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Pedagógusnap Sárbogárdon
Múlt csütörtökön délután rendezett egy kis ünnepséget a sárbogárdi pedagógusok
tiszteletére az önkormányzat. Ez alkalomból többen is elismerésben részesültek.
Habár Pápai István nem Sárbogárdon tanított, itt vehette át vasdiplomáját Juhász Já-
nos polgármestertõl.
Az év közalkalmazottja Szalai Istvánné, a Zengõ Óvoda pedagógusa lett.
Emléklapot kaptak kiemelkedõ munkájukért: Sárköziné Kovács Katalin föld-
rajz—testnevelés szakos tanár, munkaközösség-vezetõ (Mészöly Géza Általános Is-
kola), Tóth Lászlóné tanító, gyermekvédelmi felelõs (Sárszentmiklósi Általános Isko-
la), Kaszáné Szászi Edit matematika—fizika szakos tanár, gyermekvédelmi felelõs
(Szent István Általános Iskola) és Fischer Istvánné óvodapedagógus (Kippkopp
Óvoda).
A díjátadást a Sárvíz Mûvészeti Iskola néptáncosainak mûsora követte. Végül Barna
Edina szakreferens egy-egy szál virágot nyújtott át minden jelenlévõ pedagógusnak.

Hargitai Kiss Virág

Halálos baleset Sárkeresztúron
Három autó ütközésébõl halálos ki-

menetelû közlekedési baleset tör-
tént vasárnap délután fél hatkor a 63-as
fõúton, Sárkeresztúr belterületén.
Eddigi adataink szerint egy Opel Vectra
Sárbogárd felõl Székesfehérvár irányába
tartó haladása közben Sárkeresztúr bel-
területén eddig tisztázatlan okból áttért a
szemközti sávba, ahol ütközött egy szem-
bõl érkezõ Daewoo-val. Az ütközés ereje
a Daewoo-t árokba, az Opelt a mögötte
azonos irányban haladó Skoda Fábiának
lökte.
Az Opel Vectrában utazó sárkeresztúri
férfi és nõ a helyszínen életét vesztette, a
Daewoo sofõrje könnyen sérült. A Skoda
Fábia hátsó ülésén utazó négyéves kis-
lányt súlyos koponyasérüléssel szállította
el a helyszínrõl a mentõszolgálat helikop-
tere, a vele együtt utazó édesapja és édes-
anyja, valamint a testvére könnyen sérül-
tek.
A baleset helyszínén megjelentek a két
elhunyt településen élõ hozzátartozói. A
száz fõ körüli csoport esetleges jogsértõ
magatartását megakadályozandó, vala-

mint a baleset helyszínének biztosítására
nagyobb rendõri erõ küldése vált szüksé-
gessé.
Az elhunytak autójában talált két és fél
hónapos csecsemõ állapota továbbra is

életveszélyes, életéért a székesfehérvári
Szent György Kórház orvosai küzdenek.
Súlyos, de nem életveszélyes a sárbogárdi
kislány állapota, aki biztonsági gyermek-
ülésben ült a Skodában a balesetkor.
Könnyû sérülése lett a Daewoo-t vezetõ
hölgynek is.
Vezessenek óvatosan!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Ma, szerdán még csak bokáig ér a vihar
után a víz a Kinizsi utcában, de holnap
már tó lesz itt?

Égszakadás...
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Kérdezték
A másik fele még használható?

Botrányosan kevesen voltak a sárbogárdi pedagógusnapon.
Ezen persze nem lehet csodálkozni, hiszen a lélektelen, a gyere-
kek érdekeit figyelmen kívül hagyó leépítések után kinek van
kedve az önkormányzat által „ünnepeltetni” magát?

Sárszentmiklósról különösen kevesen mentek el a pedagógus-
napi ünnepségre, ami egészen más okkal is magyarázható. Jó
néhányan ugyanis igen furcsa meghívót kaptak. Egy papírfecni
volt a meghívó, a polgármester aláírásával. Kollégáimmal
együtt akkor döbbentünk meg, amikor a papírdarabot megfor-
dítva láttuk, hogy ezt a meghívót valójában egy más célt szolgá-
ló, használt (!!!) papírra készítették. A másik oldalon ugyanis az
önkormányzat kitüntetési rendeletének egy részlete volt olvas-
ható arról, hogy mennyi jutalom jár az év köztisztviselõjének,
díszpolgárának stb. Nagyon kíváncsiak lettünk volna az egész
rendeletre, hátha nekünk is leesik valami jutalom, de hiányzik
még jó pár darab a szétszabdalt rendeletbõl. Azt ki tudja, melyik
kollégáink kapták. Gondolom, hogy eltették azt örök emlékbe.
Mert bizonyíték nélkül az unokák el se hinnék majd évek múlva,
hogy így megbecsülték õket valamikor a XXI. század elején.

Alig hiszem, hogy komoly spórolási szándék vezette az önkor-
mányzatot, amikor használt papírra nyomtatták a pedagógu-
soknak kiküldött meghívókat. Sokkal inkább a nemtörõdöm-
ség, a közalkalmazottak lekezelése mutatkozik meg ebben az
otrombaságban, és az, hogy magukon kívül nekik senki nem
számít ebben a városban. Az elmúlt hónapok önkormányzati
tettei többek között éppen azt bizonyították, hogy Sárbogárdon
az ember, így a gyerekek és a nevelõik sem számítanak, csak ak-
kor, ha valamiért szükség van rájuk. A pedagógusnapon is csak
egy kipipálandó, kényszerû feladat voltunk nekik, semmi több,
olyan emberek, akik csupán a választások idején lesznek hirte-
len újra fontosak. Most még messze a választás, ezért úgy gon-
dolják, hogy mindent megtehetnek, és elég nekünk a használt
papírra nyomtatott meghívó is. Mire újra szükségük lesz ránk,
úgy gondolják, hogy egy bájos mosolyért mindent elfelejtünk?

S mindezt minden szégyenérzet nélkül teszik!

Név és cím a szerkesztõségben

Mese a pénzrõl

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ott,
ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egyszer egy család, akik az
árvízkor pénzt kaptak a házuk felújítására. A pénz „elúszott”, a
ház összedõlt, a telket eladták, annak az ára a vízzel együtt el-
folyt — talán egy kocsmapultnál. A jóságos önkormányzat meg-
szánta a szegény fedél nélkül maradottakat, és adott nekik egy
önkormányzati lakást. Telt, múlt az idõ, a lakást vidáman
lakták, de a lakbért elfelejtették fizetni.

Mit tesz Isten, a jóságos önkormányzat ekkor úgy határozott,
hogy nagylelkûen elengedi nekik a többszázezres lakbérhátra-
lékot. Ez persze joggal háborította fel az embereket, mert igaz-
ságtalannak érezték ezt a döntést. Mert míg állandóan azt han-
goztatják, hogy nincs pénz, ezért bezárnak óvodákat, elbocsáta-
nak sok embert, és nem jut 50.000 Ft a sárszentmiklósi gyerek-
napra, ugyanakkor „baráti” társaságok százezreket kapnak, s
gálánsan elengednének 250.000 Ft lakbérhátralékot olyannak,
aki azért semmit nem tett le a közösség asztalára?

Ha ez nem mese, akkor hol itt az igazság?

Név és cím a szerkesztõségben

Sportnap a gimnáziumban

Avakáció közeledtével — az utolsó két hét megméretteté-
seit enyhítendõ — sportnapot rendezett a diákönkor-

mányzat a Petõfi Sándor Gimnáziumban kedden. Minden pá-
lyát elfoglaltak a jó idõben a diákok. Kint a futball-, kosárlabda-
és kézilabdameccsek folytak, a tornateremben pedig a röplab-
da. A mozgásban kitikkadt és megéhezett csapatoknak a fõzés-
ben remekelõ társaik készítettek ebédet — néhány szülõ és ta-
nár segítségével — a kollégium melletti zöldövezetben. A leg-
különfélébb étkek közül lehetett válogatni, a grillezett haltól a
salátán keresztül a paprikás krumpliig és kürtõskalácsig.

A délelõtt folyamán a kultúrházban Leszkovszki Albin diák-
színjátszóinak elõadását tekinthették meg a mûkedvelõk, illet-
ve az iskolában az amatõr gitárosok produkciójának tapsolhat-
tak.
Másnap aztán fölkerült a felkiáltójel a táblára: megkezdõdött a
visszaszámlálás a nyári szünetig.

Hargitai Kiss Virág

Kedves Szülõk és Gyerekek!

2007. június 9-én, szombaton
tartjuk a sárszentmiklósi
Kippkopp Óvodában a

CSALÁDI GYERMEKNAPOT.

Programok:
— 9 órakor: a Városi Fúvószenekar megnyitója;
— 9.30 órakor: Papp Rita és Bodnár Attila mûsora (szemé-
lyenként 200 Ft-ot kérünk erre az óvodás és az iskolás gyer-
mekektõl);
— 11 órakor: a tûzoltóság bemutatója, arcfestés.
További játéklehetõségek: papírsárkány-készítés, tésztafû-
zés, homokkép-készítés, textilfestés, lufifigurák hajtogatása,
egyéb tréfás játékok.
Vendégeinket palacsintával, gofrival kínáljuk!

Szeretettel várunk mindenkit!
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete
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Ifjú számítógépguruk

AMészöly Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos diákjai szeptember
óta, kedd délutánonként, kétszer 45 percben, három szakkörös cso-

portban készültek az ECDL-vizsgájukra Szénási Csaba irányításával.
Összesen 68 órát követõen 40 tanulóból (34 nyolcadik és 6 hetedik osztá-
lyos) 24 tanuló megcsinálta az elsõ négy modult, az úgynevezett ECDL
Startot, 10 fõ 3 modult, 4 fõ 2 modult és 2 fõ 1 modult Székesfehérváron. A
legjobbak — körülbelül 7 diák — 95-96%-os eredményt értek el a négy
vizsgán. Ez azért is kiemelkedõ teljesítmény, mivel másutt általában 100-
120 óra után szoktak vizsgázni a tanulók.
A sikeres vizsgázók között van az a két tehetséges 7. osztályos tanuló is:
Varga Roland és Szente László, akik tanárukkal együtt szerkesztik hétrõl
hétre az iskola honlapját, a www.meszolysuli.hu weboldalt.
Az ECDL, azaz magyarul Európai Számítógép-kezelõi Vizsga 20%-a el-
méleti, 80%-a pedig gyakorlati feladatokból áll. Az elsõ négy modul kere-
tében az operációs rendszer, szövegszerkesztés, elõadás-tervezés és grafi-
ka, valamint az információ és kommunikáció területén megszerzett isme-
reteikrõl kell számot adniuk a vizsgázóknak. Ezek az ismeretek ma már
nélkülözhetetlenek, akár itthon, akár külföldön szeretne elhelyezkedni az
ember.
A diákjaira méltán lehet büszke Szénási Csaba, aki már öt éve viszi tanítvá-
nyait ECDL-vizsgára. A pedagógusnak idén nyílt elõször lehetõsége arra,
hogy a délelõtti órákon kívül heti két órában, szakköri keretek között is be-
vezethesse a diákokat (harmadiktól nyolcadikig) a számítástechnika rejtel-
meibe; az alsós osztályokban még játékos formában, felsõben pedig már
céltudatosan. Jól felszerelt teremben sajátíthatják el a tudást a gyerekek,
ahol minden technikai eszköz biztosított számukra.

Hargitai Kiss Virág

Nagylók kitüntetettjei
A Nagylókért díjat csütörtökön adta át a
helyi képviselõ-testület ünnepélyes kere-
tek között a kultúrházban. Ezzel a kitün-
tetéssel azoknak az embereknek, szerve-
zeteknek a munkáját ismeri el a község
vezetése és a felterjesztések révén a la-
kók, akik különösen sokat tesznek a tele-
pülés szellemi, lelki, testi és közösségi
fejlõdése érdekében.
A Nagylókért díjat adományozták
Viniczai Máriának ápolónõként és aktív
közéleti személyiségként végzett kiemel-
kedõ tevékenységéért. A kitüntetettet
Tóth Imréné méltatta, az oklevelet, ér-
met és aranyláncon függõ medált Tóth
József polgármester nyújtotta át részére.
Átvehette a díjat a Nagylóki Lovas Egylet
is — pontosabban dr. Bögyös Gábor el-
nök —, mely (akkor még informális civil
szervezõdésként) 1998-ban rendezte a
lovas fogatok elsõ futamát, majd 2000-

ben alakult egyesületté, és azóta is folya-
matosan bõvül a tagsága, támogatóinak
köre, és azoknak a programoknak a szá-
ma, melyeknek szervezõje, illetve közre-
mûködõje. Az egylet az oklevél és érem
mellé egy kristályvázát kapott.

A díjazottak tiszteletére verses, zenés,
táncos összeállítással készültek az iskolá-
sok és a népdalkör.
Tóth József megragadta az alkalmat, és
bemutatta a település lakóinak Kapásné
dr. Kardos Adélt, aki május 1-jétõl látja el
a háziorvosi feladatokat Nagylókon, és
ide is költözött családjával.
A kitüntetetteknek a szerkesztõség nevé-
ben is gratulálok, és további eredményes
munkát kívánok!

