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Utolsó ballagás
Szombaton volt az utolsó ballagási ünnepély a bezárásra ítélt Hõsök terei óvo-
dában. Nemcsak a gyerekek, hanem az óvó nénik és a dajka nénik is elballagtak.

Írásunk az 5. oldalon

„Ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad…”

40 éves kórus
40. születésnapját ünnepeli idén a Huszics
Vendel és Huszics Vendelné vezette sár-
bogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar. Ez alkalomból adtak koncertet va-
sárnap este a mûvelõdési házban, melyre
az elmúlt évek legnépszerûbb mûveit
gyûjtötték csokorba. A kórus vendége volt
a szenzációs Brass in the five fúvósötös, és
néhány darab erejéig újra együtt énekel-
hettek, lehettek az énekkar régi és jelenle-
gi tagjai.

Részletes beszámolónkat jövõ heti
számunkban olvashatják.

MINIPÓNI
SZÜLETETT

Vajtán Érsek Sándoréknál múlt szerdán nagy
esemény történt. Az alig 76 cm magas, 10 éves
minipóni kanca, Mary kiscsikója megszületett.

Az állatudvar felvigyázója, a nagyszõrû puliku-
tya körülugrálta a kis jövevényt, amely alig volt
kisebb nála. A kiscsikó éppenhogy világra jött,
máris lábra állt, és az anyja emlõjét keresve táp-
lálék után nézett. Éhségét elverve körbeszalad-
ta az udvart, így köszöntve ezt a szép, ragyogó vi-
lágot. Mint Érsekék elmondták, meglepõ, hogy
ilyen gyorsan lábra állt a kis jószág. A rendkívül
mozgékony apróságot talán ezért is Szilaj névre
keresztelték. Születése után természetesen
megmérték. Magassága 46 cm, hossza 40 cm, a
mérlegen mindössze 7 kilót nyomott.
Nagyon mozgékony, és gyorsan gyarapodik.
Alig egyhetes, de már rosszalkodik. Az udvar-
ban sorra kirugdalja a napelemes lámpákat,
ezért idõnként az elõkertbe zárják legelni a ma-
májával együtt. Az udvarban a puli próbálja a
kiscsikót terelgetni több-kevesebb sikerrel,
mert a makrancos kiscsikó a saját feje szerint
szalad el elõle, és olykor már a patáját is próbál-
gatja a kutyával szemben.
A minipóni Hollandiából került Érsekék udva-
rába. Van nekik jó néhány normál méretû póni-
juk is, mert ezek tenyésztésével is foglalkoznak
a mezõgazdaság mellett. A pónikkal részt vesz-
nek fogathajtóversenyeken is. Az elmúlt hétvé-
gén éppen Nagydorogon voltak.
A kis póni Érsekék kislányának kedves kis ba-
rátja lett.

Hargitai Lajos
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Az ülés nyitóakkordjaként Bódai Gábor
a parlagfû veszélyeire hívta fel a figyel-
met. Kérte, hogy a képviselõk mérjék fel
a parlagfûvel borított területeket. Szor-
galmazta, hogy a 63-as út forgalmának
csökkentése, minõségének megóvása, to-
vábbá a gyalogosok, kerékpárosok biz-
tonsága érdekében a rendõrséggel és a
Közútkezelõ Kht.-val közösen sürgõsen
dolgozzanak ki egy hathatós megoldást.

Hibák a tervben

A korábban elkészült helyi településren-
dezési terv alkalmazásának tapasztalata-
iról készült elõterjesztést is tárgyalta a
testület soros ülésén. A szabályozási terv
jóváhagyása óta eltelt idõszakban ugyan-
is több, kisebb-nagyobb hibát, illetve a la-
kosság számára aránytalanul szigorú
megkötöttséget elõíró övezeti besorolást
vélt felfedezni a hivatal. A terv például
számos helyen (lásd: Sárbogárd, Árpád
utca, Rétszilas, Fehérvári út) tévesen tar-
talmazza az ingatlanok házszámait, mivel
már a földhivatali alaptérképen is hibás a
házszámozás a szóban forgó részeken.

Etelvári Zoltán: Van a testületben szak-
ember, bízzuk meg õt azzal, hogy nézze át
ezeket a dolgokat, hogy életszerûbbé le-
hessen tenni a szabályokat.

Dr. Krupa Rozália: A tervet a lakosság
véleményezhette, a képviselõ-testület
több fordulóban tárgyalta. Rendezési
tervet városépítõ diplomával rendelkezõ
szakemberek készíthetnek, nem építész-
mérnökök. Lehet felhatalmazást adni ar-
ra, hogy nézze meg — habár elõtte is le-
hetõsége volt megtekinteni —, de a fõépí-
tészi hivatal már felülbírálta ezt a tervet.
Ha módosítani akarja a tervet a képvise-
lõ-testület, akkor meg kell bízni egy erre
szakosodott céget. Mi azt javasoljuk,
hogy amíg nincs erre pénz, ne nyúljunk
hozzá a tervhez.

