ örömmel. A 300 millió Ft-os beru-
házáshoz kaptunk 230 millió Ft állami tá-
mogatást, 70 milliót pedig önerõbõl kell
hozzátenni. A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy annak a lakosnak, aki elõtt új
bejárót csinálnak, méterenként hozzá kell
járulnia 2.500 Ft-tal, de ehhez kap telje-
sen új bejárót. Sokan sérelmezik, hogy
milyen jogon fizettetünk velük ezért. Pe-
dig nem nagy összeg az, amit kérünk. Az
önkormányzat többszörösével járul hozzá
a megépítéshez.
— Az árok rendben tartása, a kapubejárók
megcsináltatása mindig a tulajdonos fel-
adata volt.
— Meg érezze azt, hogy ebbe én is bele-
fektettem. Egy kicsit rosszul esik, hogy így
viszonyulnak hozzá. Pedig meg lehet néz-
ni, azóta többször bebizonyosodott, hogy
mit érnek az új árkok. A nyáron volt
egy-két nagy zápor, sehol nem kellett fut-
kosni, hogy jaj, Istenem, most mi lesz.
— Tavasszal magam is tanúja voltam en-
nek. Egy nagy esõ után dr. Sághi Zoltánnal,
a Sárréti Vízi Társulat vezetõjével a Tavasz-
majori úton figyeltük a nagy hídnál, hogy
mennyi víz megy lefelé a Hardi-éren. Ha
nincs a faluban és a határban jól mûködõ
árokrendszer, most is elöntötte volna a víz a
település egy részét.
— Külön köszönöm a falu nevében is
Sághi úréknak, hogy rendben tartják a
Hardi-eret meg az Alap—Cecei-vízfo-
lyást, ami befogadja a faluból kifolyó csa-
padékot.
— Folytassuk tovább az eredmények
felsorolását!
— Ezen kívül még nagyon sok mindent
csináltunk az elmúlt évtizedben. A közvi-
lágítás korszerûsítése saját erõbõl történt.
A mûvelõdési ház végre felújításra kerül,
a pénz megvan rá, most van közbeszerzési
kiírás alatt. Az idén elkezdik majd valami-
kor október közepén és jövõre fog befeje-
zõdni. Az új testületnek ez lesz az elsõ pi-
ros pontja. Készült új játszótér a gyere-
keknek, felújítottuk az orvosi rendelõket,
szolgálati lakásokat, nyugdíjasklubot épí-

tettünk. A Retyegõt parkosítottuk. Köl-
töttünk kb. 500.000 Ft-ot arra, hogy szé-
pen befásítsuk. Ez szomorú, de azóta min-
den évben pótolnunk kellett a fákat. Elõ-
ször 250.000 Ft-ba került a betelepítés,
utána minden évben pótoltuk 60-80.000
Ft-ért. Ha most megnézem, megint ki
vannak tördelve a fák. Ebbe nagyon bele
lehet fáradni.
— A munkádat mindig segítõkész, jó
testület támogatta.
— Nekem a testülettel soha nem volt
semmi gondom. Mindig azt mondtam,
hogy a munkát el kell végezni, annak elle-
nére, hogy bárki bármit mond. A munká-
ban mindig támogatott a képviselõ-testü-
let.
— A jelöltek listáját nézve bizonyára lesz
olyan, aki az általad megkezdett munkát jó
eredménnyel tudja majd folytatni, akinek
nyugodt szívvel adod át a helyedet.
— Nevek megemlítése nélkül elmondha-
tom, hogy valóban van olyan köztük. Én
azt javaslom a választópolgároknak, hogy
olyan polgármestert válasszanak, aki ért
hozzá, aki valóban ezt akarja csinálni, és
eddig már valamilyen szinten bizonyított
is, hogy képes egy egész faluközösséget
irányítani. Ha ezt a hármat összeteszi a
község lakossága, akkor biztos ki tudja vá-
lasztani majd a jelöltek közül, hogy mégis
ki az, aki alkalmas lesz erre a feladatra.
— Miután te nyugdíjas leszel, amellett, hogy
eljárogatsz az önkormányzati ülésekre, meg
továbbra is beszélgetsz a nénikkel, bácsikkal
idõnként az utcasarkon, mi mással fogod
tölteni az idõdet?
— Két nagyon rossz unokám van, akik
alig várják, hogy több idõm legyen rájuk.
Van egy kis szõlõm Pálfán, amibe majd el
tudok járogatni. A polgármesterséget
szívvel-lélekkel csináltam, mert másho-
gyan nem lehet, fõleg faluhelyen nem le-
het máshogyan. A szõlõt pedig hobbiból
csinálom. Jó oda elmenni dolgozni. És
amikor az ember fizikailag jól elfárad és
hazajön, nyugodtan tud pihenni. Ha
igényli, szívesen segítem az utódom mun-
káját. Ismerem a falu gondját, baját, van-
nak jó kapcsolataim, ami rendelkezésére
áll az utódnak is. Lesz neki bõven felada-
ta. A szennyvízberuházás még hátravan.
Az általános iskola bõvítése is a követke-
zõ évek feladata lesz. Mivel a fõutcai isko-
la az egyház tulajdonában van, nem tu-
dunk erre pályázati pénzt szerezni. Ezért
szerettünk volna hozzáépíteni 4 vagy 6
tantermet meg egy tornatermet, és fölépí-
teni az egész alapfokú oktatási központot
az óvodával együtt. Kívánok ehhez a mun-
kához sok sikert az utódomnak!
— Neked meg nem kívánhatok jó pihenést
a nyugdíjas évekre, mert úgy látom, lesz dol-
god elég. Azt azért kívánhatom, hogy legyen
örömöd az unokákban, családodban és ab-
ban az elfoglaltságban, amit tervezel a
nyugdíjazásod után!

Hargitai Lajos
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ELADTÁK A VAJTAI FÜRDÕT
KEZDÕDHET A

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
A vajtai képviselõ-testület nagy érdeklõdés mellett tartott ked-
den este közmeghallgatást. Az érdeklõdés oka két fontos téma
volt.
Most, a választás elõtti hetekre jutottak el odáig a tárgyalások,
hogy megkezdõdhet a szennyvízhálózat kiépítésének elõkészí-
tése. Az európai uniós pályázathoz szükséges, hogy legyen a fa-

lunak megfelelõ önrésze, és elkezdõdjön a társulat szervezése.
Erre mondott igent a lakosság ezen a közmeghallgatáson.
A háztartásonkénti önrész 200.000 Ft, amelybõl 30 %, azaz
49.000 Ft állami támogatás. A testület meghívására eljött az
ügyletet lebonyolító pénzügyi alkusz cég két képviselõje, akik
elmondták, hogy ez egy olyan esély a falunak, ami eleve feltéte-
le annak, hogy itt bármiféle fejlesztés, beruházás legyen a jövõ-
ben. A szennyvízrendszer kiépítése híján befektetõ ide nem jön.
Többen aggódtak azért, hogy a faluban sok szegény, munkanél-
küli család van, akik nem tudják vállalni a havi 1.580 Ft-os rész-
letfizetést.
Az alkusz cég képviselõje megnyugtatta az érdeklõdõket, hogy
a beruházáshoz elegendõ, ha 50% körüli azok száma, akik befi-
zetik az önerõt, illetve vállalják annak részletfizetését. Amint
elkészül a szennyvízcsatorna, a többieket törvény kötelezi a rá-
kötésre. Elõnyben azok lesznek, akik vállalják a részletfizetést,
mert õk erre megkapják az állami támogatást.
A szerzõdéskötéseknél az idõ sürget. 30 napon belül mindenki-
nek jelentkeznie kell szerzõdéskötésre. A kiértesítést az önkor-
mányzat a jövõ héten megteszi.

ELADTÁK A VAJTAI FÜRDÕT
Vajta község eladta a vajtai fürdõben lévõ 25%-os tulajdonré-
szét az Öko Thermal Hungary Kft.-nek 50 millió Ft-ért. A tulaj-
don nagyobb hányada (69,7%) a Fejér Megyei Önkormányzat
tulajdonában van. Annak megvásárlására már csak a választá-
sok után kerülhet sor.
A cég képviselõi a közmeghallgatáson részletesen ismertették
elképzeléseiket. Õk szakmai befektetõk, akik mögött jelentõs
befektetõi csoportok állnak. A részletes tanulmánytervek elké-
szültek. Mintegy 400 millió eurós befektetésrõl van szó. Ennek
keretében építenek egy négyszintes klinikát 15.500 négyzetmé-
teres alapterületen szájsebészeti, reumatológiai, bõrgyógyásza-
ti, immunológiai, természetgyógyászati osztályokkal. 64 szobás,
8 lakosztályos hotel lesz, gyógy- és wellnessfürdõ óriáscsúszdák-
kal, hullámfürdõvel, gyermekpancsolóval, vadvízi patakkal,
pezsgõfürdõvel, a szabadba nyúló medencével. Gyógyfürdõ
épül belsõ élményfürdõvel, gyógymedencével. 276 fõs nyugdí-
jas otthont építenek, könyvtárat, éttermet, sportcentrumot, 200
négyzetméteres ellenáramoltatott medencét, jakuzzit, sókam-
rát az asztmabetegeknek, valamint gyógytornacentrumot.
Építenek egy villaparkot is, benne 100 db 160 négyzetméteres
villával, külön sportcentrummal.

A szórakoztatóközpontban akvárium lesz bikacápákkal, szimu-
lációs terem és legoland.
Épül egy csárda is, ahol különbözõ nemzetek ételeit fõzik, lesz
bevásárlóközpont, valamint létesül egy 200 fõs alapítványi isko-
la saját tanuszodával, ahol Waldorf-módszerrel tanítanak
majd. Ebbe az iskolába a környék gyerekeit is fogadják.
Az egész komplexumot egy biomassza-feldolgozó, 30 megawat-
tos erõmû látja el hõ- és villamos energiával. A zöldségtermesz-
téshez 3 db 3.000 négyzetméteres üvegház, 4.000 négyzetméte-
res hûtõház épül. Mindezt 128 hektáros területen tervezik fel-
építeni elõre láthatóan négy év alatt. Ha elkészül a beruházás,
mintegy 1.500 fõ foglalkoztatására nyílik majd lehetõség.
A nagyszabású, látványos bemutatóval kísért elképzeléseket a
hallgatóság csodálkozással, vegyes kételkedéssel fogadta.
Amennyiben mindez megvalósul, Közép-Európa legnagyobb
fürdõcentruma lesz Vajtán, ami az egész térség fejlõdésében
gyökeres változást hozhat.
Mindenesetre a környezeti, táji adottságok páratlanok itt. A vi-
szonylag érintetlen természet vonzó lehet a külföldi, pénzes
embereknek. A cég azt ígéri, hogy a nagycsaládosoknak, szegé-
nyebbeknek kedvezményekkel adnak lehetõséget a fürdõ szol-
gáltatásainak igénybe vételéhez. A csoportos és családi üdülés
lehetõségét is szeretnék megtartani. A jelenlegi strandfürdõt
megtartják mindaddig mostani formájában, amíg a többi rész
épül, és csak azután kezdik meg a tábor és a fürdõ korszerûsíté-
sét. Ehhez együttmûködnek a már mûködõ falusi vendégházak-
kal.

ELKÖSZÖN A TESTÜLET ÉS A
POLGÁRMESTER

Bozai István polgármester nem indul a választásokon. Mint el-
mondta, élete legnehezebb idõszaka volt a polgármesterség,
amit nem is csodálok, hiszen egy teljesen szétzilált gazdálkodá-
sú önkormányzatot vett át négy évvel ezelõtt, hatalmas adós-
sággal, tönkretett, csaknem teljesen kiürült iskolával. Ehhez
képest mostanra egyenesbe került az önkormányzat gazdálko-
dása. Bár a gazdasági szanálás áldozata lett az iskola is, de a kö-
vetkezõ polgármester — ha olyan lesz, aki valóban a falu érde-
két tartja szem elõtt — egy ígéretes fellendülés elõtt álló telepü-
lés irányítását veheti át. A polgármestert munkájában ügyszere-
tõ, lelkes képviselõ-testület segítette.
Ez a két utóbbi intézkedésük — a szennyvízberuházás elõkészí-
tésének elindítása, a fürdõ szakmai befektetõnek való átadása
— döntõ mozzanat lehet a település és környezete jövõje szem-
pontjából.