Hargitai Kiss Virág

36 hiba
Egyik olvasónk a XVI. Sárbogárdi Napok program-
ját hozta be a szerkesztõségbe azért, hogy felhívja a
figyelmet a benne található elképesztõen sok helyes-
írási és stilisztikai hibára.
— Remélem, nem ti csináltátok! — tette le elém a
szórólapot.
— Hogy képzeled! — feleltem. — Nálunk a sárbo-
gárdi önkormányzat soha nem rendel munkát.
Elöl, hátul megnézve a munkát az is kiderült, hogy
nincs rajta kiadási azonosító (impresszum), hogy
megállapítható legyen, ki szerkesztette, ki a felelõs
kiadója. Elsõ átolvasásra már 17 hibát számoltunk
össze benne. Aztán az olvasószerkesztõnk kezébe
adtuk a „kiadványt”, aki alaposan átjavítva összesen
36 (!!!) hibát talált benne. Megállapítottuk ezek
után, hogy valóban példátlanul hanyag munkát vé-
geztek ezen a kiadványon. A címoldal félrecsúszott,
és általában az egész munka a legelemibb tipográfiai
szabályoknak sem felelt meg.
No, és akkor még hab a tortán a rendezvény plakát-
ja, amelyen a hibák mellett „véletlenül” a tavalyi dá-
tumokat is rajtafelejtette a plakátot nyomtatásra
elõkészítõ szerkesztõ. Errõl a plakátról elsõre azt ol-
vassa le az utca embere, hogy a Bogárdi Napok júni-
us 26-27-28-án lesznek.
Óhatatlanul feltámad az emberben ezek után a gon-
dolat: ez kerül 6 millióba? Még egy rendes szórólap-
ra, plakátra se futotta belõle?
Az egész rendezvényt az óvodabezárások dacára is
kierõszakoló, „fõokos” képviselõ ezek után eléne-
kelhetné:
„Hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülõre.
Úgy elszállok, mint a fecske odafenn a magas égben.”
Már csak szégyenében is ezt kellene tennie.

Hargitai Lajos
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Informatika-angol tagozatos elsõ osztály indul
a IV. Béla Általános Iskolában, Alsószentivánon

A 2007/2008-as tanévtõl új alternatívát szeretnénk felkínál-
ni egy új struktúrájú, informatika-angol nyelvi irányultsá-
gú elsõ osztály kialakításával. Heti 3 órában játékos angol
nyelvi foglalkozásokat, és minimum heti egy alkalommal
számítógépes fejlesztést biztosítunk az elsõs tanulóknak.

Célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik értelmesen,
tudatosan használják a számítógépet, nem pedig csak a „játék”
eszközeként. Biztos nyelvtudást szeretnénk adni, ami az Euró-
pai Unióban való érvényesüléshez is alapkövetelmény. Tehet-
séges gyermekeink a 8. évfolyam végén alapfokú angol nyelv-

vizsgát tehetnek, és az ECDL-bizonyítványt is megszerezhetik.
Bejáró tanulóink útiköltségét biztosítjuk!
Amennyiben alternatív programunk felkeltette érdeklõdését,
és szeretné, ha gyermeke részese lenne ennek a projektnek,
még nem késõ csatlakozni hozzánk. Munkanapokon 8-16 óra
között a (25) 504 710-es telefonon érdeklõdhet az átiratkozás
lehetõségérõl, folyamatáról, ez egyedül a szülõk döntésén mú-
lik, hiszen a szabad iskolaválasztás törvény által garantált jo-
gunk. Keressen fel bennünket, készséggel állunk rendelkezésé-
re!

Hír Tibor igazgató

Horgászverseny a Benedek-tavon
Ezen a hétvégén rendezték az alsószentiváni Benedek-tavon az
évadnyitó horgászversenyt. A gyönyörû környezetben lévõ tó-
nál összetartó, családias egyesület mûködik. A tagság zömében
Alsószentivánról, Alapról, Sárbogárdról jár ide ki. Ilyenkor ki-
hozzák a feleségeket, gyerekeket, unokákat.

Reggel nyolc órakor foglalták
el a kisorsolt helyüket a ver-
senyzõk. Míg õk a botot fi-
gyelték, hogy jön-e a kapás,
Kiss Imre fõszakács irányítása
mellett nagy bográcsokban
fõtt a finom halászlé és mar-
hapörkölt. Pongrácz József
pékmester messzi földön hí-
res kenyerét szeletelte, míg
megfõtt az alaplé, aminek az
átpasszírozását õ vállalta.
A halak meglehetõsen lusták
voltak, nehezen indult meg a
fogás. Végül jó eredmények születtek. Elsõ lett Balogh Sándor
4 darab hallal, 10 kiló feletti fogással; második Fehérvári István
szintén 4 darab hallal, 8 kiló feletti fogással; harmadik Plank Jó-
zsef 2 darab hallal, 6,4 kg-os fogással. A legtöbb halat — össze-
sen 64-et — Recskó Róbert fogta. Az ifjúsági versenyzõk közül
Dancz Dávid volt a legsikeresebb egy 1,8 kg-os ponttyal.
Mire kihirdették az eredményt, és a legsikeresebbek megkap-
ták a díjakat, megfõtt az ebéd is. Volt, aki kis bográccsal, mások
éthordóval, lábassal álltak sorba, és vitték a parton pihenõ
családnak az ételt.
Sokan ekkor kezdtek el horgászni. Mert nem a versenyrõl szólt
ez a nap, hanem az együttlétrõl, a jó levegõrõl, napsütésrõl.
Nincs annál jobb kikapcsolódás, mint nézni a vizet, hallgatni a
nádirigó cserregését, figyelni, hogyan hajladozik a nád az enyhe
szélben, és elmerülni a táj szépségében.

Hargitai Lajos

Rendõrök családi napja
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a dolgozói, családtagjaik és a nyugdíja-
sok számára családi napot rendezett a hétvégén a Sárbogárd SE pályáján.
Délelõtt focimeccsekkel, játékos vetélkedõkkel múlatták az idõt, a gyere-
keknek volt mini ugrálóvár, gipszfestés, rajzolás. Délben közös ebédre
vártak mindenkit. A jó ebéd adott elég erõt a fiúknak, hogy kipróbálják,
vajon puszta kézzel is képesek-e eltolni a rendõrautót. Persze, megnyugta-
tásul mondom, nem behúzott fékkel. Késõ délutánig jó zene mellett, be-
szélgetéssel telt el a nap.

Hargitai Lajos
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IDÕSEK FESZTIVÁLJA
A sárbogárdi ápolóotthon június 1-jén megrendezte az Idõsek
Nyári Fesztiválját. Sátrat állítottak az otthon udvarán, hogy a
nagyszámú vendégsereget fogadni tudják. A rendezvényen
több önkormányzati képviselõ és a polgármester is megjelent.
A Tompa Mihály utcai idõsek otthona lakói mellett hivatalosak
voltak a környezõ idõsotthonok lakói is. Kis csoporttal képvisel-
tette magát a sárbogárdi református szeretetotthon, a mezõ-
szilasiak, káloziak és a sárbogárdi városi nyugdíjasklub.
Szakács Benõné, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
köszöntötte a meghívott vendégeket. Mindegyik meghívott kö-
zösség az átadott virágcsokor mellé színes mûsort is hozott. A
sárbogárdi otthon lakói verseket mondtak, dalokat énekeltek.
Nagy tetszést aratott Magyar Györgyné szépen énekelt, régi
népdalaival, a férfiak közül Kaszás Gyula bácsi és Tóth Sándor

bácsi humoros jelenete, valamint Rozgonyi Jánosné Ágika és
Encziné Végh Judit gyógymasszõr jelenete. Rozgonyiné drá-
maírói tehetségét bizonyítja, hogy mindkét jelenetet õ írta.
Megjegyzem, hogy õ volt a rendezvény fõszervezõje is. A me-
zõszilasiak is énekes mûsorral és versekkel jöttek, ugyanúgy,
mint a sárbogárdi református szeretetotthon lakói. Fellépett a
mûsorban a sárbogárdi városi nyugdíjasklub énekkara és vers-
mondói, a kálozi idõsek otthona pedig táncos bemutatót tar-
tott.
A mûsor fénypontja és zárószáma az ápolási otthon dolgozói-
nak cigánytánca volt. Ezt követõen közös ebéden vettek részt a
vendégek és vendéglátók. Ebéd közben megérkeztek a Csuti
nõvérek, akikrõl korábban a papföldi majális kapcsán már emlí-
tést tettem. Õk hangulatos zenével serkentették táncra az
idõseket.
A nagy vidámság láttán még a kéményen lakó gólyapár is han-
gosan kelepelni kezdett.
Szakács Benõnével beszélgettem, míg a sátorban mulattak a
vendégek.
Hargitai Lajos: — Itt van egy nagyszerû összejövetel, amire a tér-
ségben lévõ idõsotthonok és klubok csoportjai jöttek el. Mint hall-
juk, igen jól érzi magát mindenki.
Szakács Benõné: — Rozgonyiné Ági és Vorslégerné Marika
nagy munkájának köszönhetõen tudtuk megszervezni ezt az
összejövetelt. Minden évben van egy új csoport, akit meghí-
vunk. Az idén a káloziak, hogy minél szélesebb körben megis-
merhessük egymás munkáját. Az elmúlt években Dunaújváros-
ból, Cecérõl voltak nálunk látogatók, és mindig nagyon jó han-
gulattal zárult le egy-egy közös találkozás.
— A látott vidám mûsorok is mutatják, hogy nem szomorkodnak
ebben az idõsotthonban.
— Igyekszünk azon dolgozni, hogy legalább a hangulatot tud-
juk biztosítani az ellátottjaink részére. Az intézmény megnyitá-
sa óta a tisztító meszeléseken és kisebb eszközök beszerzésén
kívül nem sok mindent tudtunk hozni az intézménybe, de azt hi-

szem, hogy a családias ellátással tudjuk igazán vonzóvá tenni ezt
az otthont.
— Most itt is a spórolás ideje jön el?
— A fejkvóta csökkenésével az ellátottaknak az életminõsége
nem romolhat.
— És nem romlik?
— Jelenleg még nem. Igyekszünk minden olyan forrást meg-
mozdítani, amivel lehetõséget tudunk biztosítani arra, hogy a
lehetõ legjobb színvonalú ellátást nyújtsuk. Úgy érzem, hogy
még nem csökkent a színvonalunk. Azt tudom, hogy nagyon túl
vannak terhelve a kollégák, kolléganõk, fõleg azért, mert az
ellátottjaink nagy része fekvõ beteg.
— Éjjel-nappali gondoskodásra van szükség.
— Egy fekvõ beteget nem olyan egyszerû dolog egy személynek
megfürdetni, ellátni. Nagy szerepe van a mentálhigiénés ellá-
tásnak. Minden kolléganõ jól felkészült; együttmûködõ csapat
van nálunk.
— Az ilyen rendezvények segítik, hogy az ápoltak megtarthassák a
kapcsolatot a világgal.
— Ez nagyon fontos. Ilyenkor régi ismerõsök találkoznak, be-
szélgetnek, ami számukra nagyon sokat jelent.
— Ez az épület régen szülõotthon volt. A háztetõn a gólyafészek az
új élet születését jelképezi. Makacs ez a gólyamadár. Vajon miben
reménykedik?
— Ez az épület nagyon sok funkciót betöltött már. A leg-
hosszabb idõ, amit betölthetett, az volt, amikor nagyon sok gye-
rek született itt. Most meg az elmúlás idõszakát élik itt az embe-
rek. Azért vagyunk, és azért dolgozunk, hogy a szeretet újjászü-
letésével tegyük értelmessé számukra ezt az utolsó idõszakot.
Talán ezért maradt meg a kéményünkön a gólya. Megjegyzem,
lát ez a gólya sok unokát, dédunokát is, hiszen nagy szeretettel
hívjuk, várjuk a gondozottak hozzátartozóit, akik jönnek is,
amikor az idejük engedi.
— Sok sikert kívánok a munkátokhoz!

Hargitai Lajos

Köszönet
Az Egyesült Szociális Intézmény köszönetet mond a 2007.
június 1-jén megrendezésre kerülõ Idõsek Nyári Fesztivál-
ján való közremûködésért, támogatásért az alábbi szemé-
lyeknek: Hartmann-Rico Hungária Kft., Fûrész János és
Szabó István vállalkozók, Tóth István pékmester, Bereczk
Imre vállalkozó, Szakács Zoltán építõipari vállalkozó,
Mikó-Hús Kft., Dala Lajos vállalkozó, az ESZI dolgozói.

Szakács Benõné ESZI-igazgató
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Együtt emlékeztek
Minden évben ellátogatnak Dégre a né-
met és osztrák bajtársi egyesületek tagjai,
hogy megemlékezzenek az 1944-45-ben a
második világháború harcaiban elesett
bajtársaikról, és koszorút helyezzenek el
azok emlékmûvénél.

Az ünnepségen részt vett több magyar
hagyományõrzõ bajtársi közösség is. A
megemlékezés a magyar emlékmûnél
kezdõdött. Itt harangzúgás mellett a re-
formátus lelkész mondott beszédet, majd
a bajtársi egyesületek képviselõi, vala-
mint Dég polgármestere koszorút helyez
el az emlékmûnél.
Ezután az orosz elesettek emlékmûvéhez
vonultak át koszorúzni.
A frontvonal Sárbogárd és Dég között
húzódott. Dégen voltak a németek, Sár-
bogárdon az oroszok. A két település
többszöri elfoglalása és visszafoglalása
után mindkét oldalon rengeteg áldozat
hátrahagyásával húzódott nyugat felé a
front. A német fõhadiszállás a dégi kas-
télyban volt. A harcok után a kastély-
parkban temették el a német halottakat
egy tömegsírban. Számukra emlékmûvet
a rendszerváltás után készítettek a néme-

tek adományaiból. Azóta minden évben
rendeznek itt megemlékezést.
Az idén is eljöttek azok, akik még élnek a
volt bajtársak közül, de sokan jöttek az itt
elesettek hozzátartozói közül is.
Láthattunk eredeti német tiszti egyenru-

hásokat is a megemlékezõk között. A ma-
gyar hagyományõrzõk két századdal áll-
tak fel. Az idén képviseltették magukat
az amerikaiak is eredeti egyenruhában,
sõt, elhoztak egy háborús amerikai dzsi-
pet is.
Mindhárom helyszínen a nemzetek him-
nuszait a sárbogárdi fúvószenekar ját-
szotta.