Bártfai Antal: Voltak, akik az utolsó pil-
lanatban eszméltek, hogy a rendezési
terven még lehetne módosítani, de a nagy
tömeg nem vette a fáradságot, vagy nem
volt rá alkalma, hogy a terv részleteiben
kellõ mértékben elmerüljön. Akinek ez
feladatköre volt, az is átsiklott olyan dol-
gok fölött, amik az elõterjesztésben van-
nak. Késõbb térjünk vissza erre a kérdés-
re.

Avarrendelet

Megalkotta az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról
szóló rendeletét a testület, melynek elõ-
készítése során figyelembe vették a város
területén található ingatlanok fenntartá-
sára, hasznosítására, mûvelésére jellem-
zõ tényezõket, az avar és kerti hulladékok
hasznosításának és megsemmisítésének
lehetõségeit, valamint a helyi szokásokat.

Pályázat van, forrás nincs

Megismerhette a testület a Norvég Alap
pályázati lehetõségeit, mely révén erede-
tileg az utak felújítására szerettek volna
támogatást nyerni.
Juhász János: Belterületi utak ebben vé-
letlenül sem fordulhatnak elõ.
Schmidt Lóránd véleménye szerint bele-
férnek az utak is ebbe a pályázatba, vá-
rosrész- vagy terület-rehabilitáció alatt.
Az EU-s pénzekhez kész tervekkel kelle-
ne rendelkeznie az önkormányzatnak,
hogy bármikor tudjanak pályázni. Az
nem megoldás, hogy mindenre azt mond-
ják: nincs pénz.
Juhász: A mostani és a tavalyi kiírás nem
ugyanaz. Az idén kiemelt célterület a
környezetvédelem, a fenntartható fejlõ-
dés, az európai örökség megõrzése. Ez
történelmi jelentõségû helyszínek és épü-
letek felújítását takarja.
Schmidt: Beszéltem olyanokkal, akik az
idén a környezetvédelem égisze alatt út-
ra, járdára, fásításra, vízelvezetésre, virá-
gosításra pályáznak. Mi nem találunk
benne olyat, amire tudnánk pályázni, má-
sok meg igen?
Juhász: Nekünk épület-felújításra most
nem futná.
Dr. Krupa: Elõször csak egy egyoldalas,
szinte semmitmondó lapot kell benyújta-
ni, és azt vagy kiválasztják, vagy nem.
Schmidt: Mi még azt az egyoldalas, sem-
mitmondó lapot sem próbáljuk beadni,
amivel lehetõségünk van egy 85%-os tá-
mogatottságú pályázatot elnyerni?
Dr. Krupa: A város elkészítette a 2007.
évi költségvetést, amiben elfogadta, hogy
milyen beruházásokat és felújításokat kí-
ván végrehajtani. Nincs ilyen beruházás,
és a ciklusprogramban sem szerepel.
Schmidt: Tehát, ha megjelenik egy na-
gyobb összegû pályázat, akkor nem tu-
dunk pályázni, mert nincs annyi önré-
szünk?

Juhász: Jó, hogy felismered lassan.
Etelvári: Nincs olyan testületi ülés, hogy
ne módosítanánk a költségvetési rende-
letet.

Pákozdi csata
Sárbogárdon

Juhász: Tessék megmondani, melyik tör-
ténelmi városrészünket szeretnétek fel-
újíttatni a pályázatból?
Schmidt: Nézzünk utána. Akár az Ifjúsá-
gi parkra is lehetne pályázni.
Juhász: Még egyszer mondom, hogy
nincs költségvetési alapja.
Schmidt: 9 millióval tudnánk 60 milliót
hozni. Nem igaz, hogy nem tudunk vala-
honnan összeszedni ennyi pénzt.
Juhász: Az Ifjúsági park szerintem nem
történelmi jelentõségû helyszín egészen
addig, amíg a pákozdi csatát ott le nem
játsszuk.
Horváth Tibor: Gondban vannak az in-
tézményeink. Az esztelen pályázatírá-
sokba meg beruházásokba mentünk
tönkre. Amikor az idõsotthonban a
gyógyszert, élelmiszert nem tudják kifi-
zetni, akkor nekünk itt járdákat kell épí-
teni meg parkokat? Nincs pénz, ezt tudo-
másul kell venni.
Sinka Attila egyetértett azzal, amit
Schmidt javasolt, hogy járják körbe ezt a
lehetõséget a következõ ülésre. Fölaján-
lotta a segítségét is.

Régiós pályázat utakra

A legutóbbi ülésen nagy nehezen dûlõre
jutottak a képviselõk, hogy mely utak
2008. évi felújítására pályázzanak, csak a
hiányzó forrás miatt függõben hagyták a
témát. Most áment mondtak a 47 milliós
burkolat-megerõsítési munkákra, mely-
hez a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökségtõl kérnek 70%-os tá-
mogatást.

Megvan az iskolabusz

Sárközi Antal évi 2.302.320 Ft-os áraján-
latát fogadta el a testület a pusztaegresi,
sárhatvani, nagyhörcsöki alsós gyerekek
szállítására. A nyertes pályázó egy 38 sze-
mélyes Ikarus 211 típusú busszal végzi
majd a feladatot.