Hargitai Lajos
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006. JELÖLTEK, LISTÁK
SÁRBOGÁRD

Polgármesterjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bártfai Antal KAPOCS Egyesület
Juhász János Független
Szabados Tamás MSZP

Egyéni vk. — Jelöltek
1. vk. Jelölõ szervezet
Guszejnovné
Boros Éva KAPOCS Egyesület
Juhász János Független
Kovács József Fidesz—KDNP—NF
Tóth Zoltán SZDSZ—MSZP
Üsztöke Sándor Független
2. vk. Jelölõ szervezet
Herczeg Miklós KAPOCS Egyesület
Horváth Tibor Fidesz—KDNP—NF
Dr. Szabadkai Tamás MSZP
3. vk. Jelölõ szervezet
Bódai Gábor Fidesz—KDNP—NF
Németh Józsefné KAPOCS Egyesület
Schmidt Loránd Lajos MSZP
4. vk. Jelölõ szervezet
Etelvári Zoltán MSZP
Orosvári Zsolt KAPOCS Egyesület
Sándor Endre SZDSZ
Sinka Attila Fidesz—KDNP—NF
5. vk. Jelölõ szervezet
Bártfai Antal KAPOCS Egyesület
Huszár Lajos Független
Nedoba Károly MSZP
Révészné Kertész Ildikó Független
Szakács Benõné Fidesz—KDNP—NF
Vidovicsné Vincze Erika SZDSZ
6. vk. Jelölõ szervezet
Dr. Berzeviczy Gábor MSZP
Gábris István Fidesz—KDNP—NF
Nagyné
Csek Mária KAPOCS Egyesület
Németh Ferencné Független
Paczona István SZDSZ
Varga László Független
7. vk. Jelölõ szervezet
Bodó Zoltán MSZP
Deák János Független
Fülöp István Független
Major József Független
Németh György KAPOCS Egyesület
Varga László Fidesz—KDNP—NF
8. vk. Jelölõ szervezet
Farkas László Ferenc

KAPOCS Egyesület
Kelemen Béláné MSZP
Rigó László Fidesz—KDNP—NF
9. vk. Jelölõ szervezet
Ferencz Kornél MSZP
Hegedüs Tibor Fidesz—KDNP—NF
Tatár Brigitta KAPOCS Egyesület
10. vk. Jelölõ szervezet
Baki Ferenc KAPOCS Egyesület
Õri Gyula MSZP
Sipos Attila Fidesz—KDNP—NF

Listás képviselõjelöltek
Sárbogárdon

MSZP
Szabados Tamás
Dr. Szabadkai Tamás
Nedoba Károly
Ferencz Kornél
Dr. Berzeviczy Gábor
Schmidt Loránd Lajos
Etelvári Zoltán
Õri Gyula
Kelemen Béláné
Bodó Zoltán
Horváth József
Rigó József
Czeinerné Takács Tünde
György Sándor József

KAPOCS Egyesület
Bártfai Antal
Orosvári Zsolt
Németh Józsefné
Baki Ferenc
Herczeg Miklós
Guszejnovné Boros Éva
Nagyné Csek Mária
Farkas László
Tatár Brigitta
Németh György

Fidesz
Rigó László
Horváth Tibor
Varga László
Bódai Gábor
Szakács Benõ Jánosné
Sinka Attila
Gábris István
Kovács József
Sipos Attila László
Hegedüs Tibor

SZDSZ
Fülöp Sándor
Sándor Endre
Tóth Zoltán
Paczona István
Vidovicsné Vincze Erika
Települési önkormányzati

képviselõjelöltek,
polgármesterjelöltek

ABA
Polgármesterjelölt

Kossa Lajos Független
Képviselõjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bor József Dezsõ Független
Csép Györgyné Független
Farkas Károly Független
Horváth István Független
Kasó László Független
Kövér Józsefné Független
Márton Edit Független
Mercsek György Független
Németh László Független
Põcze Ferenc Független
Pukliné Tündik Tünde Független
Sashalmi Tamás Független
Szemerei Józsefné Független
Varga István Andrásné Független

ALAP
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Alpek János Független
Fekti József Független
Kiss Imre Független
Méhes Lajosné Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Alpek János Független
Bölcskei Jenõné Független
Erõs Gábor Fidesz—KDNP—NF
Erõs István Fidesz—KDNP—NF
Fekti József Független
Horváth József MSZP
Kanyóné Somogyi Tünde Független
Kaszás Istvánné Független
Kiss Imre Független
Méhes Lajosné Független
Rabóczki József Független
Salamon Lajos Független
Szabó János ifj. Független
Szopori György Független
Tóth István Független
Turzai István Független
Veress Lajos László Független
Zuppon Andrea Független
Zuppon Lajosné Független

ALSÓSZENTIVÁN
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Békési Gyula Független
Nagy Lajos Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Balázs József Független
Boros István Független
Boros Judit Független
Hir Tibor Független
Mozbauer Józsefné Független
Nagy János Független
Nyári Zoltánné Független
Porteleki László Független
Vájer Józsefné Független

CECE
Polgármesterjelölt

Varga Gábor Fidesz
Képviselõjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Albert István Fidesz—KDNP—NF
Csányi Kálmán Független
Fazekas Gábor Független
Hetyei Ferenc Sándorné Független
Kovács Sándor Független
Dr. Leposa Zoltán Független
Menyhárt Tamás Független
Mészáros Istvánné Független
Móré Boglárka Független
Péter István László Fidesz
Ráczné Pincési Julianna Független
Somogyi Mihályné Független

DÉG
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Gárdonyi Balázs Független
Molnár Gyula Független
Szabadiné
Petróczki Márta Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ, szervezet
Benezéné Somogyi Éva Független
Boda Andrásné Független
Csepregi Éva Független
Csepregi Józsefné Független
Erdélyiné Jámbor Rózsa Független
Dr. Fáklya Csaba Endre Független
Farkas Lászlóné SZDSZ
Gárdonyi Sándorné Független
Imre Bálint Független
Nagy Róbert László MNHE
Panyi Miklós Független
Pap Ferenc Fidesz—KDNP—NF
Párti Zoltánné Független
Szabó Lászlóné Független
Tatár Tiborné Független
Tömör Attila Független
Varga Ferencné Független
Verebics Géza Független

HANTOS
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bolye Ferenc Független
Virág József Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bógó István Független
Bolye Ferenc Független
Gyömörei Barnáné Független
Hangyál Csaba Független
Koncz Ferenc Független
Lázár Jánosné Független
Parádi Lászlóné Független
Suhaj Józsefné Független
Tausz Tamás Független

Tórizs Tímea Független
Zab Zsuzsanna Független

IGAR
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bognár János MSZP
Hordó Eszter Mária Független
Király Sándorné Független
Tóth Sándor Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bali Gábor György Független
Bartáné Almási Ibolya Független
Bodaki Lajosné Független
Csabai János Független
Espár Józsefné Független
Farkasné Tantics Jolán Független
Horváth Jánosné
Rókus Mária Független
Nagyné Bodnár
Zsuzsanna Független
Ortner Jánosné Független
Pákozdi József Péter Független
Sülyi János Független
Tóth Sándor Független
Török László Független
Dr. Vámos Julianna Független

KÁLOZ
Polgármesterjelölt

Weisengruber Imre Független
Képviselõjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bálinger István Független
Berényi Béla Munkáspárt
Berényi Imre Munkáspárt
Farkasné Nagy Csilla Független
Gõbölösné Pénzes Mária Független
Gráczer Miklósné Független
Györki Antal Független
Herceg József Független
Horváth Györgyi Független
Hufnágel József Független
Márkus Jánosné Független
Nagy Gábor Munkáspárt
Szeless András Független
Tóth Gyula Független
Varga Zoltán Független

LAJOSKOMÁROM
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Macher Pál PFM
Sándor Szabolcs Független
Szili József Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Béczi János Független
Csidáné Wisniewska
Malgorzata Urszula Független
Decmann Tibor Független
Havranek József Független
Horváth Lóránt Független
Kozma József Független
Puskás Tibor Antalné Független
Reizinger Attila Független
Reizinger József Független
Tóth Béláné Független
Wanderer Géza Pál Független

MEZÕSZILAS
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Horváthné Gógán Jolán Független
Magyar József MSZP
Pordán Attila Független
Steidl János Független
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Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Borza Vilma Független
Bölcskei Ildikó Független
Cseh István Független
Horváthné Gógán Jolán Független
Király Sándor Független
Kiss Géza Független
Kónya Vilmosné Független
Maron Józsefné Független
Menyhártné Nagy Judit Mária Függet-
len
Nagy Sándor ifj. Független
Nagy Tibor Független
Németh József id. Független
Pethes Pál Független
Pordán Attila Független
Raffael Attila Független
Sipõcz Ilona Független
Tölösi József János Független
Tücsök László Független

SÁREGRES
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Lengyel Zoltán Miklós Fidesz
Márta Tibor Károlyné Független
Mocsár Eleonóra Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Bakos László Független
Farkas Elemér Független
Farkas Norbert Független
Garbacz István Független
Hermann Mária Független
Jobban József Független
Kakuk Tiborné Független
Kalló Mihály Istvánné Független
Katona János Független
Mészáros István Független
Nagy Gáborné Független
Palatinus János Fidesz
Pogány Józsefné Független
Pordányné Fekete Ildikó Független
Sebestyén Ferenc Független
Szepesiné Palatinus Pálma Fidesz
Turiné Horog Aranka Független

NAGYLÓK
Polgármesterjelölt

Tóth József Független
Képviselõjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Antal Ferenc Független
Arany Zsolt Független
Dobai Teréz Független
Horgosi János Független
Molnár Csaba Független
Takácsné Erdélyi Mária Független
Viniczai Mária Független
Viniczai Ramóna Független

SÁRKERESZTÚR
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Almádi Sándor Független
Virág Miklós Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Almádi Sándor Független
Ecseki Tibor Független
Egyed Tihamérné Független
Gallai Ferenc István Független
Holl Péter Független
Horváth Zsolt Független
Kovács Györgyné Független
Kovács Mária RODOSZ
László Istvánné Független
Molnár Nagy István Független
Nagy Lajos Független
Pap Attila Független

SÁROSD
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Dunkl József Független
Kiss Tivadar Független
Lehotainé Kovács Klára Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Hallósy Péter MSZP
Horváth Gábor József Független
Kiss Nándor Független
Kovács Tibor
Orbán Fidesz—KDNP—NF
Mrázik Sándor Független
Petrányiné Nagy Olga Független
Pleizer Lajos Fidesz—KDNP—NF
Pribék Ferenc Független
Rapainé Farkas Mária Független
Sztupa Dávid Független
Takács Istvánné Független
Telek László Független
Vas Mátyás Független
Végh László Független
Zsigmondné
Kovács Margit Független

SÁRSZENTÁGOTA
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Baranyák István Független
Sebestyén Zoltán Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Arany Tibor Független
Baranyai László Független
Böcz Tamás Független
Exner Tibor Független
Fekete János Független
Fekete Norbert Független
Gõbölös Gábor Független
Handa Ottó Független
Kiss József Független
László Tibor Független
Magyar Ferenc Független
Milis András Független
Nagy József K. Független
Paudics Mihály Független
Sebestyén Zoltán Független

VAJTA
Polgármesterjelöltek

Jelölt neve Jelölõ szervezet
Térmeg György Független
Vinklár László Független

Képviselõjelöltek
Jelölt neve Jelölõ szervezet
Csákvári György Független
Csonka Csaba Róbert Független
Csorján József Független
Erdõs Zoltán Független
Fehér Tamás Független
Horváth Gábor Független
Jákobné Szász Erika Független
Dr. Jaskó Sándor Független
Kisréti Zsuzsanna Független
Móri Krisztina Független
Pipellán István Független
Polyák Sándor Független
Rupa Sándor Független
Sánta Ernõ Független
Takács Károly Antal Független
Végh Károlyné Független
Vinklár László ifj. Független

Fejér Megyei Közgyûlés
kisvárosi lista

Polgármesterek Fejér
Megyéért Egyesület

kisvárosi lista
Orosvári Zsolt
Buza Ernõ
Bártfai Antal
Nagy Benedek

Németh György
Nagy Sándor

MSZP kisvárosi lista
Iván János
Szabados Tamás
Hetlinger Zoltán
Magyar József
Molnár Sándor

Fidesz—KDNP—NF
kisvárosi lista

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
Törõ Gábor
Dr. Tiborcz Péter
Rigó László
Dr. Kovács László

SZDSZ kisvárosi lista
Száraz Zoltán
Sándor Endre
Forrai Tamás
Fülöp Sándor
Tóth Zoltán
Bõr Ferenc

MDF kisvárosi lista
Harasztiáné Terner Irén
Dr. Orosházi Györgyné
Soltész István
Doma Vince

Fejér Megyei Közgyûlés
kistelepülési listák

Fidesz kistelepülési lista
Balsay István
Hrabovszky László
Nagy Sándor
Varga Gábor
Borbély István
Baricza Andrea
Simon László
Antal Lajos
Merkatz László
Balogh György
Tessely Zoltán
Pleiser Lajos
Tóth Erika
Giesz János
Csombók Pál
Simon László
Kiss István
Müller Sándor
Petes József
Gál Roland
Ónody Miklós
Dr. Gärtner József
Janzsó Tamás
Varga László
Schreiner Béla
Sztankovics László
Orosz István
Paál Huba
Kalmár Tibor
Ádám András
Kakuk Sándor