A német bajtársi szövetség képviselõje
beszédében elmondta, hogy Európában
62 éve béke van. A hõsi halottak emlék-
mûvei nem a harc, nem a háború, hanem
a béke értelmére figyelmeztetnek. Hi-
szen tudjuk, hogy a háborúk csak nyomo-
rúságot és szenvedést hoztak a népeknek.
Az itt nyugvó katonák áldozatának csak
egy az értelme, hogy soha többet ne le-
gyen háború.

Több beszéd is elhangzott, köztük Dég
polgármester asszonyának beszéde,
amely után katonai tiszteletadás mellett
koszorúkat helyeztek el az emlékmûnél,
majd körbefogták azt, és egymás kezét
megfogva együtt elénekeltek egy német
katonadalt.

Hargitai Lajos

A töbörzsöki általános iskolában a héten ren-
dezték a Szent István-napokat. Ennek kereté-

ben hétfõn a klubkönyvtárban író-olvasó találkozó
volt Fazekas Imre Pál dunaújvárosi íróval, külön az
alsó tagozatosok, külön a felsõsök számára. A szer-
zõ a könyvei bemutatása mellett végigvezette a gye-
rekeket szerzõi kiállításán is. Ez a kiállítás eddigi
alkotásainak bemutatója is volt. Verseit, gondola-
tait tablókon örökítette meg. A hatalmas anyagból
rendezett kiállítás felrakásában elõzõ nap a gyere-
kek is segítettek neki.
A tornacsarnokban a Titánok rockzenekar játszott.
A sportpályán sokféle sportra, játékra volt lehetõ-
ség a keddi sportnapon. Az iskola elõcsarnokában
ásványokból, tengeri csigákból, kagylókból rendez-
tek kiállítást és vásárt. Szerdán a délutáni gálamû-
sorban az osztályok, iskolai alkotóközösségek mu-
tatkoztak be.

/H/

Szent István-napok
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Szakrális találka

Szakrális találka lett az Aba
Napok, ahová már nem is

igazán a programok miatt
mennek az emberek, hanem
azért, hogy találkozzanak, és
lelkileg, szellemileg feltöltõd-
jenek. Mondhatnám, hogy ha-
sonló, mint az angliai Stone-
henge, vagy a tasmaniai Alum
Cliffs volt egykoron.
Hiába maradt el a Republic
családi okok miatt (helyette
Máté Péter-emlékkoncertet
rendeztek), és Tóth Frici sem
repkedett fölöttünk sárkány-

repülõjével (amit állítólag elloptak), hi-
hetetlen embertömeg töltötte meg Aba
utcáit és tereit. Immár 16 éve mindig
egyre többen jönnek!
Az Aba Napok megmagyarázhatatlan
vonzása abban rejlik, hogy az egész tele-
pülés közös összefogásával szervezõdik,
nem pedig fölülrõl. Nem a nép elé vetett
alamizsna, hanem együttes munka gyü-
mölcse, amibe ki-ki a legjobb tudását, szí-
vét, lelkét adja bele. És mennyivel má-
sabb a szeretettel, hittel, odaadó gondos-
kodással megtermelt gyümölcs! Lehet a
külcsín csillogó, pompás, ha egyébként
ízetlen, valódi tartalom nélküli a termés.
A helyiek pedig tudatosan törekszenek
Aba vonzerejének erõsítésére.
Talán éppen ezért — a már megszokott
programok mellett — az Aba Napok szí-
ve (és egyben újdonsága) a Hagyomá-
nyok Forrása volt, amit Steixner István és
Gárdonyi Bernadett, a Sárvíz Alkotómû-
hely tagjai tartottak kézben. Ezt a részt a
Fórum melletti füves részen alakították
ki. Népi motívumokkal díszítették a jár-
dát, aminek két oldalán alkotómesterek,

kézmûvesek készítették és árulták kiváló
portékáikat. Itt nemcsak a magyar, ha-
nem más kultúrák õsi gyökerei, hagyo-
mányai is újjáéledtek. Illatos borokkal,
struccételekkel várták az ínyenceket.
Több jurtát, egy indiánsátrat és céltáblát
is fölállítottak, ahol lovagi páncélba lehe-
tett öltözni, ki lehetett próbálni az íjásza-
tot. A kiállítások, koncertek, elõadások
mellett népi játszóház, azték, capoeira-
és barantás bemutató, táltos mondák tar-
kították a programkínálatot. Sötétedés
után tábortûz melegéhez telepedtek az
érdeklõdõk beszélgetni, zeneszó mellett
elmélkedni. Nagyon jó ötlet volt a szal-
mazsákokkal teli pihenõsarkok kialakítá-
sa a Fórum környékén!
Ugyancsak elsõ ízben nyílt lehetõség ar-
ra, hogy a helyi nevezetességeket, jelleg-
zetességeket a lovas kocsikon kívül kis-
vasúttal látogassák meg a szomszédolók.
Jó volt rámosolyogni egymásra, ismét
érezni, hogy együvé tartozunk mi, embe-
rek, akár ismeretlenül is! Jövõre ugyanitt
újra találkozunk!

Hargitai Kiss Virág

SÍC—hírek,
eredmények

2007. május 19-én és 20-án egyesületünk
versenyzõi a BUDAPESTI SPARTA-
CUS SC íjászversenyén vettek részt,
amely a serdülõ és gyermekversenyzõk
esetében a diákolimpia I. fordulója is
volt.

Eredmények
Serdülõ fiú: Horváth Tamás 8. helyen
végzett.
Serdülõ lány: Takács Anna 1. helyezésé-
vel megszerezte az aranyérmet.
Gyermek (fiú): Bereczky Máté 3., Zelnik
Péter 4. helyen végzett.
Gyermek (lány): Katona Dorottya ezüst-
érmet szerzett.
Felnõtt: Krencz Szabolcs a 6. helyen fejez-
te be a versenyt.
Egyesületünk a következõ versenyét
2007. július 7-én rendezi, amely kieséses
csapatverseny lesz. A kieséses verseny
elõtt egyéni 2x70 m-es minõsítõ lesz, ami
egyúttal csapatrangsoroló is.
2007. július 8-án a serdülõ és gyermekíjá-
szok diákolimpiájának II. fordulóját ren-
dezzük.
Mindenkit szeretettel várunk!

SÁRRÉTI Íjász Club

Meghívó

Népmûvészeti fesztivál és vásár
a Fried-kastély Szálloda és

Étterem parkjában

2007. június 10-én,
vasárnap, 9—19 óráig.

Program: 9.00 órakor: megnyitó. A rendez-
vényt megnyitja: Csõszné Kacz Edit polgár-
mester, a Fried-kastély tulajdonosai, dr. Phan
Bich Thien és Thuróczy László. Egész nap kéz-
mûves-bemutató és -vásár. 15.00 órakor:
íjászbemutató, ahol amatõr íjászversenyt ren-
dezünk. Néptáncosok, hagyományõrzõ éne-
kesek és népzenészek találkozója. Gyermek-
rajz-kiállítás: ,,A mai Vietnám gyermekszem-
mel”. Ismerkedés a kastéllyal, sétakocsikázás
lovas hintóval, gasztronómia. A kastély mel-
letti domboldalban két hatalmas bográcsban
készítünk gulyáslevest, a búbos kemencében
különbözõ sülteket, nyárson halat sütünk. A
simontornyai pékség saját termékeivel mu-
tatkozik be, és desszertnek helyben sütött
kürtöskalácsot, fagylaltot, vattacukrot kíná-
lunk. Természetesen éttermünk is várja a ven-
dégeket. A rendezvény várhatóan 19.00 óráig
tart.

Mindenkit szeretettel várunk!

A résztvevõknek kellemes idõtöltést és jó
szórakozást kívánunk!

A Fried-kastély dolgozói
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I. Suzuki Barta Nõi Amatõr
Kézilabda-bajnokság

V. forduló eredményei

Mezõszilas—Varázs Garázs
20-13 (13-5)

Vezették: Rehák S., Takács L. Mezõszi-
las: Juhász, Takács, Varga, Prikkel,
Zámbó, Darázs, Csendes. Csere: Szepesi,
Raffael A., Raffael B., Schneider, Somo-
gyi. Varázs Garázs: Gyõriné, Lekner,
Vörös, Veresné, Toldiné, Demeterné,
Varga. Csere: Flögl, Papp, Soós, Dániel,
Kristóf.
Az elsõ félidõben jelentõs elõnyre tettek
szert a mezõszilasi leányok jó játékukkal.
A második félidõ már egyenrangú játékot
hozott Toldiné jóvoltából, hisz õt nem
tudták tartani a fiatalok. Meglepõ, hogy
négy büntetõt hibáztak a fiatalok.
Góldobók: Varga 2/2, Darázs 3/4, Takács
3, Prikkel, Zámbó, Schneider 2, Raffael
A., Csendes, illetve Toldiné 7/1, Lekner
4, Vörös. Hétméteres: 10/6, 1/1. Kiállítás:
0 illetve 2 perc.

Suzuki Barta—Gázmodul-Fair
Bútor 15-18 (9-10)

Vezették: Takács L., Rehák S. Suzuki
Barta: Végh, Roszkopfné, Békési, Kiss,
Koncz, Barta Anita, Böröczki. Csere:
Karnis, Erlich, Kakas, Vámosiné, Barta
Alexandra, Kiss Gy., Berki. Gázmodul-
Fair Bútor: Ertván, Lekner, Ujj, Dallos
V., Dallos K., Szõnyegi, Madácsi. Csere:
Dallosné.
Érdekes mérkõzést vívott a két csapat. Az
egy kapuscserével rendelkezõ Gázmo-
dul-Fair Bútor csapata érdekes taktikát
alkalmazott, Dallos V. szoros emberfo-
gással kikapcsolta a játékból Koncz Diát,
ezzel ki is húzták a Suzuki Barta méregfo-
gát. A gyors indításokból a két Dallos le-
ány külön csatát vívott a góllövésbõl, me-
lyet a fiatalabb nyert meg. Ha a büntetõ-
ket belövik a csapatok, akkor a döntetlen
eredmény reálisabb lett volna. Minden-
esetre a nézõk jól szórakoztak a mérkõ-
zésen. Góldobók: Koncz 2/2, Ujj 3/1,

Böröczki, Berki, Barta Anita 2, Kiss M. 2,
Békési, illetve Dallos V. 8/1, Szõnyegi 2,
Dallos K. 6, Ujj. Hétméteres: 7/3 illetve
2/1. Kiállítás: 2 perc illetve 2 perc.

Qualitybuild—Cosa Nostra
19-13 (10-4)

Vezették: Takács L., Rehák S. Quality-
build: Asbóth, Tkácsuk, Gazsó, Mészá-
ros R., Lepsényi, Fûrész, Csendes. Csere:
Sándor, Mészáros 4, Kiss, Toldi. Cosa
Nostra: Gál, Szabó, Balogh, Nagy, Hu-
szárné, Juhász, Oláh. Csere: Plájerné,
Németh.
Ezt a mérkõzést az elsõ félidõben eldön-
tötte a Qualitybuild. Késõn ébredt a Cosa
Nostra, így a második félidõt döntetlenre
hozták. Sajnos a Qualitybuild kapusa
megsérült, így egy mezõnyjátékos állt be
a kapuba, aki nem tudta Asbóth teljesít-
ményét megismételni. Góldobók: Lepsé-
nyi 6/2, Tkácsuk 2, Fûrész 2, Gazsó 2, Mé-
száros, Toldi, Csendes 3., illetve Nagy 4/3,
Oláh, Huszárné, Balogh 2, Plájerné 2.
Hétméteres: 2/2, illetve 4/3. Kiállítás: 2
perc, illetve 2 perc.

Sárbogárd (ÖTYE)—Sárszentmiklós
(SMIKI Team) 25-16 (11-9)

Vezették: Takács L., Rehák S. A mérkõ-
zést június 5-én, 20 órakor láthatták a
Bogárdi Tv-ben felvételrõl, teljes terje-
delemben.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 5 - - 126-58 10
2. Mezõszilas 4 - - 105-60 8
3. Qualitybuild 3 - 2 87-81 6
4. SMIKI Team 3 - 1 70-70 6
5. Gázmodul-Fair Bútor 3 - 2 71-75 6
6. Suzuki Barta 1 1 2 64-77 3
7. Sárosd - 1 3 41-83 1
8. Cosa Nostra - - 4 52-73 0
9. Varázs Garázs - - 5 60-104 0

Gróf Ferenc

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete

2007. június 8-án (pénteken),
9.00 órakor ülést tart,

melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésé-
rõl szóló rendelet módosítása.
2. Nevelési—oktatási intézmények pedagó-
guslétszámának felülvizsgálata.
3. A városi bölcsõde nyári szünet miatti zárva
tartása.
4. A szabályozási terv alkalmazásának tapasz-
talatai.
5. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésé-
nek helyi szabályairól szóló rendelet.
6. Építési telekalakításra javaslat.
7. A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás te-
vékenységérõl beszámoló.
8. Tájékoztató a Norvég Alap pályázati lehetõ-
ségeirõl.
9. Pályázat benyújtása 2008. évben tervezett
útfelújításra.
10. Iskolabusz-szolgáltatás biztosításáról dön-
tés.
11. Az elektronikus információ-szabadságról
szóló törvény végrehajtására felkészülés.
12. A városi honlap, hírportál mûködési sza-
bályzata.
13. Önkormányzati telkek árának meghatáro-
zása.
14. Ravatalozók bõvítése kivitelezõjének kivá-
lasztása.
15. A Magyar Telekom Nyrt. ingatlan-felaján-
lása.
16. A közterületek használatának szabályozá-
sáról és rendjérõl szóló rendelet módosítása.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználá-
sáról és az általános tartalék alakulásáról.
18. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év Köztisztviselõje” kitüntetés 2007. évi
adományozása.
2. Lakásbérleti szerzõdésrõl döntés.
3. KÖZÉV Társasági Szerzõdés módosítása.
4. Védõnõ kinevezése.
5. Fellebbezések.
6. Bejelentések.