MSZP kistelepülési lista
Szabó Gábor
Ecsõdi László
Besztercei Zsolt
Dr. Szabadkai Tamás
Dr. Márton Roland
Nagy József Ödön
Tóth Árpádné
Balogi Mária Éva
Horváth András
Rohonczi Sándor
Kis György
Omischl Mihály
Bognár Miklós
Kátai György
Dr. Berzeviczy Gábor
Szabó Tamás
Fomai László
Orgovány István
Dr. Sirály Péter
Láng Márta
Tilhof István

Vékony János
Vinklár László
Horváth József
Tóth Zsuzsanna
Gyenei Lajos
Páncél Gyula
Kovács László
Búsi Lajosné

Romák D.O.Sz.
kistelepülési lista

Oláh József
Horváth József
Takács Katalin
Kovács Mária
Horváthné Gógán Jolán
Szilvásiné Kovács Julianna
Raffael János
Babai Sándor
Rostás Sándomé
Tintér Zsoltné

Polgármesterek Fejér
Megyéért Egyesület

kistelepülési lista
Kossa Lajos
Macher Pál
Borsó Pál
Zagyva Lajosné
Radeczki György
Orbán András
Kovács László
Kutai Tibor
Tóth József
Nagy Lajos
Marics Józsefné
Stohl Tímea
Huszárovics Antal
Lóderer Miklós
Végh Konrád
Szalai János
Gárdonyi Balázs
Tóth Dezsõ
Bernáth Péter
Benedek Imre
Fiedler Albertné
Weisengruber Imre
Bajkai János Ferenc
Márok Csaba
Mohai János
Kovács Sándomé
Szloboda Istvánné
Sztojkov György József
Krähling János
Virág Miklós
Lehotainé Kovács Klára
Baranyák István
Dr. Czétényi István Ferenc
Hollósi László
Molnár Ferenc
Harai Zoltánné
Horváth István
Dr. Pajor Péter
Pereczes László
Zsirai Gyõzõ
Széll Ferenc

SZDSZ kistelepülési lista
Sörös László
Hajdú Éva Emese
Gránicz János
Márton Edit
Fehér József
Dr. Czikajló Gyula
Vörös László
Dr. Perczel Zsófia
Dr. Vigh Lászlóné
Barna Rozália
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VAN EGY JÓ VÁLASZTÁS!

az MSZP—SZDSZ polgármesterjelöltje Sárbogárd városában.
Õ már bizonyított: három cikluson át országgyûlési képviselõként, helyi és megyei

képviselõként, oktatási államtitkárként, az MSZP megyei és városi elnökeként.

Vállaljuk, hogy:
— biztonságosan mûködtetjük a várost és intézményeinket;
— folytatjuk útjaink, utcáink felújítását;
— gondot fordítunk Töbörzsök, Miklós, Bogárd és a külsõ településrészek harmonikus fejlesztésére;
— a ciklus végéig megvalósítjuk Sárbogárd felszíni vízelvezetését és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket;
— igényes, városias szabadidõ- és rendezvényközpontot alakítunk ki az Ifjúsági parkban;
— 40 év után végre felújítjuk a mûvelõdési központot;
— az M8-as gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan szorgalmazzuk a 63-as fõút Sárbogárdot elkerülõ

szakaszának megépítését;
— új munkahelyeket hozunk Sárbogárdra, növeljük a foglalkoztatást;
— városunkat igazi kistérségi központtá, szerepét meghatározóvá tesszük!

Szavazzon polgármester- és önkormányzati képviselõjelöltjeinkre!

Fogjunk össze Sárbogárdért!

Szabados Tamás

Van egy jó program! Van egy jó csapat!
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Egy jó Sárbogárdért
Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Sinka Attila, a 4. sz. körzet Fidesz—
KDNP által támogatott képviselõjelöltje
vagyok. Sárbogárdon a Tompa Mihály
utcában élek feleségemmel és két gyer-
mekemmel. Egyéni vállalkozóként a
Gréta bútorbolt kis- és nagykereskedés
tulajdonosaként dolgozom.
Mint Sárbogárdon munkálkodó egysze-
rû polgár, szeretném Önökkel megoszta-
ni néhány gondolatomat.
Magam is támogatom, hogy az utcák szilárd burkolatot kapjanak.
Csak ne feledkezzünk meg a külsõ városrészekrõl sem, mert az el-
múlt években a központ épülésének javára éppen az õ kárukra vontak
el összegeket, így ott igen nagy lemaradásban vannak a felújítási
munkák.
Úgy gondolom, hogy mind a tíz körzetet egyenlõként kell kezelni.
Nemcsak a választási kampányban, ígéretek formájában, hanem
végre tettekkel is!
A képviselõ-testület azért van, hogy közösen próbáljanak egyezség-
re jutni, legyenek rugalmasak, minden jó megoldásra nyitottak. Az
nem jó út, hogy az egyik oldal azt mondja: mi vagyunk többségben, a
többi nem számít. Egyetlen képviselõt sem azért szavaztak meg az
emberek, hogy ebben a pozícióban elfelejtse, ki is õ valójában. Félre
kellene tenni a pártpolitikát! Képviselje mindegyik a várost, fejlessze
a települést, együtt dolgozva!
Valóban ki kellene használni az Ifjúsági parkot, hiszen ezért lett kiala-
kítva, és meg kell teremteni hozzá a megfelelõ infrastruktúrát: parko-
ló, fedett színpad, víz, villany, az életveszélyes játékok javítása, cse-
réje.
Az új munkahelyek teremtése nem lesz egyszerû. Nem számok mögé
bújva kell bizonygatni, hogy ki, mennyi és milyen minõségû beruhá-
zást hozott Sárbogárdnak. Meg kell kérdezni az itt élõ, dolgozni tudó
és akaró embereket, valamint a munkaügyi központot, hányan vár-
nak munkalehetõségre, és akkor látszik, hogy tettünk-e valamit.
Vessünk véget közösen annak, hogy ismerõsökbõl, szomszédokból,
barátokból ellenségek válnak csak azért, mert jobb- vagy baloldali el-
kötelezettek! Törekedjünk az együttmûködésre, és biztos, hogy na-
gyobb sikereket fogunk elérni!
Csakis olyan ígéretek kellenek, amik a városgazdálkodás nehéz hely-
zete mellett is biztosan megvalósíthatók.
Amennyiben október 1-jén bizalmat kapok, csakis egy együttmûköd-
ni tudó testületben szeretnék dolgozni. Úgy érzem, az emberek és
életkörülményeik terén van elég tapasztalatom, hiszen kilenc éve ve-
lük, értük, nekik dolgozom.
Terveim közt szerepel a fentieken kívül a Zengõ Óvoda csatornaháló-
zatának felújítása, a Mészöly Géza Általános Iskola megkezdett reno-
válásának folytatása, az egészségügyi intézmények körülményeinek
javítása, munkahelyteremtõ beruházások felkutatása, együttmûkö-
dés a helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel.
Remélem, minél többen szeretnék, ha ez a város jól mûködne. Csak
egyetlen célunk lehet: egy jó Sárbogárd.
Ehhez kérem a segítségüket 2006. október 1-jén az önkormányzati
választásokon.
Elérhetõségeim: Sárbogárd, Tompa M. u. 25., tel.: 06 (30) 365 7356.

Tisztelettel: Sinka Attila
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B. S. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki szeptember
5-ére virradóra Lázár u. 17. sz. alatti lakó-
házába ajtóbetörés módszerével behatolt
és plazma tévét, Siemens LCD monitort,
Husquarna fûkaszát, 90.000 Ft készpénzt
tulajdonított el. Lopási kár kb. 1.700.000
Ft, míg a rongálási kár kb. 15.000 Ft.
P. N. sárkeresztúri lakos szeptember
4-én, este többször felhívta telefonon F.
T. sárbogárdi lakost, majd ezt követõen
megjelent nevezett személy lakása elõtt,
ahol õt fenyegetéssel igyekezett arra rá-
bírni, hogy fizessen 500.000 Ft-ot, majd
késedelem esetén 1 millió forintot. Kéré-
sének egy ütés hatását fokozó eszközzel
— vélhetõen golfütõvel — valamint kés-
sel is igyekezett érvényt szerezni, ame-
lyekkel fenyegette a sértettet. Gyanúsí-
totti kihallgatása során a fenyegetést, úgy
a pénz, mint az eszközök vonatkozásában
tagadta.

Cs. L. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki szeptember 5-
én, 11.45 órakor Sárbogárd, Kis utcában
parkoló motorkerékpárja kormányán el-
helyezett kabátja zsebébõl eltulajdoní-
totta Nokia 3120/SL mobiltelefonját kb.
17.000 Ft értékû és 15.200 Ft készpénzt, 1
db zöld színû katonai zubbonyt, melynek
értéke kb. 5.000 Ft.
Sz. J. belecskai lakost szeptember 5-én,
17.25 órakor Mezõszilas belterületén iga-
zoltatták. Mivel az általa vezetett Lada
személygépkocsival látható ittassága mi-
att az árokba hajtott, ezért vele szemben
alkoholszondát alkalmaztak, a spirateszt
0,8 ezrelék feletti értéket mutatott, vér-
vételre is sor került, melynek eredménye
még nem érkezett meg.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

FELHÍVÁS
„Itt van az õsz, itt van újra…”

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság felhívással
fordul a lakossághoz.
Kérjük, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a
vagyontárgyaik, valamint a saját és mások
közlekedés biztonságára.
Több esetben kértük az állampolgárokat,
hogy vagyontárgyaikra nem megfelelõen
ügyelõ magatartásukkal ne könnyítsék meg
az elkövetõk dolgát, mivel az utóbbi idõben is
több olyan sajnálatos bûncselekmény történt,
mely elkerülhetõ lett volna az elõvigyázatos
viselkedéssel. Kérjük ismételten, hogy iratai-
kat, nap mint nap magukkal hordott szemé-
lyes — fõként értékes — tárgyaikat (mobilte-
lefon, pénz- és irattárca) ne hagyják õrizetle-
nül közterületen, munkahelyeken, kereske-
delmi egységekben, illetve parkoló gépko-
csikban. Többször megfogalmaztuk, hogy a
vagyoni károkon túl a személyes iratok eltulaj-
donítása további visszaélésekre ad lehetõsé-
get a bûnõzök számára, nem beszélve az ira-
tok pótlásának idõ- és pénzbeli vonzatáról.
Itt az õsz, megváltoznak az idõjárási viszo-
nyok, melyek nagymértékben befolyásolják a
közlekedés körülményeit, a látási és útviszo-
nyok romlanak, csökkennek a látótávolságok,
az útfelületre kerülõ falevelek és egyéb
szennyezõdések miatt nõnek a féktávolságok.
Kérjük, hogy a megszokottnál sokkal figyel-
mesebben vezessenek, a közlekedésben bár-
milyen módon is vesznek részt, a gyalogosok-
nak, a jármûvezetõknek, továbbá lovas fogat-
tal közlekedõknek egyaránt felelõsségük van.
Javasoljuk, hogy napszaktól függetlenül a
gyalogosok és kerékpárral közlekedõk hasz-

nálják a láthatóságot nagyban elõsegítõ fény-
visszaverõ jelzõrendszereket.
A lovas fogattal közlekedõk ügyeljenek a kivi-
lágítás megfelelõ biztosítására, hisz a lassan
közlekedõ, de terjedelemben nagy, állati erõ-
vel vontatott szerelvény veszélyhelyzetet
idézhet elõ.
A gépkocsivezetõk csak az út- és látási viszo-
nyoknak megfelelõ sebesség helyes megvá-
lasztásával és körültekintõ vezetéssel elõzhe-
tik meg a veszélyhelyzeteket és baleseteket.

Vigyázzunk egymásra!

Az õsz nemcsak az idõjárás változásait hozta
magával, hanem megkezdõdött a tanítás is.
Az oktatási intézményekbe több száz gyer-
mek, közöttük sok, az intézményekkel és a
közlekedéssel még csak ismerkedõ 1. osztá-
lyos kezdte meg tanulmányait. Ez a közleke-
désben is befolyásoló tényezõ. Az iskolák kö-
zelében a reggeli és déli órákban
megnövekedett gyalogos és kerékpáros for-
galomra kell számítani, illetve arra, hogy a
gyermekek talán kicsit kisebb körültekintés-
sel csatlakoznak be a veszélyes üzemnek
mondható közlekedésbe.
Kérjük, vigyázzanak gyermekeikre, egyrészt
figyelmesebb közlekedéssel, másrészt figyel-
mük felhívásával a veszélyhelyzetekre, a he-
lyes közlekedési magatartásra.
A rendõrség szeptemberben a polgárõrséggel
karöltve az iskolák környezetében, az oktatási
idõszak elején jelenlétével hívja fel a figyelmet
a körültekintõ közlekedésre.
Ebben az évszakban történnek az õszi betaka-
rítási munkák, melynek során az ezt végzõ
személyek gépeikkel érintik a közutakat is, ha-
ladásuk lassabb, mint a közlekedésben
egyébként megszokott jármûveké, legyünk fi-
gyelemmel erre a körülményre is.

Kérjük a mezõgazdasági gépekkel közlekedõ
személyeket, amennyiben a szilárd burkolatú
útra szennyezõdést hordanak fel, annak letisz-
títását is végezzék el, mivel az útburkolatra
felhordott szennyezõdések balesetveszélyes
körülményeket teremtenek, ezekrõl a közleke-
désben résztvevõket semmi nem tájékoztatja
elõre.

A mezõgazdasági munkálatok kapcsán fel kell
hívnunk a szõlõsgazdák figyelmét a korábbi
tragikus események kapcsán arra a körül-
ményre, hogy a szõlõvel történõ munka során
a veszélyes gázok figyelembevételével végez-
zék munkájukat, ezek ne szedjenek több áldo-
zatot.

A rendõrség kéri továbbá, hogy a bûncselek-
mények visszaszorítása érdekében ne vásá-
roljanak olcsón kínált, nem ellenõrizhetõ ere-
detû tárgyakat. A felmérések alapján nagyon
sok nagy értékû gépiszerszám-eltulajdonítás
történik hazánkban, melyek egyrészt azért
történhetnek meg, mert magánszemélyek kö-
rében könnyen értékesíthetõk, a felkutatá-
sukra tett ellenõrzések végrehajtása nem,
vagy csak csekély mértékben kivitelezhetõ.
Kérjük, hogy ilyen gépeket ellenõrizhetõ ere-
dettel vásároljanak meg, lehetõleg üzletek-
ben, illetve készüljön adásvételi szerzõdés, és
az azon szereplõ adatok feleljenek meg a sze-
mélyazonosságot igazoló okmányokban sze-
replõ adatokkal.

A megelõzés, illetve az eltulajdonított tárgy és
az elkövetõ felderítése érdekében a kisgépeik
egyedi azonosító jeleit jegyezzék fel,
amennyiben ilyennel nem rendelkeznek,
egyedileg azonosítható módon jelöljék meg
azokat.

Biztonságos elhelyezésükre, a megjelölésük-
re alkalmazható rendszerekrõl a rendõrség
bárki részére szívesen ad felvilágosítást.

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat
keres a következõ munkakörbe:

OPERÁTOR
Elvárások:

* minimum általános iskolai végzettség,
* többmûszakos munkarend, illetve

vidékiek esetén bejárás vállalása,
* orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
fémmegmunkálás, összeszerelés,
illetve mûanyagfröccsöntés területén
szerzett tapasztalat.

Felvétel módja: tesztírás.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet

a 06 (25) 518 112-es számon.
Jelentkezési határidõ:
2006. szeptember 18.
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Kézilabda
Cell Cup Veszprém, 2006.

augusztus 12—18.
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabdásai — néhány ismerõssel
kiegészülve — a nyáron több külföldi és
magyar nemzetközi tornán vettek részt.
A mai számban a Cell Cup-ról számolunk
be.
A kupán két korcsoportban játszottak lá-
nyaink. A nagyfiaink az Alba Regia színe-
iben indultak.

III. korcsoport
A csoport: 1. Ming-An Element. School
A.; 2. Ikervár DSE; 3. Debreceni SI; 4.
Váci NKSE; 5. Orosházi KSK; 6. HC
Hohenems;
B. csoport: 1. Kisteleki KK; 2.
Mezõszilas; 3. Ming-An Element. School
B.; 4. Szombathelyi Delfin SISE; 5. Csor-
vás; 6. ZRK Lokomotiva.

Eredmények
Mezõszilas—Kistelek 5-12
Mezõszilas—ZRK Lokomotiva Mostar
22-3
Mezõszilas—Szombathelyi Delfin SISE
26-1

Mezõszilas—Csorvás 34-1
Mezõszilas—Ming-An Element. School
B. 14-9

Elõdöntõ
Mezõszilas—Ming-An Element School
A. 12-10

Döntõ
Mezõszilas—Kistelek 9-10

Végeredmény
1. Kisteleki KK; 2. Mezõszilas; 3. Ikervár
DSE; 4. Ming-An Element. School A.

IV. korcsoport
A csoport: 1. Mezõszilas; 2. Debreceni SI;
3. HC Hohenems; 4. Tapolca Kazinczy; 5.
Veszprém Báthory.
B csoport: 1. Kisteleki KK; 2. Szombathe-
lyi Delfin SISE; 3. Túrkeve; 4.
Dunaszerdahely; 5. Ercsi.

Eredmények
Mezõszilas—Veszprém Báthory 30-4
Mezõszilas—HC Hohenems 16-6
Mezõszilas—Debreceni SI 17-15
Mezõszilas—Tapolca Kazinczy 28-10

Elõdöntõ
Mezõszilas—Szombathely Delfin SISE
13-16

3. helyért
Mezõszilas—Kistelek KK 18-16

Végeredmény
1. Debreceni SI; 2. Szombathelyi Delfin
SISE; 3. Mezõszilas; 4. Kistelek KK
A csapatokat Zámbó Tibor készítette fel.

NLÁI

POLGÁRÕRSÉG
ÚJ ELNÖKKEL

A sárbogárdi polgárõrség korábbi elnöke, Budánné Ihász Irén
lemondott. A vasárnapi közgyûlésen új elnököt választottak.
Egyhangú szavazással Rozman Gábor lett a polgárõrség új elnö-
ke. Alelnök Tóth Zoltán, titkár Németh Zsolt lett. Juhász János
polgármester a közgyûlésen átadta Petõ Lajosnak a 2005. évi
munkája elismeréseként az „Év polgárõre” kitüntetést. /H/

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Asztalitenisz-
hírek

Megkezdõdött az asztalitenisz-szezon, ez
is biztos jele annak, hogy itt az õsz.
A Sárbogárd AK csapata, mivel meg-
nyerte a megyei bajnokságot, így az NB
III-as bajnokságban való indulásra szer-
zett jogot, a közép-dunántúli csoportban.
Az új szezont új szereléssel kezdte a csa-
pat a Tóth pékség jóvoltából, akik 15 db
mezt vásároltak a csapatnak, míg Kovács
Attila vállalkozó a nevezési díjat fizette
be a bajnokságba való induláshoz. Ez-
úton is köszönjük a segítséget!
Az elsõ fordulóra szeptember 10-én ke-
rült sor Balatonfüreden, a helyi csapat el-
len. A bemutatkozás nem sikerült valami
fényesen, ugyanis a hazai csapat sima
15-3-as gyõzelmet aratott a kissé megille-
tõdötten játszó vendégek ellen. A vendé-
gek közül egyedül Lovász Lajos volt az,
aki 3 gyõzelemével megmentette a
sárbogárdiakat a súlyosabb vereségtõl.
Annyit azonban tudni kell a hazai csapat-
ról, hogy az elõzõ szezonban 1 ponttal
maradt le az NB II-ben való feljutásról,
de ez nem változtat a helyzeten.
A következõ fordulóban megint vidékre
utazik a csapat, Csákvár lesz az ellenfél.
Az elsõ idõben gyõzelemre nem igazán
számíthatunk, csak tisztes helytállásra, és
egyenlõre a bennmaradás a cél.
Elkészült a csapat internetes honlapja,
ahol nyomon lehet követni az eredmé-
nyeket: www.SAK.lapja.hu
A hazai mérkõzések szombatonként dél-
elõtt 11 órakor kerülnek megrendezésre.
A helyszín változatlan. Minden érdeklõ-
dõt vár a

SAK csapata

A Déli-csoport
eredményei

Jenõ—Sárszentágota 2-3 (1-0)
Vezette: Dávid. Gólszerzõ. Zsolnai,
Veiland, illetve Kuczi, Karikás, Németh
(öngól).

Nagylók—Zichyújfalu
0-8 (0-2)

Vezette: Sziksz. Gólszerzõ: Kulacs (2),
Németh (2), Rujsz R. (2), Rujsz J., Mo-
gyorósi. Kiállítva: Tóth (Nagylók).

Alap—Dég 3-0 (3-0)
Vezette: Géringer. Gólszerzõ: Palotai
(2), Molnár.

Vajta—Cikola 5-3 (4-2)
Vezette: Kovács. Gólszerzõ: Simon (3),
Oláh, Fehér, illetve Major (2), Bodoki.

Beloiannisz—Besnyõ 0-0
Vezette: Nagy T.

Rácalmás—Ráckeresztúr II.
9-1 (4-1)

Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Balogh (3),
Horváth (2), Munkácsi (32), Gál, Pálfi, il-
letve Tóth.

A Femol-csoport
eredményei

Mezõfalva—Káloz 1-1 (1-0)
300 nézõ, vezette: Dala. A hazai gólszer-
zõt nem sikerült kiderítenünk, a vendé-
geknél Molnár talált a kapuba. Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Pálhalma—Szabadbattyán
1-1 (1-1)

200 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Gurdon, illetve Németh. Ifjúsági mérkõ-
zés: 11-1.

LMSK—Tác-Csõsz 3-1 (1-0)
150 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Nyikos, Teichel, Gombor, illetve Nagy.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Sárszentmihály—Mezõszilas
2-1 (2-1)

150 nézõ, vezette: Tóth II. Gólszerzõ: Ba-
konyi, Rappai, illetve Keresztúri. Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Elõszállás—Sárbogárd
0-2 (0-2)

140 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ:
Szabó, Csendes. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Seregélyes—Füle 2-3 (2-1)
250 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Koller, Tömör L., illetve Czink, Györe,
Csiszár. Kiállítva: Tömör L., illetve Nagy,
Bartha, Hambalgó. Ifjúsági mérkõzés:
0-1.

Baracs—Cece 3-1 (1-0)
150 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Deli, Bartók, Miklós, illetve Pordán. Ifjú-
sági mérkõzés: 3-1.

Kulcs—Lajoskomárom
1-3 (1-1)

100 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Müller, illetve Bata, Nagy, Kleiber. Ifjú-
sági mérkõzés: 2-3.

A Déli-csoport állása
1. Alap 5 5 - - 30-4 15
2. Sárszentágota 5 4 - 1 16-11 12
3. Besnyõ 5 3 2 - 14-5 11
4. Zichyújfalu 5 3 1 1 21-10 10
5. Beloiannisz 5 2 3 - 12-7 9
6. Dég 5 3 - 2 9-7 9
7. Jenõ 5 2 1 2 22-14 7
8. Rácalmás 5 2 1 2 18-10 7
9. Vajta 5 2 1 2 13-15 7
10. Nagyvenyim 4 1 1 2 16-8 4
11. Ráckeresztúr II. 5 1 - 4 7-21 3
12. Cikola 5 - 2 3 12-17 2
13. Perkáta 4 - - 4 2-31 0
14. Nagylók 5 - - 5 1-33 0

A Femol-csoport
állása

1. LMSK 5 5 - - 16-3 15
2. Sárszentmihály 5 5 - - 18-6 15
3. Sárbogárd 5 4 - 1 16-5 12
4. Füle 5 4 - 1 16-8 12
5. Lajoskomárom 5 3 1 1 10-7 10
6. Káloz 5 2 2 1 10-8 8
7. Seregélyes 5 2 1 2 14-12 7
8. Mezõfalva 5 2 1 2 9-13 7
9. Baracs 5 2 - 3 8-9 6
10. Pálhalma 5 1 2 2 8-9 5
11. Tác-Csõsz 5 1 2 2 11-16 5
12. Szabadbattyán 5 1 1 3 10-14 4
13. Mezõszilas 5 1 - 4 9-15 3
14. Kulcs 5 1 - 4 7-15 3
15. Cece 5 - 1 4 4-14 1
16. Elõszállás 5 - 1 4 7-19 1

Köszönet
A Sárréti Íjász Club köszöni támoga-
tóinak a 2004. évi szja 1%-ból befolyt
382.844 Ft-ot.
Egyesületünk ezt az összeget íjászati
felszerelések vételére, versenyzésre és
szakedzõi tandíjra használta fel.

Adószámunk: 18491074-1-07

KARATE
TANFOLYAM

indul kezdõk és haladók részére
Sárbogárdon.

Jelentkezés: Mészöly Géza Általános
Iskola tornatermében.