Juhász János polgármester
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AJÁNLATI FELHÍVÁS
A sárbogárdi polgármesteri hivatal meghirdeti
épületei takarítási feladatait. A vállalkozás
kezdõ idõpontja: 2007. július 1.
Takarítási terület összes nagysága: kb. 1200
m2.
Takarítandó terület megnevezése:
— polgármesteri hivatal irodái, folyosói, lép-
csõház, szociális helyiségei;
— házasságkötõ terem, kistanácsterem, mel-
lékhelyiségek;
— gyámhivatal irodái, mellékhelyiségek, kö-
zös folyosó;

Az elvégzendõ feladatok
rövid leírása

Pályázati feltételek

Pályázatot az a cég, vagy vállalkozó nyújthat
be,
— akinek tevékenységi körébe a 74.70
TEÁOR sz. szolgáltatás beletartozik;
— rendelkezik legalább három takarítási szol-
gáltatásra vonatkozó referenciával, amelyek a
2004, 2005, 2006-os évre vonatkoznak;
— alkalmazottai erkölcsi bizonyítvánnyal ren-
delkeznek;
— a tisztítószerek, szükséges eszközök bizto-
sítása a vállalkozó feladata.
A munkaterületet elõzetesen meg lehet tekin-
teni, a további részletekrõl felvilágosítást le-
het kérni: Kiss Imréné, gazdasági osztály.
Az ajánlat leadási határideje: 2007. június 15.,
Sárbogárd‚ Hõsök tere 2., dr. Krupa Rozália
jegyzõ. Elbírálási határidõ: 2007. június 21.

SESZTÁK OPTIKA

Ingyenes látásvizsgálat
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSÉK ÉS ÁPOLÓSZEREK,
UV-SZÛRÕS NAPSZEMÜVEGEK,

NAGYÍTÓK, TÁVCSÖVEK.
Látásvizsgálat: kedd, 14-17-ig,

csütörtök, 9-12-ig.
Nyitva: kedd-péntek: 8.30-17-ig,

hétfõ és szombat: 8.30-12-ig.
Sárbogárd, Ady E. út 101.

Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812
Egészségpénztári kártyák elfogadó helye.

A déli térségekben nyert pályázatok
Pályázó neve pályázat címe támogatás 2007 (Ft)
Igar Község Önkormányzata Igar-Vámszõlõhegy

Felszabadulás utca burkolat-felújítása 2.888.956
Sáregres Község
Önkormányzata Erkel Ferenc utca felújítása 8.418.000
Vajta Község
Önkormányzata Dózsa, Ady, 430 hrsz-ú utcák burkolat-felújítása 11.161.056
Mezõkomárom polgármesteri hivatal épületének felújítása 4.700.000
Lepsény fogorvosi alapellátás biztosításához szükséges

tárgyi feltételek megteremtése 1.808.461
Sáregres általános iskola nyílászárócseréje 933.647
Sárbogárd sárbogárdi orvosi ügyelet közmûveinek önállósítása,

a mûködési kiadások csökkentése céljából 3.224.012
Igar közösségi ház bõvítése 12.283.223
Vajta kisebb tárgyi eszközök beszerzése,

a parlagfûmentes környezetért 1.944.313
Hantos Jókai utca alapozása és aszfaltozása 1.918.417
Elõszállás csatornahálózat terveinek készítése 9.807.840
Enying városi bölcsõde tetõfelújítása 5.637.868
Igar-Vámszõlõhegy Mártírok út kiépítése 35.116.892
Nagylók Kossuth utca burkolat-felújítása 7.204.000
Sárbogárd önkormányzati intézmények eszközbeszerzése 9.715.197
Sárosd mûvelõdési ház elektromos rendszerének felújítása 2.757.981

Jolán Sárbogárdon

Sárbogárdi Jolán ismét feltûnt Sárbo-
gárdon. De most nem a vasútállomás

várótermében, hanem a díszteremben,
Parti Nagy Lajos Ibusár címû mûvének
egyik felvonásában, a városi könyvtár
szervezésében, vasárnap. Jolán szerepét
Bíró Kriszta formálta meg, aki — mint ki-
derült — csak névrokona a mi Bíró Krisz-
tinknek. Az Örkény Színház és a Kék Mû-
vészügynökség közös produkcióját Pel-
sõczy Réka rendezõ vitte színre.

Szenzációs alakításnak lehettünk szem-
és fültanúi. A színésznõ kifinomult, pre-
cíz játéka révén betekintést nyerhettünk
Sárbogárdi Jolán lelkének minden rez-
dülésébe, összetett személyiségének
mélységeibe, ahol nyomot hagyott a há-
ború is. Az egyik szemünk nevetett, a má-
sik sírt, ahogy a komikus jelenetekben
egy keserû sors és világ rajzolódott ki
elõttünk.

Hargitai Kiss Virág

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
a 2007. május 11-ei ülésén elfogadta:
— a 19/2007. (V. 18.) Ktr. sz., az egyes szoci-
ális ellátásokról szóló rendelet módosítását;
— a 20/2007. (V. 18.) Ktr. sz., az önkormány-
zat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ



10 SPORT 2007. június 7. Bogárd és Vidéke

Sárbogárd—Mezõfalva 1-1 (1-0)
Sárbogárd: 150 nézõ, vezette: Bodri Já-
nos. Sárbogárd: Sipõcz, Juhász, Szabó J.
Zs., Csuti I. Z., Hegedüs (Szabó II. A.),
Huszár, Bognár, Mondovics (Csuti II.
Z.), Fekete, Csendes, Kõvágó. Mezõfal-
va: Rajna, Bolye, Schelbauer, Bartha,
Hajnal, Szücs, Szilva (Nagy), Szepesi,
Novák, Eper.
Két azonos játékerõt képviselõ csapat ta-
lálkozott, ezt a mérkõzés végeredménye
is bizonyítja, hisz egyik csapatnak sem si-
került megszereznie a három pontot. A 8.
percben Huszár 20 m-es szabadrúgását a
védõk felszabadították. A 11. percben
Huszár 16 m-rõl kapu fölé lõtt. A 20.
percben Eper lövése kapu fölött hagyta el
a játékteret. A 24. percben Csuti I. Z. 18
m-rõl kapu mellé lõtt. A 30. percben Hu-
szár lövésszerû beadását védte Rajna. A
35. percben Szepesi 16 m-es lövését hárí-
totta a hazai kapus. A 40. perc meghozta
a hazaiak vezetését, Huszár szögletét
Kõvágó lõtte a hálóba, 1-0.
A II. félidõt vendégtámadások vezették
be, és nem sokat kellett várni az egyenlítõ
gólra sem. A 47. percben a csereként be-
állt Nagy közeli lövését mentette bravú-

rosan Sipõcz. Az 51. percben ismét Nagy
a fõszereplõ. Lövése kapu mellé szállt. A
62. percben Szepesi szabadrúgását Si-
põcz kiütötte, a labda Bartha elé került és
egyenlített, 1-1. A mérkõzés hátralévõ ré-
szében mezõnyjáték folyt a pályán hely-
zet nélkül, így mindkét csapat elégedett
lehet a megszerzett 1-1 ponttal.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Mezõfalva 1-2 (0-1)

Vezette: ifj. Bodri János. A bajnoki címre
is esélyes vendégeknek egyenrangú ellen-
fele volt a hazai csapat. Az elsõ félidõben
egy potyaízû góllal vezettek a vendégek,
amit a II. félidõben a nagy elszántsággal
játszó hazaiak kiegyenlítettek. A gyõztes
gólt a mérkõzés utolsó perceiben szerez-
ték a vendégek. Góllövõ: Pajor.
Június 10-én, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk Szabadbattyánban lép pályára
15.30 és 17.30 órakor. Indulás 13.30 óra-
kor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Értesítés
Értesítjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy

2007. június 12-13-14-én,
8-15 óra között

Sárszentmiklós
területén

karbantartás miatt

RÉSZLEGES VÍZHIÁNY
VÁRHATÓ.
Érintett utcák:

2007. június 12.: Köztársaság, Vasút, Ma-
gyar utca közötti szakaszán, Kazinczy, Köl-
csey utca;
2007. június 13.: Széchenyi utca páros ol-
dala, Rákóczi utca vége (Széchenyi utcától);
2007. június 14.: Szabadság, Vasút, Jókai,
Deák, Erkel, László, Egressy, Nefelejcs ut-
cák.

Megértésüket elõre is köszönjük!

Sárrét-Víz Kht.

A Femol-csoport
eredményei

Tác-Csõsz—Kulcs SE 1-1 (1-1)

150 nézõ, vezette: Tasnádi. Gólszerzõ:
Nagy, illetve Dobos. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.

Füle—Cece 1-1 (1-1)

100 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ:
Bencsik, illetve Juhász. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-5.

LMSK—Pálhalma SE 1-1 (0-1)

230 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Csizmadia, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-4.

Sárszentmihály—Káloz SE 3-1 (2-1)

200 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Tóth
(2), Németh, illetve Sörös. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-4.

Mezõszilas—Szabadbattyán 1-2 (0-1)

80 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Nagy, illetve Szemán (2). Ifjúsági mérkõ-
zés: 20-0.

Sárbogárd—Mezõfalva SE 1-1 (1-0)

150 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Kõ-
vágó, illetve Bartha. Ifjúsági mérkõzés:
1-2.

Seregélyes—Lajoskomárom 7-0 (3-0)

200 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Rigó,
Kosaras, Belovai, Koller (2), Benczik Cs.
(2). Kiállítva: Kervarics
(Lajoskomárom). Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Elõszállás—Baracs 0-3 (0-3)

100 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Szurma, Miklós, Suhajda. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-3.

A Déli-csoport
eredményei

Cikola—Besnyõ 3-5 (2-3)

Vezette: Varga. Gólszerzõ: Pécseli, Ko-
vács, Mágocs (öngól), illetve Nagy (2),
Matkovics, Ölbei, Mauer.

Ráckeresztúr II—Dég 2-2 (1-1)

Vezette: Babai. Gólszerzõ: Tóth, Szar-
vas, illetve Sörös, Toldi. Kiállítva: Gulyás
(Dég).

AEK Beloiannisz FC—Alap KSE
4-0 (1-0)

Vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Budai (2),
Sztefopulosz, Jordanidisz.

Zichyújfalu—Sárszentágota 7-2 (2-0)

Vezette: Géringer. Gólszerzõ: Káplár,
Németh P., Németh Z., Mogyorósi, Sze-
gi, Rujsz, Kulacs, illetve Kuczi D., Bali.

Perkáta—Nagylóki SE 3-2 (1-1)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Csere,
Zsákovics, Klein, illetve Bogó, Koncz.

Vajta—Jenõ 1-1 (0-0)

Vezette: Csörgi. Gólszerzõ: Simon, illet-
ve Kormány.

Rácalmás—Nagyvenyim 3-2 (2-1)

Vezette: Szabó S.: Gólszerzõ: Hepp,
Nagy, Munkácsi, illetve Tóth, Kiss.