Edzések: szeptember 4-tõl,
hétfõn és szerdán, 18-20 óráig.
Telefon: 06 (20) 9270 985.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Sárbogárd Karate Club
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Sárszentmiklós—Etyek 2-1 (1-0)
Sárszentmiklós: 350 nézõ, vezette: Szûcs
László.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szar-
ka, Tóth (Fülöp), Bodó, Markovics, Ba-
kos (Tórizs), Szabó L., Salga, Szabó Z.,
Král.
Etyek: Millner, Szalai, Pajkovics, Bojtok,
Varga (Tonka), Tóth, Balatoni (Visegrá-
di), Bartha G., Mérey, Bartha P. (Nagy),
Németh.
A jó idõnek és az utóbbi idõben hazai pá-
lyán nyújtott jó játékunknak köszönhetõ-
en nagy számú nézõ elõtt mérkõztünk
meg az etyeki csapattal.
Igaz, hogy a vendégcsapat az idei bajnok-
ságban gyengélkedik, de mindettõl füg-
getlenül elmondható róluk, hogy ellenük
senki nem mehet biztosra.
Mint összeállításunkból kitûnik, csapa-
tunkból több meghatározó játékos sérü-
lés és eltiltás miatt hiányzik, ezért nagy
kérdõjel volt, hogy mire lesznek képesek
a játékosaink.
Mindettõl függetlenül csak a gyõzelem
volt elfogadható eredmény, már csak
azért is, mert esetleg vereségünk esetén
leszakadtunk volna az élbolytól.
Ennek megfelelõen kezdtünk, mert már
az elsõ percben ziccert hibáztunk, majd
ezután tapogatózó játék alakult ki, mind-
két csapat elõtt adódtak gólszerzési lehe-
tõségek. A gólra a 40. percig kellett várni,
mikor Szabó jól eltalált lövése a felsõ lé-
cet érintve kötött ki a hálóban, 1-0.
A gól megnyugtatta csapatunkat és en-
nek birtokában vonultunk az öltözõbe a
szünetben. A második játékrészben át-
vettük a játék irányítását, melynek ered-
ményeként a 61. percben Král betört a
16-oson belülre, ahol már átjátszotta az
egész védelmet, mely után szabálytalan-
kodtak vele szemben. A megítélt bünte-
tõt a sértett magabiztosan értékesítette.
A gól után az etyeki Tóth, akinek már volt
egy sárga lapja, reklamált, melyért a já-
tékvezetõ kiállította.
A kiállítás és a „megnyugtató elõny”
mintha bennünket zavart volna meg,
mert kihagytuk a kihagyhatatlant. Az el-
lenfél fokozatosan átvette az irányítást,
és a 78. percben a számukra megítélt
11-es révén szépítettek.
Az összképet tekintve egy jó iramú mér-
kõzésen megérdemelten tartottuk ott-
hon a három pontot. Az ún. kispadosaink
bizonyítottak és helyet követelnek a csa-
patban.
Számomra és a környezetemben lévõ
szurkolók számára különösen Bakos já-
téka volt kellemes meglepetés, aki nagy-
szerû indításaival vetette magát észre. Az
etyeki csapatról tudtuk, hogy a kemény
játékstílust képviseli, de merem állítani:
ha egy a szabályokat merevebben alkal-
mazó játékvezetõ vezeti a mérkõzést, ak-
kor nem ússzák meg egy kiállítással, már
csak azért sem, mert a pontrúgások elõtt

még játékosunkat is ütöttek le, mely
megtorlatlan maradt.
Hétvégén most már tényleg Kislángra lá-
togatunk, ahova szintén a gyõzelem re-
ményével megyünk, majd szeptember
20-án, 15.30 órakor az NB I-es Sopron
csapatát fogadjuk a magyar kupában a
legjobb 64 között.
Ezen a mérkõzésen számítunk a lelkes
közönség támogatására egy szép ered-
mény reményében.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Etyek

0-2 (0-0)

Ifjúsági csapatunk kiállításokkal tûzdelt
mérkõzésen maradt alul a verhetõ ellen-
féllel szemben egy jó iramú mérkõzésen.
Kapusunk kiállítása megpecsételte sor-
sunkat, mely után az egész csapat ideges,
kapkodó stílusban játszott, ami további
kiállításokat eredményezett.

Szabó Béla

A futball ünnepe
A Sárszentmiklós SE csapata a magyar
kupa 2005/2006. évi sorozatban a legjobb
64 közé jutott, mely már önmagában is
nagy fegyvertény.

Ennek eredményeként városunkba láto-
gat a jelentõs számú idegenlégióssal és
magyar válogatott játékosokkal megtûz-
delt NB I-es Sopron csapata.

Kérjük a labdarúgást szeretõket, hogy a
2006. szeptember 20-án, 15.30 órakor
kezdõdõ mérkõzésre jöjjenek ki és lelkes
szurkolásukkal biztassák csapatunkat
egy szép eredmény elérésének reményé-
ben.

Sárszentmiklós SE vezetõsége

A megyei II. osztályú
bajnokság állása

1. Kápolnásnyék 5 5 - - 12-1 15
2. Sárosd 5 3 2 - 14-9 11
3. Polgárdi 5 3 1 1 7-3 10
4. Bicske 5 2 3 - 10-5 9
5. Sárszentmiklós 5 3 - 2 7-6 9
6. Kisláng 5 3 - 2 10-10 9
7. Velence 5 2 1 2 13-8 7
8. Csór 5 2 1 2 10-6 7
9. Alba Regia 5 2 1 2 10-10 7
10. Kisapostag 5 2 - 3 9-14 6
11. Aba-Sárvíz 5 - 4 1 4-6 4
12. Adony 5 1 1 32 9-13 4
13. Szabadegyháza 5 1 1 3 7-13 4
14. Dunafém-M. 5 1 1 3 5-17 4
15. Iváncsa 5 1 - 4 10-13 3
16. Etyek 5 1 - 4 5-8 3

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatá-
si Minisztériummal együttmûködve a

2007. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica

Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

A) felsõoktatási hallgatók,
B) felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára a 2006/2007. tanév
II. illetve a 2007/2008. tanév I. félévére vo-
natkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû diákok jelentkezhet-
nek, akik
A) államilag támogatott, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsõfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat;
B) a 2006/2007. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások, vagy fel-
sõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek, és a 2007/2008. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény kereté-
ben államilag támogatott, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármes-
teri hivatalánál, a hivatalban hozzáférhetõ
pályázati ûrlapon kell benyújtani 2006. no-
vember 2-ig.
A települési önkormányzat saját maga bí-
rálja el a beérkezett pályázatokat, a dönté-
sérõl és annak indokáról 2006. december
5-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályá-
zatról bõvebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu internetes címen.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket az

idõsek világnapja
alkalmából tartandó városi

ünnepségre.
Idõpont: 2006. szeptember 21.,

13.00-18.00 óráig.

Helyszín:
József Attila Mûvelõdési Központ.

PROGRAM

13.00-17.00 óráig: egészségügyi szûré-
sek: vérnyomás-, vércukorszint-, ko-
leszterinszint-mérés, hallás- és látás-
szûrés. 17.00-18.00 óráig: ünnepi mû-
sor.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Juhász János polgármester



16 KÖZÉLET 2006. szeptember 14. Bogárd és Vidéke

Kövér László
Cecén

Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke volt
pénteken a ceceiek vendége. A mûvelõdési ház nagytermében
tartott fórumra a környezõ településekrõl is jöttek érdeklõdõk.
A közelgõ választások volt a fórum témája. Kövér László azért
is választotta helyszínként éppen Cecét, mert az országgyûlési
választásokon ezen a településen szerepelt legjobban a Fidesz.

Varga Gábor cecei polgármester köszöntõje után Kövér László
elõadásában hangsúlyozta, hogy az önkormányzati választások-
nak nagy a tétje. El kell érni, hogy az önkormányzatok többsége
ne kormánypárti legyen. Ez az a lehetséges ellensúly, amivel ta-
lán észre lehet téríteni az ámokfutó miniszterelnököt és kormá-
nyát. Ez a kormány négy év alatt csõdbe vitte az országot. A 340
milliárdos tartalékkal rendelkezõ államkasszát nem csupán tel-
jesen kifosztották, hanem elképesztõ mértékû adósságot is fel-
halmoztak. Hazugságokkal tévesztették meg a választókat. A
parlamenti választás után minden hazugságra fény derült, és
bebizonyosodott, hogy mindaz, amit akkor Orbán Viktor mon-
dott, az utolsó szóig igaz. Hiába tömte az emberek fejét hazug-
ságokkal a „balmédia”, mára mindenki a bõrén tapasztalja,
hogy igenis emelik az energiaárakat, és az átlagpolgár számára
megfizethetetlen tandíjakat vezettek be a felsõoktatásban, és
fizetõs lesz az egészségügy is.

Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ bemutatta Gombaszö-
giné dr. Balogh Ibolyát, aki a Fidesz jelöltje a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöki posztjára. Gombaszöginé jegyzõként dolgozik,
sokéves tapasztalata van a közigazgatásban. Hozzászólásában
hangsúlyozta, hogy a helyi önkormányzati választás a demokrá-
cia tétje. A hatalom megszünteti a kistelepülések polgármesteri
hivatalait, postáit, iskoláit bezárják. A központosítás jele az is,
hogy az illetékhivatalokat az APEH-hez csatolják, az építésha-
tóságot térségi hivatalokba akarják koncentrálni, kivennék az
adóügyeket az önkormányzatok kezébõl. A jelenlegi hatalom
központosítási törekvéseinek egyik módja, hogy a Szent István
óta jól mûködõ ezeréves megyerendszert meg akarják szüntet-
ni. Õ ennek megtartásáért harcol.
A szavazáskor három cédula lesz. Az egyiken a helyi önkor-
mányzati képviselõt, a másikon a polgármestert, a harmadikon
a megyei közgyûlés képviselõit választjuk. Arra kért mindenkit,
hogy a Fidesz listájára szavazzanak.

Hargitai Lajos

A Csipike Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése
Számviteli beszámoló (adatok: e Ft)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 328.690
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás:
a. alapítótól;
b. központi költségvetéstõl 87.500
c. helyi önkormányzattól 40.000
d. egyéb.
2. Pályázati úton elnyert támogatás 98.190
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel 25.000
5. Egyéb bevétel (adomány) 78.000
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Tényleges bevételek (A+B) 328.690
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 232.098
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 232.098

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A-E) 96.592
H. Nem pénzben realizált eredmény 0
I. Adózás elõtti eredmény 0
J. Fizetendõ társasági adó 0
K. Tárgyévi eredmény 96.592

Tájékoztató adatok:
Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 56.900
1. Bérköltség 0
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 56.900
(alkalmi munkavállalók juttatása, közteherjegy)
3. Bérjárulékok 0
Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások 99.140
Értékcsökkenési leírás 0
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások 76.058
Tárgyévben kiutalt 1% összege 87.500
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16-án, szombaton,
19 órakor:

Színes amerikai thriller
Súlyos balesetét követõen az ex-fut-
ballsztár, Brandon Lang a sportfoga-
dások nagyhatalmának, Walter Ab-
rams-nek a pártfogoltja lesz, egyúttal
villámgyorsan a nagypénzes világ
aranyifjúja, aki mindig ráérez, ki nyeri
a meccset. Ám a milliókról szóló, szél-
hámos a szélhámossal szembeni halá-
los játékban saját mentorával kell vé-
gül megküzdenie. Al Pacino egy hatal-
mi játszma résztvevõjeként tér vissza a
filmvászonra, Walter Abrams-t a já-
tékszenvedélyébõl kigyógyult, de ha-
talomra éhes befektetési tanácsadót
kelti életre.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

szeptember 30-án (szombaton), 18 órakor

rendezendõ hangversenyünkre, amelyet a Sárbogárdi Önkormányzat

dísztermében rendezünk a ZENEI VILÁGNAP alkalmából.

A koncert programja:

A somorjai (szlovákiai) Híd Vegyes Kar mûsora, vezényel: dr. Hecht Anna, zon-

gorán kísér: Domsitz Erika;

Leszkovszki Albin: Fuvolaszonáta, elõadja: Sepsi Etelka fuvolamûvész és a

szerzõ.

A Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar mûsora, vezényelnek: Huszics Vendelné

és Huszics Vendel, zongorán kísér: Huszics Ibolya.

A rendezvényt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a Patikamérleg Bt.,

a Vagyonhasznosító Szövetkezet és a Sárbogárdi Önkormányzat támogatja.

A belépõdíj önkéntes. Minden zenekedvelõt vár a Bogárd-Dal Egyesület

A somorjai kórus 2006. október 1-jén (vasárnap) Vajtán,

a 10 órakor kezdõdõ búcsúnapi szentmisén is énekel.

NÉPTÁNCOKTATÁS
A Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a 2006-2007-es tanévben ismét
felvételt hirdet néptánc tagozatára.
Csoportjaink a tanórákon a magyar néptánc és folklór alapjaival ismerkedhetnek
meg heti 2 vagy 4 tanórában. Lehetõségük nyílik bemutatókon, jeles napokon szá-
mot adni színpadi tánctudásukról.
Az elmúlt tanévben sikeresen szerepeltünk a Szamosújvári Ifjúsági Nép-
táncfesztiválon, az Örökség Gyermek Szólótánc Versenyén, a Dégi Néptáncfesz-
tiválon, és a Sárbogárdi Napokon.