A Femol-csoport
állása

1. Sárszentmihály 28 22 5 1 80-38 71
2. Pálhalma 28 20 6 2 71-18 66
3. LMSK 28 18 5 5 56-30 59
4. Baracs 28 16 3 9 49-33 51
5. Seregélyes 28 15 3 10 70-47 48
6. Káloz 28 13 7 8 52-38 46
7. Mezõfalva 28 13 4 11 50-41 43
8. Lajoskomárom 28 13 3 12 55-60 42
9. Sárbogárd 28 11 6 11 54-40 39
10. Mezõszilas 28 12 1 15 63-61 37
11. Cece 28 9 6 13 46-47 33
12. Tác-Csõsz 28 7 8 13 48-623 29
13. Füle 28 6 5 17 40-62 23
14. Kulcs 28 5 3 20 31-89 18
15. Szabadbattyán 28 5 2 21 31-76 15
16. Elõszállás 28 4 3 21 34-87 15
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása
1. Zichyújfalu 26 19 3 4 95-42 60
2. Alap 26 19 1 6 92-36 58
3. Dég 26 18 2 6 76-29 56
4. Jenõ 26 13 7 6 87-48 46
5. Nagyvenyim 26 14 1 11 72-51 43
6. Rácalmás 26 13 4 9 60-47 43
7. Vajta 26 13 3 10 62-53 42
8. Beloiannisz 26 12 8 6 68-42 41
9. Sárszentágota 26 12 2 12 64-56 38
10. Besnyõ 26 10 4 12 63-67 34
11. Perkáta 26 8 - 18 45-110 24
12. Cikola 26 5 8 13 72-81 8
13. Ráckeresztúr II. 26 2 2 22 23-91 8
14. Nagylók 26 1 1 24 22-148 4
Beloiannisztól 1, Cikolától 15 büntetõpont levonva.
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Szabadegyháza—Sárszentmiklós 2-2 (1-2)
Szabadegyháza: 250 nézõ, vezette: Nagy
K. Szabadegyháza: Horváth L., Vida,
Zámbó (Kargl), Vízi, Jónás, Billing,
Láng, Balló, Imre J., Imre G., Horváth F.
Edzõ: Bozai Attila. Sárszentmiklós:
Papp Z., Papp A., Csanaki, Palotás, Szar-
ka, Markovics, Szabó L. (Bakos), Káli,
Tórizs (Salamon), Szabó Z., Král. Edzõ:
Horváth Csaba.
Nagy lehetõség elõtt állt csapatunk, mert
esetleges gyõzelmünkkel akár elõrébb
léphettünk volna a tabellán: erre Csór ve-
resége után reális esélyünk volt. Ennek
megfelelõen gyorsan ki is hagytunk egy
ziccert, amely döntõ volt a mérkõzésre.
Akarásunk mind görcsösebb lett, mely
rányomta bélyegét a játékunkra. Ettõl
függetlenül a 34. percben két jogos bün-
tetõbõl már 2-0 arányban vezettünk, de
még az elsõ játékrészben szépített a hazai
csapat.
A második játékrészben nagy akarással
küzdöttek a hazaiak. Csapatunk önmagá-
hoz képest kifejezetten gyengén játszott
Szabadegyháza ellen, ennek a játéknak
pontvesztés lett az eredménye.
A mérkõzés összképe alapján az ered-
mény szinte számunkra kedvezõ, mert

csapatunkból többen mélyen önmaguk-
hoz képest játszottak. Számomra úgy
tûnt, hogy a nagy lehetõség miatt megre-
megett a fiúk lába. A mérkõzés döntõ há-
nyadában a hazai csapat játékosai gyor-
sabbnak tûntek mind fejben, mind az ak-
ciókban.
Nagyon szorossá vált a tabellán a me-
zõny, így az is benne van a pakliban, hogy
a hátralévõ két mérkõzésünk után — ha
vereséget szenvedünk — akár kilencedi-
kek is lehetünk. Ezzel szemben, ha hoz-
zuk a két mérkõzést, és az elõttünk lévõ
Sárosd valamint Csór elbukja mindket-
tõt, akkor akár a dobogóra is állhatunk. A
bajnokságból már csak két mérkõzés van
vissza, így már mindenki számolgat, és
fájlalja az elhullajtott pontokat.

A csapatok vezetõi már a jövõre gondol-
va kötik a szerzõdéseket, melyek még
nem publikusak, de annyit elárulhatok,
hogy mi a jelenlegi játékosok megtartását
tûztük ki fõ célul. Erõsítésként a kölcsön-
be adott, valamint az ifi csapatban jól tel-
jesítõk beépítését szándékozunk végre-
hajtani.

Ifjúsági mérkõzés:
Szabadegyháza—Sárszentmiklós 4-1

Hétvégén Csór csapatát fogadjuk, mely-
nek tétje a tabellán való elõrelépésünk,
de ezt megelõzõen szerdán Sárosdra lá-
togatunk a magyar kupa küzdelmeinek
sorozatában. Elméletileg mindkét mér-
kõzés hozható, de már nem merek jósol-
ni.

Szabó Béla

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája
1. Velence 28 18 6 4 81-34 60
2. Sárosd 28 15 6 7 73-46 51
3. Kápolnásnyék 28 15 6 7 58-32 51
4. Csór 28 15 6 8 56-42 48
5. Sárszentmiklós 28 13 6 9 56-32 45
6. Aba-Sárvíz 287 12 9 7 48-32 45
7. Bicske 28 13 3 12 44-36 42
8. Polgárdi 28 12 6 10 44-41 42
9. Kisláng 28 12 6 10 46-54 42
10. Etyek 28 12 4 12 54-50 40
11. Iváncsa 28 12 2 14 43-45 38
12. Alba Regia 28 11 2 15 54-54 35
13. Szabadegyháza 28 10 4 14 41-63 34
14. Dunafém-M. 28 6 7 15 42-79 25
15. Kisapostag 28 5 4 19 33-80 19
16. Adony 28 3 5 20 40-93 14

SIKERES SZEREPLÉS A
KALOCSAI NEMZETKÖZI

PÜNKÖSD KUPÁN

A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabda szak-
köre két csapattal — 1994/95-ben született lányok és fiúk —,
vett részt a hagyományos kalocsai pünkösd kupán.
Iskolánk csapatai hírnevükhöz méltóan szerepeltek, hisz a fiúk
a 3. helyen végeztek, a lányok pedig megnyerték a tornát. Kü-
löndíjat kapott Csendes Szabina és Sztójka Ákos. Edzõ: Zámbó
Tibor. Eredmények:
Lányok Fiúk
1. Mezõszilas 1. Százhalombatta
2. Szekszárd UKSE 2. Kalocsa
3. Szigetszentmiklós 3. Mezõszilas
4. Szeged 4. Ada

NLÁI

Söréd-kupa
Június 2-án a Magnum csapata is részt vett a sörédi kupán,
amelyre tizenhárom csapat nevezett. A Magnum—Vinklmann
csapata a döntõig veretlenül küzdötte magát. A Söréden leiga-
zolt csapat ellen 3-2-re elveszítettük a mérkõzést annak ellené-
re, hogy végig mi vezettünk. Bór József — szokásához híven —
megint elhozta a gólkirálynak és a legjobb játékosnak járó tró-
feát, amit 19 góllal nyert meg.

Utólag szeretnénk megköszönni Söréd községnek és a szerve-
zõknek, hogy részt vehettünk a kispályás labdarúgókupájukon.

MAGNUM—VINKLMANN
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Tájékoztató a nyári betakarítási
munkák tûzvédelmi elõírásairól

A nyári betakarítási munka igen tûzveszé-
lyes, amelyre kellõ körültekintéssel lehet
csak felkészülni. Az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat elõírása alapján a betakarítás-
ban résztvevõ gépeknek a tûzvédelmi felül-
vizsgálatát a betakarítást megelõzõen el
kell végezni. A tervezett gépszemle idõpont-
járól 8 nappal elõbb írásban a tûzoltóságot
értesíteni kell. A szemlérõl jegyzõkönyvet
kell készíteni, amelynek egy példányát a jár-
mûvön el kell helyezni, és a szemlét követõ 8
napon belül a tûzoltóságra meg kell küldeni.

A betakarítási munkában résztvevõ erõ- és
munkagépek a következõk:
— arató-cséplõ gép (kombájn),
— magszállító traktor, teherautó,
— szalmabálázó és -szállító erõgép.

Kombájnok tûzvédelme:
A kezdõdõ tüzek oltására kitûnõ a kézi tûzoltó
készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati idõ-
pontjának típustól függõen fél éven, vagy egy
éven belülinek kell lennie. Az erõ- és munkagé-
pek védelmére kötelezõ a 21A és 113B egység-
tûz oltására alkalmas kézi tûzoltó készülék. Te-
hergépkocsi, mezõgazdasági vontató, lassú
jármû védelmére az engedélyezett össztömege
alapján kell az 1. számú táblázat szerint tûzoltó
készüléket készenlétben tartani. A kisebb tûz
eloltásával akár többmillió forint tûzkár is elke-
rülhetõ.
A hatékony földelõvezeték a súrlódásból adódó
statikus feltöltõdés elleni védelmet biztosítja.
A kipufogódob nem lehet lyukas, csatlakozásá-
nak a motorhoz megfelelõen kell lennie, nehogy
kipattanjon véletlenül is szikra.
Az akkumulátor csatlakozósaruinak karbantar-
tása szintén a szikraképzõdés miatt fontos. Az
akkumulátort le kell fedni legalább nehezen ég-
hetõ, villamosságot nem vezetõ védõburkolat-
tal (gumiszõnyeg, kemény mûanyag stb.), és
megfelelõen kell rögzíteni.
A vezetõfülke alatti területen a hidraulikaolaj fo-
lyását, szivárgását meg kell akadályozni, hi-
szen tûz esetén a továbbterjedést nagyban elõ-
segítheti.
A zárt üzemanyag-ellátó rendszernél a szivár-
gások, a gázolaj csepegése nem megengedhe-
tõ.
A motorteret olajsártól, portól, léhától rendsze-
resen meg kell tisztítani, legalább naponta egy-
szer.

Magszállító traktor, teherautó
tûzvédelme:

Itt is fontos a kézi tûzoltó készülék rendszeresí-
tése, hasonlóan, mint a kombájnoknál.
A kipufogódob megfelelõ mûszaki állapota a
szikrázás megszüntetése miatt szintén elõírás.
A kipufogódob kettévágva és újrahegesztve
nem lehet.
A traktor oldalára kihelyezett nagyobb méretû
akkumulátor tetejének tökéletes elszigetelése
védõburkolattal, és annak megfelelõ rögzítése
szükséges.
A motorteret olajsártól, portól rendszeresen
meg kell tisztítani, legalább naponta egyszer.

A patkolt biztosíték kicserélését el kell végezni
az elektromos rendszerben meghibásodás mi-
att elõforduló rövidzárlat levezetésére.

Aratás tûzvédelmi elõírásai:
Kombájnt a gabonatáblán, illetve tarlón üzem-
anyaggal tölteni TILOS!
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal
mentén kell elõször elvégezni. A vasút és közút
mentén az aratást követõen legalább három
méter széles védõszántást kell alkalmazni.
Munkaszünet idejére a kombájnt a gabonatáb-
lától, tarlótól és kazaltól legalább 15 m távol-
ságra szabad leállítani. Amennyiben ez nem le-
hetséges, akkor 3,0 méter védõszántást kell
készíteni.
Erõ- és munkagépet, valamint kombájnt a keze-
lõ üzemeltetés közben nem hagyhat el, más
munkát nem végezhet.
Olyan javítás, karbantartás, amely nyílt láng
használatával, vagy üzemanyag-elfolyással jár,
a gabonatáblán (tarlón) nem végezhetõ el.
Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek,
erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem sza-
bad. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 mé-
terre kell dohányzóhelyet kijelölni, és vizet tar-
talmazó edényt kell elhelyezni.

Szalmaösszehúzás, kazalozás
tûzvédelmi elõírásai:

A szalmaösszehúzásban és kazalozásban részt
vevõ erõgépek az összehúzott szalmát és kazlat
csak olyan távolságra közelíthetik meg, hogy
kipufogócsövük a száraz szalmára ne jelentsen
gyújtási veszélyt. Amennyiben a szalma meg-
közelítése ezt szükségessé teszi, úgy a gépre
hatékony kipufogódobot kell szerelni, és ezt az-
besztzsinórral, vagy más biztonságot nyújtó
megoldással burkolni kell.
Az erõgépekre ráhullott szalmát, illetve szénát
rendszeresen el kell távolítani.
Az összehúzott szalma alapterülete nem halad-
hatja meg a 1.000 m2-t.
A szabadban összerakott kazlak legfeljebb
10x30x8 m nagyságúak lehetnek, és két kazal
között legalább 20 m távolságot kell tartani.
Vasúti vágánytól legalább 100 métert kell bizto-
sítani. A kazlat a közúttól, erdõtõl, lábon álló ga-
bonától legalább 25 m távolságra kell elhelyez-
ni. Nagyfeszültségû, föld feletti villamos veze-
téktõl a legfelsõ vezetékmagasság háromszo-
rosát, de legalább 20 métert. A szabadban el-
helyezett kazlakat minimum 3,0 méteres védõ-
szántással kell körülvenni.

A tarlóégetésrõl:
Mindennemû lábon álló növényzet, tarló, növé-
nyi hulladék égetése tilos! (21/2001. (II. 14.)
Korm. rend.)
A 137/2004. FVM-rendelet alapján a mezõgaz-
dasági területalapú támogatásra csak az jogo-
sult, aki valamennyi jogosultsági kritériumnak
eleget tesz. Ide tartozik a rendeletben részlete-
zett „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” elõírásai-
nak betartása is. Ezen elõírások között szerepel
a tarlóégetés tilalma is.

Tûzoltóság, Sárbogárd

Meghívó
„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok,
akik terhet hordoztok —
én megkönnyítlek titeket” (Mt. 11,28)

A Szentírás ezen szavaival
szeretettel hívja a Sárszentmiklósi
Római Katolikus Egyházközség

idõseit, betegeit a

2007. június 17-én,
délután 15 órakor

tartandó

„idõsek szentmiséjére”.

A szentmisén mód lesz a szentgyó-
nás elvégzésére és a betegek szent-
ségének felvételére, valamint
együtt imádkozunk egymásért. Kö-
nyörgünk testi bajaink gyógyulásá-
ért, vigaszáért, a jó Isten végtelen
szeretetéért.

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy
a családjukban és a környezetük-
ben élõ idõseket és betegeket segít-
sék abban, hogy ezen a szeretet-
összejövetelen részt vehessenek.

A karitászcsoport tagjai szeretnék
segíteni azokat az idõseket, betege-
ket, akik nehezen mozognak. Fel-
ajánljuk, hogy elmegyünk a csalá-
dokhoz, majd visszavisszük ottho-
nukba a híveinket.

Akik igényt tartanak erre a szolgál-
tatásunkra, szíveskedjenek jelezni
azt Becker Gizellánál a 460 247-es
telefonszámon. A szentmise után
szeretetlakomára hívunk és várunk
mindenkit.

„Mert amint bõven van részünk Krisz-
tus szenvedéseiben,
Úgy bõven van részünk Krisztus által
a vigasztalásban is.” (2 Kor. 1, 3-5)

Acélszerkezet-építõ cég
vidéki munkára

munkatársakat keres.
Szakirányú végzettség nem szükséges.

Érdeklõdni: 06 (30) 687 1384

Gyakorlattal rendelkezõ

munkagépkezelõt
keresünk azonnali felvétellel.

06 (30) 9392 026
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N U M I Z M A T I K A
A sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ és a

dunaújvárosi Berán Lajos Éremgyûjtõ Csoport
tisztelettel meghívja Önt

2007. június 14-én, csütörtökön, 17 órára

„A világ papírpénzei 1892-tõl napjainkig” címû numizmati-
kai kiállításának megnyitójára. A kiállítás rendezõje: Kakas
József numizmatikus.

A kiállítás megtekinthetõ:
2007. június 18—22-ig, naponta 13—18 óráig.

Június 9-én, 19 órakor

56 csepp vér
Színes magyar musical

Történetünk egy kicsinyke határ menti településen zajlik,
mely valós keresztmetszete a rettegett 50-es évek terrorjá-
nak. 1956. október 23-án az ÁVÓ a helyi orosz parancsnok
lányának születésnapjára bált rendez. Ezen a bálon a fiata-
lok újabb nagy összecsapást terveznek a helyi karhatalmis-
tákkal. A terv meghiúsul, mivel a budapesti forradalom kitö-
résének hírére a bál félbeszakad. Ekkorra már a bálban Jú-
lia, a helyi ávós parancsnok lánya és Robi, a fõvárosból kite-
lepített színész fia egymásba szeret. Lehet-e ebben a forra-
dalmi helyzetben a két ellentétes oldalon álló szerelmes szív
egymásé? A sors, a forradalom közbeszól, és ártatlanul
mindketten áldozatul esnek az eseményeknek.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a

festményeibõl nyíló kiállításunk
megnyitójára.

Helyszíne:

Idõpontja:

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Rock Café
Iskolabúcsúztató BULI!

Fellép a WITHOUT (PARTY MUSIC).

Vendég: TITÁNOK (Sárbogárd).

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban,
június 8-án, pénteken, 21.30 órától.

Info: 06 (30) 9933 395,
06 (25) 460 031.

Belépõ: 700 Ft.
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Vagdalt hússal
töltött szûzérme

Hozzávalók: fasírthús, szûzérme, só,
õrölt bors, füstölt szalonna.
Elkészítése: a szûzérmét vékonyra ki-
klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, ráhe-
lyezzük a fasírthúst, henger alakúra
összetûzzük. Füstölt szalonnacsíkok-
kal betekerjük, majd alufóliába cso-
magoljuk. Takaréklángon a tepsiben
fél órát sütjük, majd a fóliát levéve
megpirítjuk.

Habos meggyes
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 4 tojássárgája,
20 dkg margarin, 1 kicsi kockaélesztõ, 25
dkg cukor, 1 dl tej.
Elkészítés: az élesztõt a tejjel felfutta-
tom, majd a liszttel, tojássárgájával és
a margarinnal finom tésztát gyúrok
belõle.
Kivajazott tepsipe kelesztem 1 órát,
majd a tojásfehérjékbõl a cukorral ke-
mény habot verek. Ráteszem a már
megkelt tészta tetejére, és erre teszem
a megmosott, leitatott meggyet. Elõ-
melegített sütõben 20-25 percig sü-
töm.
Meggy helyett lehet bármilyen más
idénygyümölcsöt használni.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÖTVENKILENC ÉVES TALÁLKOZÓ
A tanár úr nyolcvanhét éves, s mint minden
évben, az idén is repülõgépre ült, hogy talál-
kozzék hatvan évvel ezelõtti, elsõ, s egyben
utolsó osztályának néhány még életben ma-
radt tagjával. A tanár úr egyenes tartású,
dörgõ hangú férfiú, hatvan évvel ezelõtti
karcsúságának már nyoma sincs, a haja tel-
jesen fehér, volt tanítványai ma is figyelem-
mel csüngnek minden szaván.
Ötvenkilenc évvel ezelõtt néhány tanártár-
sa kíséretében elszökött az országból, mert
nem akarta megvárni, amíg bebörtönzik,
vagy internálják. Ugyanis az akkor hata-
lomra került Rákosi-féle vezetés a vörös
csillag jegyében, merõ jószándékból min-
dent elrontott, ami addig jól mûködött. A
parasztoktól például elvették a földet, lo-
vat, tehenet, a határt elgazosították, az üze-
mek vezetését gyepmesterekre, jobb eset-
ben suszterokra bízták, a volt tulajdonoso-
kat bebörtönözték vagy kivégezték, a szer-
zetesek által mûködtetett iskolák tantestü-
letét rács, vagy drótkerítés mögé dugták.
Hogy miért kellett az ország legjobb tanára-
it üldözni, az ma érthetetlen. Azért, mert
szerzetes papok voltak, és Lenin azt találta
ki, hogy a papokat üldözni kell és megölni.
Nos, a tanár úr és társai sok viszontagság
után az Amerikai Egyesült Államokba ke-
rültek, ahol õ jobb híján egyetemi tanár lett,
a dallasi katolikus egyetem fizikai tanszé-
kének vezetõje. Nem kellett a magyarok-
nak, mint gimnáziumi tanár, bezzeg kellett
az USA-nak, mint egyetemi professzor. Le-
het, hogy ezért fejlettebb Amerika, mint
Magyarország? Nálunk kissé ma is az a mó-
di, hogy a legjobb fejeket sokan ma is legszí-
vesebben akasztófára küldenék. Ez egy
ilyen ország.
Azt majd elfelejtettem, hogy a tanár úr vi-
szontagságos évei alatt Spanyolországban
filozófiából is ledoktorált, persze spanyol
nyelven. A fizikai nagydoktorit pedig nyil-

ván angolul tette le. Dallasi lakásában néha
elnézegeti az elsõ, s egyben utolsó osztályá-
ról készített csoportképet, gondolkodik a
sors vagy a gondviselés útjairól, arról, hogy
mi lett volna, ha nem kellett volna neki és
társainak 1948-ban életüket kockáztatva át-
menekülniük az országhatáron, kényte-
len-kelletlen cserbenhagyva a képen látha-
tó lurkókat. Lehet, hogy akkor nem lenne
ennyire a gödörben Magyarország?

— Minden évben nehezebben szánom rá
magam erre az útra — mondja a tiszteletére
rendezett találkozáson a fehér asztal mel-
lett. — Hiába, nyolcvanhét év az nyolcvan-
hét év.

— Ezek az évenkénti utak milyen benyomá-
sokat nyújtanak a tanár úrnak?

— Kellemetlen, de úgy látom, az ország lej-
tõn van. Egyre rosszabb a közhangulat.
Évente több és több autót lát az ember, de a
lelkekben egyre több a baj. A kapitalista be-
rendezkedésnek egy torz változata valósul
meg, rosszfelé fordult a kocsi. Abszurd,
hogy épp azok forgatják a kormánykereket,
akik nemrég ócsárolták az egész kapitaliz-
must. Most meg õk lettek a fõ kapitalisták.
Félek, hogy hamis alapon nem születhet
szerves képzõdmény.

— Ezért nem tetszik hazatelepedni?

— Ennek ahhoz semmi köze. Itt születtem,
itt lettem tanár és szerzetes, de minden fon-
tos kapcsolódásom már odaátra köt. Ott
már kész a sírhelyem.

Az utolsó kézszorítás után figyelmeztet:

— Ha nem is jövök jövõre, a találkozásokat
tartsátok meg! Feltétlenül!

Mikor kifordul az autó a fõútra, a tanár úr
hosszan integet. A volánnál egy öreg ember
ül: egyike a régi lurkóknak.

(L. A.)

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT
VÁSÁROLUNK A SÁRBOGÁRDI LERAKÓN!

A Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakón lehetõség van az alábbi
haszonanyagok beszállítására, melyekért a Közév Kft. az alábbiakat fizeti:

VEGYES PAPÍR: 10 FT/KG
KARTONPAPÍR: 10 FT/KG
PET (ásványvizes és italos mûanyagpalack)

ÖMLESZTVE: 50 FT/KG
Ugyanitt az alábbi termékeket lehet megvásárolni:

KOMPOSZTLÁDA: 8.000 FT, KOMPOSZTTEA: 360 FT.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon: 06 (25) 508 990, valamint

e-mailben a kozevkft@vnet.hu címen lehet.

TISZTASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG — KÖZÉV!
TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
TISZTASÁGÁÉRT!

Megjelent Hargitai
nagymama

szakácskönyve
Ételed az életed

címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke

Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

80 év tapasztalat,
900 recept és jó tanács,

6 év gyûjtõmunka,
3 féle áttekintési lehetõség!
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Mirkó királyfi meg
a táltos paripa

Volt egyszer egy király, volt annak három fia. Ennek a királynak
az egyik szeme mindig sírt, a másik mindig nevetett. Megkér-
dezte egyszer a legkisebbik fia — Mirkó királyfi —‚ mi az oka
annak, hogy apja egyik szeme sír, a másik meg nevet.

— Nagy oka van annak, édes fiam — mondta a Fehér király,
mert ez volt a neve. — Volt nekem egy vitéz barátom, a Fekete
király, hej, sok ellenséggel megvívtunk mind a ketten legényko-
runkban. Aztán egyszer úgy esett, hogy el kellett válnunk. Volt
ennek az én barátomnak egy tündér keresztanyja, az megmond-
ta nekem, hogy három derék fiam lesz, de jó király csak abból le-
het, aki majd megtalálja, az országomba el is hozza a Fekete ki-
rály birodalmában termett aranyvirágot, meg melléje még egy
aranyalmát is. Nevet az egyik szemem, mert három derék fiam
van, sír a szemem, mert azt sem tudom, hol, merre van a Fekete
király birodalma, hogyan is várhatnám, hogy valamelyik derék
fiam elhozza az aranyvirágot meg az aranyalmát?

— Egyet se búsulj, édesapám! — mondta Mirkó királyfi. — El-
megyek én is meg a két bátyám is, haza sem jövünk aranyvirág
meg aranyalma nélkül.

Így is lett. Csakhogy a Fehér király istállójában két szép paripa
volt bekötve, ezt elvitte a nagy útra a két idõsebb királyfi,
Mirkónak egy öreg, sovány gebe jutott csak. Megveregette
Mirkó királyfi a gebe oldalát, s szelíd szóval biztatta:

— Egyet se félj, derék öreg jószágom. Megitatlak, megetetlek
minden reggel, minden este, valahogyan majdcsak eljutunk a
Fekete király országába.

Azzal felült a gebe hátára, s a testvérbátyjai után õ is elindult a
hosszú útra. Mikor esteledett, megszólalt az öreg ló:

— Mit parancsolsz, édes gazdám? Szálljak, mint a szél, vagy re-
püljek-e, mint a gondolat? Mert tudd meg, hogy táltos vagyok
én, csak azt vártam, hogy szelíd szóval szóljanak hozzám!

— Röpülj, lovam, táltos lovam, mint a gondolat! — örvendezett
Mirkó királyfi.

Röpült is a táltos, mint a sebes gondolat; a hold nem világolt
még az égen, Mirkó királyfi a Fekete király palotájának az
udvarába ért.

A palota ablakából éppen kinézett a Fekete király szépséges
leánya.

— Hát te ki vagy, galambom? — kérdezte Mirkó királyfi.

— Én a király leánya vagyok, de mit keresel az én apám udvará-
ban, te idegen vitéz?

— Téged kereslek, galambom, mert nálad szebb aranyvirágot
még nem látott a szemem! Most már csak az aranyalmát kell
megtalálnom!

A király leánya becsapta az ablakot, sehogy sem értette, mit
akar az idegen vitéz.

Akkor Mirkó királyfi meg a táltos paripa háromszor megkerül-
te a palotát, a Fekete király meg a szépséges leánya kijöttek a
palotából, de ahogy átlépték a küszöböt, a király aranyalmává, a
leánya meg aranyvirággá változott; Mirkó királyfi a kalapja
mellé tûzte a virágot, az almát meg zsebre vágta, s mint a sebes
gondolat, szállt vissza az édesapjához.

— Apámuram, meghoztam az aranyalmát, meghoztam az
aranyvirágot, aztán már nevessen ám mind a két szeme!