Várjuk azokat az iskoláskorú gyermekeket, akik vidáman és hasznosan szeretnék
eltölteni az idejüket!

Érdeklõdni lehet: Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynél
06 (22) 430 369, vagy Gõbölös Gábor néptáncoktatónál 06 (30) 299 0653.

Szabadtéri bemutató a Szamosújvári Nemzetközi Néptáncfesztiválon

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul a Légió 2000 Security
szervezésében

Sárbogárdon
2006. szeptember 23-tól.

Munka- és hitellehetõség.
Jelentkezés: Sárbogárd, Ady E. út 29.

vagy a 06 (20) 9270 985-ös illetve
a 06 (25) 508 980-as telefonon.
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Rakott zöldbab
Hozzávalók: 30 dkg zöldhüvelyû bab, 30
dkg darált hús, 1 fej hagyma, 10 dkg
trappista sajt, 2 dl tejföl, 3 dkg zsemle-
morzsa, 5 dkg vaj, rizs, kakukkfû, bazsa-
likom, petrezselyem zöldje, só.
A megtisztított, darabolt zöldhüvelyû
babot sósan megpároljuk, lecsöpög-
tetjük, felét kizsírozott tûzálló tálba
rakjuk. Rátesszük az elõre megpárolt,
fûszerezett darált húst és fõtt rizst, a
karikákra vágott hagymát. A tetejére
ismét zöldbabot teszünk. A rétegek
közé felaprított kakukkfüvet, bazsali-
komot, petrezselymet és vajdarabká-
kat szórunk. A reszelt sajtot elkever-
jük a tejfölben és a tetejére kenjük.
Megszórjuk zsemlemorzsával, majd
forró sütõben 25-30 percig sütjük.

Nagyon finom süti
Hozzávalók a tésztához: 4 tojássárgája,
17 dkg cukor, 14 dkg liszt, 10 dkg vaj, 1
csomag sütõpor, 4 tojás kemény habja.
Töltelék: 20 dkg darált dió, 15 dkg porcu-
kor, 4 evõkanál rum, 1 csomag vanília.
Krém: 1 tojás, 3 evõkanál kakaópor, 10
dkg porcukor, 20 dkg vaj. Máz: 10 dkg
porcukor, 5 dkg vaj, 3 evõkanál kakaó,
pici víz.
Elkészítés: a tésztát a hozzávalókból
összeállítjuk, majd megsütjük. A kisült
tésztát lekvárral megkenjük. Erre
tesszük a tölteléket és a krémet, majd a
mázzal vonjuk be.

STEPHEN COLBERT-HÍD

Naponta találkozunk õrületekkel. Elég
végigmenni Pesten az utcán, megtekinte-
ni néhány ruhaviseletet, frizurát. Korunk
kifejezetten kacérkodik a tébollyal.
Gyakran mutat a tévé repülni nem képes
tárgyakkal végrehajtott repülési bemuta-
tókat, viselhetetlen ruhákat felsorakoz-
tató divatbemutatókat és más dilissége-
ket. Az itt közremûködõ emberek orvosi-
lag nem gyengeelméjûek, csak hülyés-
kednek. Messzire vezetne kutatni annak
az okát, hogy miért szeret az emberi faj —
különösmód manapság — õrültesdit ját-
szani. Azonban azt is tudjuk, hogy nem
mindenki normális, tényleg léteznek iga-
zi tébolyultak. Az egészben az a kellemet-
len, hogy a 20. századi pszichológusoknak
köszönhetõen nem húzható éles határvo-
nal az elmebeteg és a normális között.
Azt például jómagam nem tudom eldön-
teni, hogy azok, akik a felépítendõ M0-ás
hidat az amerikai humoristáról, Stephen
Colbertrõl óhajtják elnevezni, a határvo-
nal melyik oldalán foglalnak helyet. Van
tippem.
Fõvárosunkban van Petõfirõl, Széchenyi-
rõl, Szent Margitról, Árpád vezérrõl, Er-
zsébet királynéról híd elnevezve. Hogy
támadt az említett humoristának az az öt-
lete, hogy ebbe a sorba az õ neve is beke-
rülhetne? A humoristák foglalkozássze-
rûen humorizálnak, ebbõl élnek. A tele-
vízióban látott nyilatkozata szerint õ cso-
dálkozik azon, hogy a magyaroknak nincs
õróla elnevezett hídjuk. Felmerülhet
akárkiben az a vélemény, hogy Stephen
tényleg csodálkozik ezen? A magam ré-
szérõl hajlamos vagyok úgy venni ezt az

ötletét, mint a magyarok rovására törté-
nõ marháskodást. Ismerjük az élcelõdõk-
nek azt a nem túl szimpatikus típusát,
akik más rovására viccelõdnek. Az rop-
pant érdekes, hogy nálunk egyesek ko-
molyan vették ezt a szöveget. Ezzel az erõ-
vel Hofi Gézának arról a poénjáról is
népszavazást lehetne rendezni, hogy hal-
jon meg mennél több ember, mert akkor
az életben maradottaknak több babgu-
lyás jut.
Annyit mindenesetre elért az említett
úriember, hogy hazánkban is ismertté
vált a neve. Merthogy eddig mifelénk
nem sokan hallottak róla, az biztos. Az is
biztos, hogy százezer számra léteznek ne-
vek, amelyek méltóbbak arra, hogy ebben
az országban egy híd elnevezésévé válja-
nak. Akárki kapásból is percekig sorolni
tudná.
Most aztán jómagam rettegve várom,
hogy netán mégis lesz egy Stephen
Colbert hidunk, és Pista bácsi meg Maris-
ka néni Pestre utazván gyakorolhatják a
kiejtést, nehogy a taxis félreértse õket.
Friderikusz az egyik kereskedelmi tévé-
ben már tett egy kijelentést, hogy neki
tetszene ez a névadás. Ezeknek az õrüle-
teknek ugyanis van egy olyan veszélyük,
hogy ragályossá válnak. Micsoda elsöprõ
ragállyá vált például a szépséges nõi bõr
bepiszkítása tetoválással! Mit ér itt a jó-
zan ész?
Bizony oda jutottunk, hogy kénytelenek
vagyunk egyre többször kétségbe vonni a
józan ész hatékony szerepét.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

NAGYSZABÁSÚ

HASZNÁLT VEGYES
RUHAVÁSÁR

Sárbogárdon a mûvelõdési
házban kedvezõ áron!

KILÓJA 800 Ft.
2006. SZEPTEMBER 18., HÉTFÕ,

DÉLELÕTT 8-12-IG.

Jó minõségû
ANGOL, SVÁJCI, OSZTRÁK
bála várja a kedves vásárlókat!

Kövesi Bajáról

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 730 Ft
BONUX 2 kg 900 Ft
TOMI 2 kg 900 Ft
ARIEL Color 5 liter 4300 Ft
CALGON 500 g 600 Ft
SILAN 1 liter 380 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)



Bogárd és Vidéke 2006. szeptember 14. GYEREKSAROK 19

A KALÓZOK KINCSE

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három ka-
lóz: Jobbszem, Balkéz és Félláb. Egy feketevi-
torlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogat-
ták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek,
míg egy este Jobbszem megszólalt:
— Kedves testvéreim, Balkéz és Félláb! Eleget
fosztogattunk már.
— Eleget fosztogattunk! Eleget! — helyeselt a
másik kettõ.
— Kezdjünk új életet! — folytatta Jobbszem.
— Keressük meg a Kopaszkalóz-szigetet, ás-
suk ki a titkos kincset, aztán telepedjünk le, és
éljünk úgy, mint a rendes emberek.
— Jól van! — mondta a másik kettõ. Mikor ezt
így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát,
és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, s
elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a
Kopaszkalóz-szigetet. Hetvenhét nap hajóztak,
hetvenhét hajóval találkoztak. A hetvennyolca-
dikat megszólították:
— Hahó! Erre van a Kopaszkalóz-sziget?
— Halihó! Erre nincs! — válaszolták a hajóról.
Megfordult erre Jobbszem, Balkéz és Félláb.
Tovább vitorláztak dél felé. Hétszázhetvenhét
nap hajóztak, hétszázhetvenhét hajóval talál-
koztak. A hétszázhetvennyolcadikat megszólí-
tották:
— Hahó! Erre van a Kopaszkalóz-sziget?
— Halihó! Erre nincs! — válaszolták a hajóról.
Újból megfordult Jobbszem, Balkéz és Félláb.
Tovább vitorláztak kelet felé. Hétezer-hétszáz-
hetvenhét napig hajóztak, hétezer-hétszázhet-
venhét hajóval találkoztak. A hétezer-hétszáz-
hetvennyolcadikat megszólították:
— Hahó! Erre van a Kopaszkalóz-sziget?
— Halihó! Erre van, erre! Mi is éppen oda tar-
tunk! — válaszolták a hajóról.
— Megálljatok!! — kiáltotta Jobbszem, Bal-
kéz és Félláb.
— A Kopaszkalóz-sziget a kalózoké!
— Tudjuk! Azért megyünk oda!
Akkor látta Jobbszem, hogy a hétezer-hétszáz-
hetvennyolcadik hajó vitorláján halálfej és láb-
szárcsont éktelenkedik.
— Kalózhajó! — mordult Balkéz, és megra-
gadta mordályát.
— Kalózhajó! — füstölt Félláb, és nagyot kop-
pantott a falábával. Akkor már rájuk is csaptak
a kalózok.
— A jobbszárny az enyém! — kiáltotta Jobb-
szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat,
mint a fodros káposztát.
— A balszárny az enyém! — harsogott Balkéz,
és püfölte a balról érkezõ támadókat, mint a tol-
las vánkost.
— A közepe az enyém! — koppantott a falábá-
val Félláb, és elsütötte a nagyágyút, bele a kö-
zepébe.

Vad csata kezdõdött. Villogtak a szablyák, su-
hantak a tõrök, pufogtak a pisztolyok, dörgött
az ágyú. Hétszer hét kalózt szerelt le a jobb ol-
dalon Jobbszem, hétszer hetet vert vissza a bal
oldalon Balkéz, és hétszer hetet teremtett oda
a középen Félláb. Megzavarodtak a kalózok:
csak nem bánik el velük világ csúfjára három
hitvány hajóslegény? Honnan is sejthették vol-
na, hogy az a három hitvány hajóslegény nem
más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óce-
án rémei! Jobban ismerték õk hárman a kalóz-
huncutságokat, mint a világ összes kalóza
együttvéve! Addig-addig, míg a támadók szé-
gyenszemre szedték az irhájukat, s az elsõ szél-
lel elszeleltek. Jobbszem, Balkéz és Félláb
gyõztesen kötött ki a Kopaszkalóz-szigeten.
Együtt léptek a lakatlan földre, mint akik haza-
érkeztek. Köröskörül kietlen kopárság fogadta
õket. Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezd-
ték a titkos kincset. Estére felásták a sziget
egynegyedét. Reggelre felásták a sziget felét.
Másnap estére felásták az egész szigetet. Az
utolsó sziklakõ alatt végre egy pántos vasládát
leltek.
— Nyisd ki! — tolta oda Jobbszem Balkéznek.
— Nyisd ki te! — tolta tovább Balkéz Félláb-
nak.
— Nyisd ki te! — tolta vissza Félláb Jobb-
szemnek. Jobbszem a kalózkésével meg egy
jókora kõvel leverte a hét lakatot a vasládáról.
Balkéz felnyitotta a tetejét. Félláb belenézett.
— Mi ez?! — üvöltötte csalódottan. — Hol az
arany?! Hol a rubin?! Hol a gyémánt?! — és
nagy halom sárgás magot szórt a ládából a
földre.
A mag szaporán szállt a szélben.
— Hiszen ez búza! Ó jaj! — jajgatott Balkéz.
— Búza! Közönséges búza! — tépte a haját
Félláb.
Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak,
szétszórták a magot a Kopaszkalóz-szigeten.
Aztán elvackolták magukat, és kimerülten
aludtak hét nap, hét éjszaka. Látni sem akarták
a világot. A nyolcadik reggelen arra ébredtek,
hogy a kietlen Kopaszkalóz-sziget kizöldült. A
szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent
és zöldellt, mint a smaragd.
— Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk?
— csodálkozott Jobbszem.
— Ebbõl még kenyeret sütünk! — toppantott
Félláb. Még aznap partra vontatták a hajót, há-
zat eszkábáltak belõle, és azóta Jobbszem,
Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem ko-
pár többé, mert a három barát minden évben
elveti és learatja a titkos kincset, melyet a bú-
zaszemben leltek meg. Aki kalózkenyeret akar
enni, keresse meg õket!