Átdolgozta: Bartócz Ilona

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban folytatódik a nyárias
idõjárás. Csütörtöktõl valamelyest szára-
zabb levegõ érkezik fölénk, ezért délutánon-
ként az eddigiekhez képest kevesebb helyen
alakulnak ki záporok, zivatarok, és több lesz
a napsütés. A nappali felmelegedés az átla-
gos felett alakul, sokfelé lesz 30 fok körüli
csúcshõmérséklet. A reggeli hõmérséklet
12—18, a nappali 25—31 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
kaktusz, hörcsög
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Beáta, Sárbogárd; Varga
Dávid, Sárbogárd; Jákob Mária Sárbogárd; Petro Lilla, Sárbo-
gárd; Barabás Anita, Kislók; Barabás Tamás, Kislók; Farkas
Virág, Vajta; Horgosi Dóra, Nagylók.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. június 12.
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Június 9., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüske-
vár 8.30 Éretlenek 9.00 Iskolatársak 10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Momentán
11.00 Stílus 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Ízvadász 12.40 Testi mesék 13.35
Klipperek 14.35 Autóvízió 15.05 MaxMotor 15.35 Strandmagazin 16.05 TS —
Vízilabda-mérkõzés 18.05 Ötkarikás történetek 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30
Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Elõre a múltba 21.55 Dob+basszus
22.25 Mennyit ér egy nõ? 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.40 Ellobo — A farkas
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.55 Disney-rajz-
filmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L. A. Heat — Halálos páros 15.35 A háló-
zat csapdájában 16.35 MRS. Maffia 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Címlapsztori 20.25 Vadiúj Vadnyugat 22.35 Forma-1 0.25 Ómen 3. — Végsõ
összecsapás 2.30 Döglött akták 3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 A vadon naplója 11.20 Babavilág 11.55 Rém ren-
detlen család 12.35 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.30 Született feleségek 15.30 Csillagkapu 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15
SHREK 22.00 Forró rágógumi 4. 24.00 Összeomlás 2.00 Ed 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Határok nélkül-válogatás 6.00 Krónika 8.00 Krónika
8.17 Kertészet 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré Rómá-
ból 12.00 Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.06 Zöld vá-
lasz 14.30 Cigányfélóra 15.05 Irodalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök
16.00 16 óra 17.05 Az én hetem 17.30 Krónika 18.05 Történet, hangszerelve
19.06 Sport 19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 A Rá-
diószínház bemutatója 21.26 Zene 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én
hetem 23.00 Hírek, kenó 23.05 16 óra 0.10 Éjszaka

Június 10., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbéka 8.30 A Black Rose vár titka 8.50 Netkori 9.45
„Így szól az Úr!” 9.50 Evangélikus magazin 10.20 Református ifjúsági mûsor
10.25 Tanúságtevõk 10.55 TS — Gyorsasági motoros vb 12.00 Hírek 12.10 Egy
Fényes-est 13.20 Csellengõk 13.45 TS—MOTO GP 14.55 TS—Sport7 15.40
Magyar elsõk 16.00 Unokáink sem fogják látni 16.30 Feszti körkép 17.00 Abszo-
lút 17.30 Vevõszolgálat 18.00 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25
Szilveszter anno 21.05 A szólás szabadsága 22.10 Match Point 0.15 Hírek 0.20
Sporthírek 0.30 TS—Motorsport
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.30 Mp4orce 8.55 A tini nindzsa
teknõcök új kalandjai 9.15 Inuyasha 9.40 Receptklub 10.00 Játék 11.00
MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó 12.05 Vadnyu-
gati fejvadász 13.00 Hegyi mentõk 13.55 Magyar autósport-magazin 14.20
Seven Days — Az idõkapu 15.15 Eltûntnek nyilvánítva 16.00 Hatoslottó-sorso-
lás 16.15 Tarzan 17.10 Robin Hood 18.05 Forma-1 18.30 Híradó 19.00 Forma-1
21.05 Macskanõ 23.55 Heti hetes 0.20 Póker 1.35 Portré 2.05 A szörny
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.15
Lassie 9.45 Jetix gála 2007. 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Re-
ménysziget 12.30 Knight Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 South
Beach 15.30 Psych — Dilis detektívek 16.30 Smalville 17.30 Walker, a texasi
kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Doktor Szöszi 22.00 Marha nagy kalamaj-
ka 24.00 Képírók 1.40 Napló 2.40 Chris Isaak-show
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.05 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Ró-
mai katolikus szentmise közvetítése 11.06 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.06 Névjegy 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Batthyány, az örökmécses 15.35 Kard és kereszt 16.05 Kopogtató 16.35 Bartók
mûsor 17.05 Népzene 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Esti séta 19.50
Mese 21.05 Válogatás a Vasárnapi Újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.30 A Rádiószínház bemutatója 23.38 Zene 0.10 Éjszaka

Június 11., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát
Benyovszky! 10.00 Afrika gyöngyszeme 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50 Domovina
13.20 Fõtér 14.15 BBC-exkluzív 15.10 Kodály 125 15.20 Don Matteo 16.15 Vá-
laszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn
doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra! 18.015 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Frasier — A dumagép 20.05 Patika 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Swimmingpool
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.10 Játék 15.40 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Tru Calling — Az
õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.15 Lúzer 23.20 Elsõ fokon 1.05 Reflektor 1.25 Mamba 2.40 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35
Szóda 10.25 Teleshop 11.45 Botcsinálta tanerõ 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti
helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Gyilkos

számok 22.00 Mi kérünk elnézést! 23.00 TotalCar 0.05 DolceVita 0.40 Tények
este 1.10 Nyomtalanul 2.00 Memphis Belle 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 6.00 Reggel 6.15 Sport 8.20 Merítés 9.00 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár Ferenc: A Pál ut-
cai fiúk 13.26 Aranyalap 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.05 Szonda 14.35 Talpalávaló 15.05 Rádiókabaré Rómából 16.00 Délután
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sport 18.30 Határok nélkül 19.06
Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az
elmés nemes 20.56 Zene 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót!
22.00 Krónika 22.20 Irodalmi újság 22.45 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.05 Oxigén
23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Június 12., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát,
Benyovszky! 10.00 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõz-
zünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser
Bildschirm 13.20 Fõtér 14.15 Magyar elsõk 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Ka-
tolikus krónika 15.10 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást!
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 18.00 Áll-
junk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier —
A dumagép 20.10 Önök kérték! 21.10 Retro 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Felejthetetlen
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 11.15 Receptklub 11.30 Te vagy az
életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.35 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10
Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30
Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Harmadik
mûszak 22.10 A Grace Klinika 23.10 XXI. század — A legendák velünk élnek
23.40 Az elnök emberei 0.40 Reflektor 0.55 Igaz történetek 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.50 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35
Szóda 10.20 Teleshop 11.40 Szerelmi bájital 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti
helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Irigy Hón-
aljmirigy 21.15 Jenki Zulu 23.00 Tények este 23.30 Alexandra-pódium 0.05 Bí-
rósági mesék 0.55 Alfred Hitchcock bemutatja 1.25 Sako menyegzõje 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 6.00 Reggel 6.15 Sport 8.20 Merítés 9.00 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Molnár Ferenc: A Pál ut-
cai fiúk 13.26 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Délután 17.30 Krónika 18.03 Parlamen-
ti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben
délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes
20.56 Zene 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.20 Tér-idõ 22.50 A Sebõ együttes felvételeibõl 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Június 13., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát,
Benyovszky! 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõz-
zünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru
14.20 Fõtér 14.15 Fogadóóra 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Don
Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-ta-
xi 17.05 Quinn doktornõ 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58 Föld
Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier-A dumagép 20.10 A tizedes meg a többiek 22.00
Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20
Magánbeszélgetések 0.20 A terror csapdájában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.45 Játék 15.40 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Tru Calling — Az
õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.15 CSI — Miami helyszínelõk 22.10 Dr. Csont 23.10 Médium 0.15 Reflektor
0.35 Óvakodj a gazditól! 2.10 Egy rém rendes család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.25
Szóda 10.15 Teleshop 11.35 A vasmacska kölykei 13.40 Észbontó 14.30
Melrose Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Ten-
gerészeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15
Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 21.15 Doktor House 22.15 Hõsök
23.15 Egy rém rendes család Budapesten 23.45 Tények este 0.15 Ördögi színjá-
ték — A pap, a várúr és a boszorkány 2.10 Hack — mindörökké zsaru
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 6.00 Reggel 6.15 Sport 8.20 Merítés 9.00 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár Ferenc: A Pál ut-
cai fiúk 13.24 Aranyalap 13.30 A református egyház félórája 14.06 Kultúrkör
15.06 Magyarországról jövök 16.00 Délután 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti üt-
közõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben dél-
elõtti mûsorából 19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.56
Zene 21.05 Egy hazában 22.00 Krónika 22.20 Mérleg 22.50 Ghymes együttes
felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Június 14., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 Vivát,
Benyovszky! 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõz-
zünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Slovenski utrinki 12.50 Együtt
13.20 Fõtér 14.10 Önök kérték! 15.05 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Vá-
laszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Quinn
doktornõ 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10 Szempont 21.10 Titkos szolgálat — MI-5
22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 A tánc
legendája 24.00 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.40 Játék 15.40 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas-FBI 17.30 Tru Calling — Az õr-
angyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.15 Esti showder Fábry Sándorral 23.05 Házon kívül 23.35 Ments meg! 0.35
Reflektor 0.55 Infománia 1.25 Farkasok között 3.00 Házon kívül 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Stahl konyhá-
ja 9.25 Szóda 10.15 Teleshop 11.30 Fekete bárány 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Ten-
gerészeti helyszínelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35
Jóban-Rosszban 20.15 GSG 9 — Az elit kommandó 21.15 Bumeráng 23.30 Kü-
lönleges ügyosztály 0.30 Tények este 1.00 Strucc 1.35 Péntek esti láz 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 6.00 Reggel 6.15 Sport 8.20 Merítés 9.00 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Molnár Ferenc: A Pál ut-
cai fiúk 13.25 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.05 Délután 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti üt-
közõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben dél-
elõtti mûsorából 19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55
Zene 21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.20 Kard és kereszt
22.45 A Kolompos legszebb gyermekdalaiból 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör
0.10 Éjszaka

Június 15., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát,
Benyovszky! 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõz-
zünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.45
Abszolút 14.15 Körzeti magazinok 15.05 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Vá-
laszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Quinn
doktornõ 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10 Doktor Nagyfõnök 21.00 Csináljuk a fesz-
tivált! 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.05 Kultúrház extra 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Szégyenfolt
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.50 Játék 15.40 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI 17.30 Tru Calling — Az
õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.15 Magma — Fellázad a Föld 23.00 Négyen résen 0.45 Reflektor 1.05 Szebb
holnap 2. 2.55 Itthon 3.15 Az Internet csodái 3.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Szó-
da 10.15 Teleshop 11.30 Szüleidre ütök 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Fekete nyíl 21.15
Az elveszett Jézus videó nyomában 0.35 Tények este 1.05 Gyilkos megváltó 3.
— Az ígéret 2.40 Az igazság napja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 6.00 Reggel 6.15 Sport 8.20 Merítés 9.00 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Molnár Ferenc: A Pál ut-
cai fiúk 13.26 Aranyalap 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05
Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Délután 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti
ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben dél-
elõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.56
Zene 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.20 Fórum 22.50 Budai Ilona énekel 23.00
Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Június 9., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 A sárbogárdi képviselõ-tes-
tület ülése, 12.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Meg-
emlékezés a zsidó temetõben, Hõsök napja a reformátusoknál, Fotóal-
bum: London 2006, 18.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Sár-
szentmiklós kézilabda, 21.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci, 23.00 Lap-
szemle

Június 10., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 A sárbogárdi képvise-
lõ-testület ülése, 12.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00
Gyermeknapi életképek, Ünnep a dégi nevelõotthonban, Fogathajtás
Sárkeresztúron, 18.00 Heti híradó, 19.00 Sziréna, 20.00 Evangéliumi Ke-
resztények Gyülekezete, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Június 11., hétfõ: 7.00, 12.00, 18.00 Heti híradó, 8.00, 13.00, 19.00 Szi-
réna, 20.00 A Freedom együttes koncertje, Az Új Generáció cigányzene-
kar mûsora, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Június 12., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 A Freedom együt-
tes koncertje, Az Új Generáció cigányzenekar mûsora,, 12.00 és 18.00
Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00 Cosa Nostra—Suzuki Barta
kézilabda, 21.00 Sárszentmiklós—Csór foci, 23.00 Heti híradó, 0.00 Szi-
réna

Június 13., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Cosa
Nostra—Suzuki Barta kézilabda, 10.00 Sárszentmiklós—Csór foci,
12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00 Beszélgetés
Kõ Pállal, Emlékezõ fák Abán, Fotóalbum: Japán 2007, 23.00 Lapszemle

Június 14., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Beszélgetés Kõ Pállal, Em-
lékezõ fák Abán, Fotóalbum: Japán 2007, 12.00 és 18.00 Lapszemle,
20.00 Evangéliumi Keresztények Gyülekezete, 23.00 Lapszemle

Június 15., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Evangéliumi Keresztények
Gyülekezete, 12.00 és 18.00 Lapszemle, 20.00 A Freedom együttes kon-
certje, Az Új Generáció cigányzenekar mûsora, 23.00 Lapszemle.

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén
adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetés-
felvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi
TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán,
a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ
számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20)
9440 445.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. La-
káscélú, szabad-felhasználású hitelek, hitelki-
váltás. 1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498.
(0878404)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70)
369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1670 Ft/q, cser kugli akáccal 1680 Ft/q,
cser aprított 1690 Ft/q, cser aprított akáccal
1700 Ft/q, akác tûzifa kugliban 1.900 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 1.940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986
2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parket-
ta 1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199
Ft/db-tól; 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Méhek, méhrajok befogását vállalom. Telefon:
06 (30) 328 9267.
Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhaszná-
lásra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30)
578 9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban
1500 Ft/éj. (0414828)

Iroda bútorozottan kiadó; 06 (30) 3302 615.
Vennék jó állapotú, összkomfortos, kertes csa-
ládi házat Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 459 2656.
Kétszobás vagy 2,5 szobás lakást bérelnék Sár-
bogárd központjában. Tel.: 06 (70) 459 2656.
(0414019)

Sárbogárdi bisztróba fiatal pultost felveszek;
06 (20) 249 7386. (0414017)

Lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 06 (70)
774 2894. (0414014)

Balatonszabadi-Sóstón kétszintes nyaraló a
strandtól 100 m-re egész nyáron olcsón kiadó.
Tel.: 06 (70) 330 9955.
Árpád-lakótelepen, 4. emeleten, erkélyes la-
kás eladó; 06 (30) 545 9720. (0414023)

Kétszobás családi ház eladó a Damjanich utcá-
ban. Tel.: 06 (30) 318 6144. (0414029)

Családi házak eladók; 06 (30) 3302 615.
Ingyenes hitelügyintézés több bank kínálatából
személyre szabottan. Építene, lakást vásárolna,
felújítana, adósságait rendezné? Keressen: 06
(30) 491 5363. Állunk rendelkezésére!
1,5 szobás lakás kiadó; 06 (30) 681 1336.
(0414039)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. Telefon: 06
(30) 225 2067.
Sárbogárdi sörözõbe pultos-felszolgálót felve-
szek. Érdeklõdni: 06 (20) 9325 524.
Szezonvégi kiárusítás a Krisztina dísznövény-
ben. Árpád u. 65/a. Szombat, vasárnap is nyit-
va, 10-14 óráig.
Kémény bontásából származó tégla ingyen elvi-
hetõ; 06 (20) 394 2372.
Káloz központjában közmûvesített építési tel-
kek eladók. Érd.: 06 (25) 506 448.
Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat
keresek mûanyag ablakok, illetve redõnyök be-
szereléséhez. Asztalos illetve lakatos végzett-
séggel rendelkezõk elõnyben! Várom jelentke-
zését! Tel.: 06 (30) 9377 545. (0414220)

Újépítésû családi ház sürgõsen, áron alul eladó,
06 (70) 534 8326. (0414217)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Tel.:
06 (30) 378 3405. (0414213)

Pelikán sörözõ 20 ezer Ft/hó-ért kiadó. Telefon:
06 (30) 2665 234.
Elveszett egy magyar vizsla, kan kutya, 3 hóna-
pos, nyakában bolhanyakörvvel. Kérem a be-
csületes megtalálót, hozza vissza a Tinódi u.
29/a szám alá. Tel.: 06 (70) 453 4227.
Nagylókon családi ház albérletbe kiadó; 06 (30)
434 1917. (0414337)

Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 211
6301.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó; 06 (20) 215
4698.
Vajtán, fürdõhöz közel telek olcsón eladó; 06
(70) 332 1397. (0414333)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! Telefon: 06
(20) 557 6509. (0414246)

Internetes tanfolyamok kezdõknek és haladók-
nak esténként, Sárbogárdon, a kábeltévé irodá-
ban, az OTP-vel szemben. 25 órában, heti 2x3
óra gyakorlással, 2x12.500 Ft-ért. Információ-
keresés, szórakozás, kommunikáció, munka,
tanulás, ügyintézés. Tanfolyamvezetõ: Szénási
Csaba, 06 (30) 276 8331.

Elõnevelt, Tetra-H (barna) csirke elõjegyeztet-
hetõ július 7-re, Tinódi u. 52., 06 (25) 460 738,
06 (30) 384 2294. (0414328)

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0414326)

Családi házak 5,5—8 millióig eladók. Árpád-la-
kótelepen, 4. emeleti lakás 5,8 millióért eladó.
Sárbogárd központjában, 1,5 szobás, családi
ház telekkel kiadó. Telefon: 06 (30) 9364 371.
(0414325)

Meggy kapható! 200 Ft/kg. Tel.: 06 (20) 597
3619. (0414321)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, földszinti
lakás eladó. Tel.: 06 (30) 9744 940. (0414317)

Sárbogárdon, Damjanich u. 18. szám alatti ház
eladó; 06 (25) 461 830. (0414244)

Dézi kihúzhatós, ágynemûtartós, zseníliaszö-
vetes kanapé eladó. Fekvõfelület 180x200 cm.
Ár: 45 ezer Ft; 06 (30) 348 4373. (0414241)

Sárbogárdon, felújított, kétszobás ház eladó.
Tel.: 06 (20) 333 1590.

Olasz fagylaltgép, háromkaros, hároméves,
380 V-os eladó; 06 (30) 9165 891. (0414235)

Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdek-
lõdni a helyszínen. (0414235)

Összkomfortos családi ház eladó Sárke-
resztúron. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (30)
598 0529. (0414233)

Ady-lakótelepen, 4. emeleti, cirkófûtéses la-
kás eladó. Tel.: 06 (20) 950 5254. (0414051)

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

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

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

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

A KVJ Mûvek Zrt. (2421
Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.)

azonnali belépéssel felvesz
3 mûszakos munkarendbe:

– GÉPKEZELÕT prés- és
ponthegesztõ üzembe;

– SZERSZÁMKÉSZÍTÕT.
Közlekedés: szerzõdéses járattal.

Jelentkezni a fenti címen, valamint
az alábbi telefonszámon lehet:

06 (25) 259 450/102-es mellék.

LAMINÁLT
PADLÓ

ÁRUSÍTÁSÁT MEGKEZDTÜK
a Sárbogárd, Gilice köz 7.

szám alatti
gépkölcsönzõ üzletünkben.

Szegélyléc, alátétfólia,
kiegészítõ kellékek kaphatók.

Nyitva: naponta 7-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 7-12-ig.

AKCIÓ
JÚNIUS 8-tÓl!

ARIEL KIDS 3 kg 1480 Ft
BONUX 2 kg 900 Ft
TOMI KRISTÁLY 2 kg 990 Ft
REXONA DEO 490 Ft
OLD SPICE DEO-k 690 Ft
MORTEIN légyirtó 400 ml 490 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Német import
HASZNÁLT CIPÕK

KIÁRUSÍTÁSA!
Nõi, férfi, gyerekcipõk, szandálok

–50%-os áron!
2007. június 11-én,
9-12 óráig Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban!

Szeretettel várunk mindenkit!
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Folytatódnak akcióink

a FAIR 2002 Kft.-nél!

50-70%-os
kedvezmények!

Székek, asztal, sarok-ülõgarnitúra, kanapék,
3+2+1 ülõgarnitúrák, komód, fotelok,

zsámolyok, tükrök.

Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak,
heverõk, fotelok, fotelágyak,

3+2+1 (3+1+1) és sarok-ülõgarnitúrák,
kanapék, rekamiék ágyazható változatban.

FENYÕBÚTOROK!
Akcióink a hirdetés megjelenésétõl

a készlet erejéig tartanak.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630

(egyes bútorokra)

TÁP KIS- ÉS NAGY-
KERESKEDÉS
Megnyitottunk!

Óriási nyitási akció!
Az Árpád utcai tápbolt akciós áraival,

nagy választékkal várja vásárlóit!
Termékeink 20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók.

Akciós ár:
baromfi indító 20 kg 1512,-
baromfi nevelõ 20 kg 1440,-
kacsa indító 20 kg 1483,-
kacsa nevelõ 20 kg 1426,-
malac dercés 20 kg 1469,-
malac granulátum 20 kg 1526,-
süldõ/hízó koncentrátum 20 kg 2174,-
malac koncentrátum 20 kg 2290,-
süldõ dercés 20 kg 1397,-
hízó dercés 20 kg 1310,-

Sárbogárd, Árpád u. 61/a.
Nyitva:

hétfõtõl péntekig, 8-12 óráig,
délután 13-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 381 1720
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A „hatalom” bosszúja?
Hétvégén került sor a sárbogárdi Zengõ
Óvoda évzáró ünnepélyére, mellyel kap-
csolatban szeretnék néhány mondatot
megjegyezni. Most nem a gyerekek szín-
vonalas mûsoráról és az óvónõk munká-
járól szólnék — ami nem mellékes persze
—, hanem egy olyan dologról, amit még
most sem hiszek, hogy megtörténhet egy
olyan pedagógussal, aki sokéves munkája
során szívét-lelkét kitette azért, hogy
gyermekeink érdekeit szem elõtt tartva, a
szülõkkel és kollégákkal együttmûködve
végezze munkáját mindenki megelége-
désére.
Nevezetesen Manyi óvó nénirõl beszélek
itt, bár azt gondolom, ez mindenki szá-
mára egyértelmû. Mélységesen felhábo-
rít az a tény, hogy egy olyan óvónõnek, ve-
zetõnek, aki hivatásának élve rengeteg
gyermeknek alapozta meg tudását, s ez-
zel életét is az óvodai évek alatt, egy cso-
portszobában „megbújva”, csendesen
sírdogálva kellett végignéznie az óvodai
ünnepélyt. Mint kívülálló kellett néznie,
hogyan ballagnak el azok a gyerekek,
akiknek a nevét három vagy négy évvel
ezelõtt õ írta be a kiscsoportosok névso-
rába, és akiknek cseperedését végigkísér-
te az oviban.

Úgy gondolom, ezen nemcsak én botrán-
koztam meg, hanem minden szülõ, akiket
Manyika még pár hónappal ezelõtt is
próbált megnyugtatni, hogy együtt, közös
erõvel meg tudjuk menteni a Hõsök terei
ovit. Összefogtunk mi, szülõk és a peda-
gógusok, de kudarcot vallottunk.
Igen, ez a városvezetés, a HATALOM
bosszúja. Mivel az ellenszegülõ szülõket
nem lehet, így azt a vezetõt távolították
el, aki igenis a MI gyerekeink érdekeiért
küzdött, ezzel állását is kockáztatva. A
város vezetését minõsíti az a tény is, hogy
egy pedagógus sok évtizedes minõségi
munkáját annyival sem értékeli, hogy le-
zárhasson egy tanévet, hogy méltókép-
pen elköszönhessen az évzáró ünnepé-
lyen.
Aljas és sunyi módon pöckölték el az út-
ból, mert ellenszegült a HATALOM-
NAK a mi gyermekeinkért.
Köszönöm — és azt hiszem, minden szü-
lõ nevében teszem ezt — Manyi óvó néni
munkáját, gyermekeinkbe fektetett ener-
giáját, és õszintén sajnálom, hogy ilyen
megtörténhet egy szívét-lelkét munkájá-
ba adó óvó nénivel.

Reiterné Kovács Erika

Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

VARGA JÓZSEF
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek

Temetkezés lelkiismeretes munkájáért.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

SZÕNYEGI
LAJOSNÉ,

született Oláh Erzsébet

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

HARASZTIA
FERENCNÉ,

született Tóth Mária

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, apósom,

nagyapánk,

BALOGH LÁSZLÓ
Sárbogárd, Ady E. út 172. szám alatti

lakos (volt ÁFÉSZ-fõkönyvelõ),
életének 75. évében

rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2007. június 8-án,
pénteken, 13 órakor lesz Alapon.

Gyászoló család

Idõutazás a helyi járaton
Szenzáció! Szenzáció! Idõutazás Sárbo-
gárdon!
Mint azt néhány hoppon maradt utazni
vágyótól megtudtuk, nem egyszer siker-
telennek bizonyult az a kísérletük, hogy
fölszálljanak a híres, nevezetes sárbogár-
di helyi járatra. Tudniillik, nem egy egy-
szerû járatról van szó! Ha valakit az a sze-
rencse ér, hogy sikerül rá följutnia, akkor
egy hihetetlen idõutazásban lehet része.
A tudósok által még fel nem kutatott ere-
detû óramûszerkezet szerint közlekedõ
járat ugyanis hol elõbb, hol késõbb érke-
zik a megállókhoz, vagy éppen másik
busznak álcázza magát. De van olyan is,
hogy hiába lesik árgus szemekkel az idõ-
utazásra vállalkozó, merész kalandorok,
nem jön. Az elsõ három eset még csak
hagyján, ám mi van azokkal, akik fölszáll-
nak a jármûre, viszont az sosem érkezik
meg velük?
Éppen ezért csak olyanok vegyék a bátor-
ságot az idõutazásra, akik elszántak, és
felkészültek minden eshetõségre! Ha a

vállalkozó szellemû utasjelölteknek min-
den erejüket megfeszítve sem sikerülne a
kísérlet, akkor se keseredjenek el! Végsõ
esetekben ott a megbízható lábbusz …
már akinek használható állapotban van a
karosszériája.
Néhány kérdés azonban fölvetõdik a kü-
lönös helyi járatok kapcsán: a buszbérle-
tek — amiket szinte mindenki megkapott
a városban, még a varjak is a Hõsök terei
fák tetején — vajon olyanok, mint a sors-
jegyek: akiknek szerencséjük van, azok
följutnak vele a buszra, akiknek meg
nincs, azok mehetnek gyalog? Így ügyel-
nek az „égiek” a városban lakók egészsé-
gére? No, és minek akkor a menetrend?
Hogy a remény sose haljon meg?
Ha már ilyen járat adatott nekünk, akkor
kérjük a buszok sofõrjeit: hozzanak ma-
gukkal a jövõbõl egy olyan órát, ami pon-
tosan jár! Így talán mi, földi halandók is
részesülhetünk abban az örömben, hogy
utazhatunk a helyi járaton.

Hargitai Kiss Virág

HELYESBÍTÉS
Múlt heti számunkban a 2. oldalon
helytelenül írtuk Sinka Attila képvise-
lõ nevét, amiért ezúton is elnézést
kérünk!

Szerkesztõség

A sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar

2007. június 10-én, vasárnap, 18 órakor tartja

40 éves jubileumi hangversenyét
a József Attila Mûvelõdési Központban.

Szeretettel várjuk ünnepi koncertünkre Önt és kedves családját!