Döbrentey Ildikó

MEGFEJTÉS
unja, henyél, lustálkodik, megy, kivon,
leül, bejön, hallgat, odaad

Helyes megfejtést küldött be: Varga
Cecília, Sárbogárd; Varga Júlia, Sár-
bogárd

Szerencsés megfejtõnk:

VARGA JÚLIA
Sárbogárd, Kazinczy u. 25.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

Egészítsd ki a szólásokat!

Egyszer volt ……………........………..

Bámul, mint …………………………..

Hetet-havat ……………..........………

Átesik a ló …………………………….

Ki sokat markol ………………..…….

A baj nem ……………………………..

Beküldési határidõ:
2006. szeptember 19.

HETI IDÕJÁRÁS

A következõ napokban az anticiklon
peremén már nedvesebb levegõ is
áramlik fölénk, emiatt péntektõl bú-
csút kell venni a szinte zavartalanul
napos idõtõl. Gyakran borítják felhõk
az eget, de azért napsütésre is számít-
hatunk. Idõnként csapadék is várható.
A hõmérsékletek kissé tovább emel-
kednek, helyenként a 30 fokot is elér-
hetik az idõszak vége felé. A reggeli
hõmérséklet 10—17, a nappali 20—30
fok körül várható.

www.metnet.hu
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Szeptember 16., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Száza-
dunk 9.30 Villanások ezer év történetébõl 10.35 Európa kék szalagja, a Duna
11.30 Delta 12.00 Híradó 12.05 Izomláz 12.35 Hurrá, vidékre költözünk! 13.00
Sandokan 13.30 Emberevõk unokái között 14.00 Csellengõk 14.30 Sturgis 15.00
TS 15.30 TS 16.00 TS 18.05 Állatkölykök 19.00 Híradó 19.30 Luxor 19.55 Ötös
lottó-sorsolás 20.10 Édesek és mostohák 21.10 Mansfield Park 23.05 Bruce
Springsteen 0.10 Híradó 0.15 Sporthírek 0.25 A 13-as rendõrõrs ostroma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 10.10 Recept-
klub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Eltûntnek
nyilvánítva 13.40 Odüsszeia 14.40 Tuti gimi 15.35 Ki vagy doki? 16.35 Szuper vi-
har — Végveszélyben 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az istenek a fejük-
re estek 2. 21.25 Gyilkosság a Fehér Házban 23.25 Vészhelyzet 0.20 Metró 2.20
Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Jetix 9.55 Mr. Bean 10.25 Mókás állatvilág 10.50
Stahl gyerekkonyhája 11.25 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.30 Mister Sterling
13.25 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõzsaru 16.25 Csillagkapu 17.25
Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Reszkess, Amerika!
22.00 Kuffs, a zûrös zsaru 24.00 Bûnös szent 1.40 Vadnyugati bûnvadászok 2.30
A láthatatlan ember 3.20 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 Kontinensek,
szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Az a boldogító (?) zene 21.00 Balkáni rém 22.00 Krónika
22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza…

Szeptember 17., VASÁRNAP
MTV: 4.20 TS-Gyorsasági-vb 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 TS 9.25 Az utódok reménysége 9.50 Örömhír 10.15 Ortodox ifjú-
sági mûsor 10.25 „Így szól az Úr!” 10.30 Társak és tanúk 11.00 Salkaházi Sára
boldoggá avatása 12.00 Híradó 12.10 TS-Sport 7 12.55 TS 14.50 Stílus 15.25
Abszolút 15.55 Feszty-körkép 16.25 Fõtér 17.20 Szívek szállodája 19.00 Híradó
19.25 Krém 20.25 Édesek és mostohák 21.25 A szólás szabadsága 22.35 Zsaro-
ló zsaruk 0.25 Híradó 0.30 Sporthírek 0.35 TS-Motorsport 1.00
TS-Gyorsasági-vb
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers 6.30 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.40
Játék 10.40 Isteni sugallat 11.35 Dawson és a haverok 12.30 Teguila és Bonetti
13.30 Forma-1-magazin 14.00 Seven Days-Az idõkapu 14.55 Trópusi nyomozók
16.05 Egy rém rendes család 16.35 Döglött akták 17.30 Medicopter 117 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Nekem 8 22.05 Heti hetes 23.15 Poodle Springs
1.15 Portré 1.45 Vészhelyzet 2.35 Egy rém rendes család 3.05 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 9.55 Dilizsaruk 10.30 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 A világ legerõ-
sebb emberei 12.35 Knight Rider 13.25 Monk, a flúgos nyomozó 14.25 Smalville
15.25 Baywatch Hawaii 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Walker, a te-
xasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Ütközéspont 22.05 Stigmata 0.10
Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gon-
dolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35
Mûvészlemezek 16.04 Tündérkerti elégia 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sport 19.30 Esti mese 19.40 Operett 20.04 Rádiófónia 20.41 Paraszt Hamlet
22.00 Krónika 23.10 A Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara játszik

Szeptember 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.03 Pláza 10.00 Napi mozaik 10.50 Szabadság tér 17. 10.55 Parlamenti nap-
ló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 A szólás szabadsága 13.00 Roma
Magazin 13.30 Domovina 13.55 Kõszegi-hegység 14.10 Max, a zsaru 15.05 Égi
vándorok 16.00 Szomszédok 16.40 Szívtipró gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti hír-
adók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügy-
védje 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Bestseller 23.00 Kultúrház 23.30
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Médiamix 0.15 Az igazság
bajnokai
RTL KLUB: 5.30 MegaMan 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.10 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Pénz beszél 22.50 Kóma 1.10 Reflektor 1.25 Bundesliga 2.35 ITTHON 12.50
Kórház a város szélén
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00

Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Frei
dosszié 22.20 Megint 48 óra 0.20 Csillagkapu 1.15 Tények este 1.45 Egy lúzer
naplója 3.15 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 11.33 Marienbád 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 Tudós fórum 16.00 Kró-
nika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Freskó: Szabó Magda regényének rádióváltozata 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hanglemezmúzeum

Szeptember 19., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.35 Csellengõk
12.00 Híradó 12.30 Kék fény 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.05
Max, a zsaru 15.00 Fõtér 16.00 Szomszédok 16.35 Emeljük fel szívünket! 16.40
Katolikus krónika 17.10 Magyar elsõk 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50
Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05
Kedd 21 22.00 Kedd este 22.30 Route 56, az én 56-om 23.00 Kultúrház 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 O. Márkiné
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45 Top
shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Ké-
mek a sasfészekben 0.15 XXI. Század, a legendák velünk élnek 0.50 Reflektor
1.05 A hercegnõ és a tengerész 2.40 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Irigy
Hónaljmirigy 22.15 Beowulf: A hõs és a szörnyeteg 0.25 Moziverzum 0.55 Good
Bike 1.25 Tények este 1.55 Páran párban 2.25 Sírig tartó barátság 3.15 Nagy
ember, kis szerelem 5.15 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
Marienbád 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 Hangos
recept 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 Freskó: Szabó Magda regényének rádióváltozata 21.05
Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Szeptember 20., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Feszty-körkép
12.00 Híradó 12.30 Kedd 21 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.05 Max, a
zsaru 15.00 Kormányváró 15.30 Fogadóóra 16.00 Szomszédok 16.40 Szívtipró
gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Hír-
adó 19.45 TV TAXI 20.05 Agatha Cristie: A láthatatlan kéz 22.00 Szerda este
22.30 Az én tévém 23.00 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56
23.45 A fiú szobája
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45 Top
Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 A
szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.10 A fõnök 0.10 Reflektor 0.30 A kard mestere 3.
2.00 Kórház a város szélén 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Szü-
letett feleségek 22.15 A médium 23.15 Egy veszedelmes elme vallomásai 1.30
Tények este 2.00 Tökös csajok 2.30 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 11.20Tetten
ért szavak 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Önkormányzati választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Freskó: Szabó Magda
regényének rádióváltozata 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30
Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy mesterek
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Szeptember 21., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.05 Babamagazin 11.30 Szabadság tér 17.
11.35 Route 56, az én 56-om 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.00 Slovenski
Utrinki 13.30 Roma Fórum 14.00 Max, a zsaru 15.05 Az utolsó édenkertek 16.00
Szomszédok 16.40 Szívtipró gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Nap-
ló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 1956-2006 EMLÉKÉV
21.05 Árulkodó nyomok 22.05 Csütörtök este 22.35 Panoráma 23.05 Kultúrház
23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.45 Napló 56 23.50 Bikinis tanárnõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45 Top
Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.10
Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés 22.50 Házon kívül 23.25 Kemény zsaruk 0.25
Reflektor 0.40 Infománia 1.10 Egy rém rendes család 2.05 Újabb titkok
nyomában 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozimatiné 15.00 Jó bará-
tok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbá-
jos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 A Bermuda-háromszög rejtélye 22.50 10-8: Veszélyes õrjárat 23.40 Té-
nyek este 0.10 Strucc 0.40 Karatetigris 3. 2.30 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 Vuk, Fekete István regényének rádióváltozata 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római ka-
tolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Freskó 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Ez is, az is

Szeptember 22., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Abszolút 12.00
Híradó 12.30 Panoráma 12.50 A tiszafüredi Miska kancsó 13.00 Sorstársak
13.30 Sírjaink hol domborulnak? 13.59 Példakép(p) 14.05 Max, a zsaru 15.00
Regióra 16.00 Szomszédok 16.35 Szívtipró gimi 17.24 Példakép(p) 17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI
20.05 Jancsó Miklós 85 éves 21.05 Árulkodó nyomok 22.00 Péntek este 22.30
A piros kardigános utazó 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40
Napló 56 23.45 Torrente, a törvény két balkeze
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Játék 10.45 Top
shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.40 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Lost-Eltûntek 22.05 Odaát 23.00 Nyolcadik utas: a Halál 1.35 Reflektor 1.50
MeneTrend 2.10 Kórház a város szélén 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.05 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.50 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Jackie Chan: Ikerhatás 2. 23.20 Afrikai hajsza 1.30 Tények este 2.00 Chris
Isaak-show 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Vuk 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 Freskó 21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika 22.30
Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában

Kell egy jó csapatvezetõ
Október elsején a rendszerváltás óta ötödik alkalommal kerül-
nek megválasztásra a polgármesterek és a helyi önkormányzati
képviselõk.
A képviselõk — a szûkebb környezetben, városrészben élõktõl
— ismertségük, az általuk végzett tevékenységük és még sok
egyéb szempont alapján kapnak bizalmat, hogy képviseljenek
bennünket.
Ki legyen a csapatvezetõ, a város elsõ embere? Ki legyen az, aki
mindannyiunk, a városban élõk, lakók képviseletét egy sze-
mélyben lássa el? Ki a legalkalmasabb, a legrátermettebb? Ki a
legjobb választás?
Számtalan hasonló kérdésre keressük a választ. Valamennyi-
ünkben felmerülnek ezek a kérdések, mielõtt meghozzuk dön-
tésünket. Ezekre a kérdésekre az én válaszom: Szabados
Tamás.
Nem kell Õt bemutatni, nem kell megismertetni, nem kell nép-
szerûsíteni, nem kell végigkísérni a városon, nem kell teával kí-
nálnia a nagyobb kereskedelmi egységek elõtt a járókelõket.
Itt él közöttünk, legyen Õ a csapatvezetõ!
Ismerem, ismerjük Õt. Már évtizedeken keresztül bizonyított
pedagógusként, politikusként, emberként.
Országgyûlési képviselõként is fontosnak tartotta a város to-
vábbi fejlõdését, fejlesztését.
Szabados Tamás személye garancia a csapat jó vezetésének. A
csapat pedig mi vagyunk, a város polgárai.
Õ az, aki megszemélyesíti a város polgárainak mesterét. Vá-
lassza Ön is, válaszd Te is csapatvezetõnek, polgármesternek
Szabados Tamást!

Szántó Gáspár
(Fizetett politikai hirdetés)

IV. KISLÓKI FALUNAPOK

2006. szeptember 15-17-ig!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi kölcsön,
szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1 mil-
lió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástech-
nika 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintésvéde-
lem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

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

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0921226)

Korrepetálás, pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06
(20) 886 3729. (0921144)

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

Takarítás a lakosság számára is: 06 (30) 245
3620. (0921504)

Csocsó eladó! Automata, pénzérmével mûkö-
dik. Tel.: 06 (30) 9945 882. (0921610)

Papföldön négyszobás, két fürdõszobás, nagy
családi ház eladó. Minden megoldás érdekel.
Érdeklõdni: 06 (30) 361 1210.
Építési telek Sárbogárd központjában eladó;
06 (30) 225 2067.
Sárbogárd központjában eladó új építésû csa-
ládi ház; 06 (70) 534 8326. (0921599)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakást elcse-
rélnék családi házra értékegyeztetéssel. 06
(20) 379 4369. (0921597)

Háromszobás családi ház eladó. Irányár: 8
millió Ft; 06 (20) 379 4369. (0921597)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órától a sárbogárdi mûvelõ-
dési házban. Fûrész József. 06 (30) 290 3744,
06 (25) 461 303. (0921595)

Üzlethelyiség október 1-jétõl kiadó Ady E. út
101. szám (Fanni presszó mellett). Érdeklõdni
személyesen a presszóban. (0921594)

Pusztaegresen Rákóczi 18. alatt 2 szoba, össz-
komfortos, gázfûtéses családi ház eladó. 06
(25) 470 699. (0921593)

Kétszintes családi ház Sárbogárdon eladó.
Tel.: 06 (70) 507 2217. (0921589)

Másfélszobás lakás eladó Sárbogárdon az Ár-
pád-lakótelepen. Tel.: 06 (20) 345 9000. (0921587)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné. Tel.: 06 (25) 476
051. (0921585)

Örspusztai sertéstelepre állatgondozót kere-
sünk; 06 (30) 294 2006. (0921583)

Szántóföldet bérelnék Sárbogárd és Puszta-
egres környékén; 06 (30) 294 2006. (0921583)

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570 0329.
(0921581)

Hot-dog árusításra alkalmazottakat keresünk.
Feltétel: vonóhorgós gépjármû, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. 06 (70) 330 1446, 06
(30) 483 3314. (0921576)

Sírkövek, síremlékek felújítását, helyreállítá-
sát, tisztítását vállalom; 06 (30) 494 0305.
(0921725)

Szántó földet bérelnék legmagasabb áron, 06
(20) 353 2296. (0921632)

Abai sörözõbe fiatal nõi pultost felveszek,
szolgálati lakást biztosítok. Tel.: 06 (30) 9275
627.
Kezdõ számítógépkezelõi és alapfokú szöveg-
szerkesztõ 25 órás tanfolyamok indulnak a
törbörzsöki iskolában esténként, heti 2x3 órá-
ban 2006. október 2-tõl. Szénási Csaba, tele-
fon: 06 (30) 276 8331.
Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (30) 499
3968. (0921634)

Kislóki, kétszobás, verandás családi ház, meg-
osztható telken eladó. Irányár: 1.850 ezer Ft,
06 (20) 522 7380.
Sárszentmiklóson másfélszobás ház nagy te-
lekkel eladó; 06 (30) 941 1650. (0921738)

Termõföldet vennék vagy bérelnék; 06 (30)
342 8189. (0921734)

Sárbogárd központjában összközmûves pa-
rasztház eladó. Tel.: 06 (25) 462 325. (0921733)

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ
Mûvek u. 2.) azonnali belépéssel felvesz 3 mû-
szakos munkarendbe: gépkezelõt és gépbeál-
lítót prés- és ponthegesztõ üzembe; CO-he-
gesztõt lakatos üzembe. Közlekedés: szerzõ-
déses járattal. Jelentkezni: a fenti címen vala-
mint az alábbi telefonszámon lehet: 06 (25)
259 450/102 mellék.
Építési telek eladó Sárszentmiklóson; 06 (20)
389 3258.
Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó; 06 (30) 970 7349. (0921639)

Személyautókat vásárolnék bontásra magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0921627)

Sárbogárdon összkomfortos, családi ház 380
négyszögöl telekkel, teljes közmûvel eladó.
Tel.: 06 (70) 623 0109. (0921838)

Elveszett németjuhász kutyámat keresem. 3
éves, barna nyakörvvel, zöld fültetoválással. A
megtalálót jutalomban részesítem. Tel.: 06
(30) 7499 543.
Sárbogárd—Töbörzsökön parasztház 3,5 mil-
lióért eladó. Tel.: 06 (25) 466 161. (0921837)

Két kiscica keres gazdit. Tel.: 06 (25) 462 331.

Bútorozott, olcsó rezsijû, egyszobás lakás, fia-
tal párnak hosszú távra kiadó; 06 (70) 773
6158. (0921835)

Ágynemûtartós gyermekheverõ kitûnõ álla-
potban, ugyanitt kistévéhez való fali tartó gyá-
ri csomagolásban eladó; 06 (20) 394 2372.
Önerõ nélkül új lakáshoz lakáslízing (10 mil-
lió—63.800) szabadon felhasználható lakáshi-
telek, állami támogatással minimálbérre is; 06
(30) 363 8979, 06 (70) 387 2039, 06 (30) 568
3974. (0921834)

Öthónapos németjuhász kutyák eladók. Tel.:
06 (30) 357 5005. (0921833)

Asztali tûzhely és kályha eladó; 06 (30) 434
1917. (0921832)

Nagylókon parasztház eladó. Tel.: 06 (30) 434
1917. (0921832)

260 l-es, 190 l-es boroshordó eladó, Sárbo-
gárd, Jókai u. 16. Tel.: 06 (25) 467 868. (0921831)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde
megkezdte tevékenységét. Érd.: 06 (30) 9275
627. (0921829)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1. Tel.: 06
(25) 460 252, 06 (30) 956 4067. (0921827)

Lakás kiadó; 06 (25) 460 773.
HT. bikaborjú 170 kg-os eladó. Tel.: 06 (30)
547 9401. (0921826)

Cecérõl fõállású és másodállású autóbuszve-
zetõt keresek azonnali kezdéssel. Alapi telep-
helyre, megbízható, autóbusz javításban nagy
gyakorlattal rendelkezõ szerelõt keresek má-
sodállásban Alap környékérõl. Érdeklõdni: 06
(20) 263 3538. (0921823)

Vasat, lemezt, színesfémet vásárolnék magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0921822)

Ismét tömött, konyhakész májkacsák kapha-
tók folyamatosan Cecén. Érdeklõdni lehet a
06 (25) 234 3003-as telefonszámon az esti
órákban.
2 db 500 l-es boroshordó eladó; 06 (25)
461 240. (0921820)

Vegyes borszõlõ eladó; 06 (25) 461 288. (0921819)

Sárbogárd—Alsótöbörzsökön fõút mellett,
családi ház eladó. 2 szoba, konyha, nagy telek-
kel. Irányár: 2,2 millió Ft; 06 (20) 9177 172.
Másfél vagy kétszobás, gázfûtéses lakást vásá-
rolnék az Ady-lakótelepen vagy a József Attila
utcai téglaépületekben 2. emeletig. Tel.: 06
(1) 326 3387. Bíróné.(0921650)

Albérlet kiadó Árpád-lakótelepen 30 ezer
Ft+rezsi+kaució; 06 (20) 979 4067. (0921815)

6 helyiségbõl álló, 140 m2-es irodahelyiség ki-
adó Sárszentmiklóson; 06 (20) 522 5012, 06
(25) 518 600. (0921814)

Vállaljuk gazdasági társaságok (kft., bt., rt.)
egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók, ma-
gánszemélyek könyvelését, bérszámfejtését,
tb-ügyintézést, bevallások elkészítését, hitel és
egyéb ügyintézéseket. 06 (20) 522 5012, 06
(25) 518 600. (0921814)

6 tonnás, flixplatós tehergépkocsival fuvaro-
zást vállalunk. 06 (20) 522 5012, 06 (25)
518 600. (0921814)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával,
akár kiszállítással kaphatók. Tel.: 06 (20) 9475
970. (0921649)

Lambéria 998 Ft/m2; hagyományos parketta
1998 Ft/m2-tõl; akác kerítésléc 199 Ft-tól. Tel.:
06 (20) 9475 970. (0921649)

Újszerû állapotban lévõ egyszemélyes, kihúz-
ható, ágynemûtartós fotelágy eladó. Irányár:
25.000 Ft. Tel.: 06 (30) 348 4373. (0921648)

Ház eladó Sárbogárdon, Kígyó köz 16. Két
szoba, fürdõszoba, hagyományos fûtés. Tel.:
06 (30) 209 4799. (0921647)

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)

HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES HALLÁSTESZT
2006. szeptember 20-án,

szerdán, 9—17-ig
a sárbogárdi József Attila

Mûvelõdési Központ elõtt.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

SZEPTEMBERI AKCIÓNK:
ágyazható rekamiék, kanapék, dupla fotelágyak

10-15%-os kedvezménnyel.
Továbbá 3+2+1, 3+1+1 — és sarokülõgarnitúrák,

fotelok, fotelágyak, heverõk, franciaágyak.
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

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a MIKLÓSI ABC-ben

2006. szeptember 11-tõl minden délután 18.30 órától

FRISS, MELEG PÉKÁRU KAPHATÓ.
Kenyér, zsemle, kifli, kakaó,

fahéjas, kókuszos csiga,
fánkok, péklángos

és még különféle péksütemények.

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

Nyitva: hétfõtõl szombatig, 21 óráig.

ELVESZETT
Augusztus 20-án szuka foxi kutyám (fehér
alapon vörös foltos) a tûzijátéktól világgá
ment. Kérem a becsületes megtalálót, legyen
szíves értesíteni Zámbó Pált a Posta u. 18.
szám alatt. Telefon: 06 (25) 464 316.

NYERS KUKORICÁT
VÁSÁROLOK
KORLÁTLAN

MENNYISÉGBEN
sárbogárdi telephelyemen.

Ár: megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 06 (30) 9270 303
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Nyílt
tér

Pulikutya macskadajkával
Az Erkel Ferenc utcában

lakó Kiss Sándor meg-
sajnálta azt az árván maradt,
alig pár napos pulikölyköt,
amelyiknek kimúlt ellésben
az anyja. Van egy anyamacs-
kája, amelyik éppen két köly-
köt nevel. Megpróbálta, elfo-
gadja-e a macska a kis árvát.
És csodák csodája, a macska
úgy fogadta a pulit, mintha a
sajátja lenne. Amíg szoptatja,
szépen tisztára nyalogatja a
bundáját. Van teje bõven, jut
elég a kismacskáknak és a
kiskutyának is.

(H)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

MÉSZÁROS IMRE

a sárszentmiklósi SERKÖV volt
igazgatója 2006. szeptember 4-én,

74 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása
2006. szeptember 16-án, 13 órakor lesz

a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Egyúttal köszönetet mondunk

mindazoknak,
akik gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család

Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk

KISS FERENCNÉ

született Szarvas Teréz

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

LAJTOS ISTVÁN
temetésén részt vettek,

sírjára virágot,
koszorút helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÁNDOR FERENCNÉ
született Badics Etelka

életének 64. évében elhunyt.

Temetése 2006. szeptember 16-án,
11 órakor a sárbogárdi
Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

AMI VÁRHATÓ VOLT
Elindult a kampány, és várható volt, hogy
a pártok különbözõ taktikákkal, félreve-
zetésekkel próbálják az oldalukra állítani
az embereket.
A sárszentmiklósi 7-es számú választó-
körzet „független” jelöltjeként a kopog-
tatócédulák gyûjtésekor megdöbbenve
szembesültem azzal a ténnyel, hogy az
MSZP-s jelölt arra hivatkozva gyûjtötte a
cédulákat, hogy se én, se Fülöp Pista bá-
csi nem fogunk elindulni a választásokon.
Pár hete aztán az is tudomásomra jutott,
hogy hol aszfaltos utcát, hol ígéretek
csokrait ajánlotta fel az illetõ, és nyoma-
tékul ezekért garanciát vállalt egy jelen-
leg is MSZP-s önkormányzati képviselõ.
Ez etikátlan és erkölcstelen a többi jelölt-
tel szemben. A jelenlegi döntéshozóknak
felelõsséggel kellene cselekedniük, nem
pedig visszaélni a hatalommal ily módon.
Azok a képviselõk ígérgetnek aszfaltos

utcát és biztosítják támogatásukról a je-
lölt urat, akik hónapokkal ezelõtt eldön-
tötték, hogy a Kölcsey és Deák Ferenc ut-
ca aszfaltozása elmarad, arra hivatkozva,
hogy az ilyen jellegû fejlesztéseket a város
központjából kifelé haladva kell megva-
lósítani.
Valamilyen csoda folytán közelebb ke-
rültek ezen utcák a városközponthoz?
A legnagyobb meglepetést számomra
mégis az a napokban hallott hír okozta,
miszerint én visszalépek Fülöp Pista bácsi
javára.
Ami a személyes döntéseimet illeti, en-
gedtessék meg, hogy saját magam hoz-
zam meg azokat, változatlanul FÜG-
GETLEN képviselõjelöltként kívánok a
választásokon részt venni, és nem kí-
vánok senki javára visszalépni.

Deák János

Horváth Istvánnénak Sárbogárdra
69. születésnapja alkalmából

Látjuk a barázdát, amit az élet szántott

Nehézségekkel telt évek rajzolták a ráncot

Mindkét kezed értünk lett kérges,

meghálálni ezt mi sosem tudjuk néked.

Lassan már felettünk is eljárnak az évek,

de szeretnénk még sokáig köszönteni Téged.

Gyerekeid