Ingyen buszváró
reklámért

A székesfehérvári Strasszer AutoSystem
Kft. ingyen fölajánlott a városnak egy
NOVA típusú, 3 egységes buszvárót a
Rétszilas, Fehérvári út 148. szám elõtti
területre. A buszváró elhelyezését is vál-
lalja a cég. Cserében azt kérik, hogy a vá-

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület június 8-ai nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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ró oldallemezeit reklámmal láthassák el.
A testület elfogadta az ajánlatot.

Elkelt telek

A HUNINVEST Kft. vételi ajánlatot tett
a Sárbogárd, Ady E. út 77. szám alatti,
2234 hrsz-ú, 3684 m2 nagyságú, önkor-
mányzati ingatlanra. A testület úgy dön-
tött, hogy a cég által javasolt 4000 Ft/m2

áron értékesíti azt.
Juhász: Ez a cég készíti elõ a Tesco-beru-
házást is, ami reményeink szerint hátha
megvalósul a volt Ládagyár területén,
ami magánkézben van.
Dr. Szabadkai Tamás: Én egy kicsit ala-
csonynak tartom ezt az árat, esetleg cél-
szerû lenne meghirdetni az ingatlant szé-
lesebb körben is.
Bártfai: Vegyük be a pályázat feltételei
közé, hogy azon a területen a rendelõin-
tézet parkolási gondjainak a megoldásá-
ra is kapjon lehetõséget az önkormány-
zat.
Juhász: Ha kereskedelmi jellegû lesz, ak-
kor minden bizonnyal köteles építeni
parkolóhelyet.
Dr. Krupa javaslatára kéri a képvise-
lõ-testület az ajánlattevõt, hogy nyitott
parkoló kialakítására is kerüljön sor a be-
ruházással, amit más is igénybe vehet.

Bejelentések

Juhász: A mélyrepülésben lévõ bulvár-
lapban már megint egy „Név és cím a
szerkesztõségben” aláírású cikk jelent
meg a pedagógusnapi rendezvényhez kö-
tõdõen, ami egy az egyben a H. Lajos ne-
vû kultúrakirály stílusában íródott.
Schmidt: Szeretnék gratulálni az oktatási
bizottságnak. A szünetben már beszél-
tem Varga Lászlóval. Egyetlenegy tábor
nem kapott semmilyen támogatást: egy
német nyelvi tábor, ami a bizottság sze-
rint luxus. Én úgy gondolom, hogy a nyelv
oktatása ma nem luxus, hanem európai
követelmény.
Varga László csúsztatásnak nevezte
Schmidt szavait: Nem azt mondtam, hogy
a nyelvoktatás luxus, hanem azt, hogy ez a
tábor luxus. A hozzátok tartozó bizottsá-
gi tag is egyetértett ezzel. Úgy láttuk,
hogy magas ennek a tábornak a költsége,
a mi néhány 10.000 forintunk szinte meg
sem látszana a költségekben. Viszont az
alacsonyabb költségvetésû táboroknál
nagy segítséget nyújt a támogatásunk.
Schmidt: Ami a sekrestyében történt a
választásokkor, az sem volt csúsztatás, az
is biztos valami luxus dolog volt.
Juhász: Lóránd, ne személyeskedj!
Etelvári: A Mészöly 4 pályázatot nyújtott
be, ebbõl 3-at nyert. 9 db 40.000 Ft-os
nyertes pályázat van, csak 3.000Ft-ot kel-

lene elvenni mindegyikbõl, és akkor a né-
metes gyerekeknek is jutna. Az elutasítás
mögött szerintem az áll, hogy a képviselõ-
társam felesége csinálja ezt a tábort.
Varga: Kinek a felesége? 500.000 Ft állt
rendelkezésünkre, ami nem elég semmi-
re.
Nedoba Károly: Egy pályázatban vannak
gyõztesek és vesztesek. Nem kötelezõ ad-
ni. Ebbe belekötni csak egy politikai fel-
hang, és azért van, hogy a tévének beszél-
jünk.
Sinka: A Temetõ és Kossuth utca sarká-
nál a 767. számú villanyoszlop alsó részén
már nincs beton, ami balesetveszélyes. A
Temetõ utca felõl végig a fák ágai annyira
le vannak nõve, hogy egy kisebb teherau-
tó sem fog tudni ott elmenni. Ugyanab-
ban a csomópontban, a Kossuth utca
folytatásában meg kellene nézni, hogy
nem lehetne-e egy átereszt készíteni,
mert a Temetõ útról az összes víz oda zú-
dul. Ráadásul a mezõgazdasági gépek is
felhúznak lakók területére, és sorban tör-
delik ki a gyümölcsfákat. A Németh La-
jos közben miért állt meg a kátyúzás?
Szõnyegi Lajos: A Németh Lajos köz fo-
lyamatban van, csak egyes helyekre kel-
lett a kistraktor.
Gábris István: Megjelent a Bogárd és Vi-
déke hetilapban egy cikk, hogy egy adott
utcában, egy adott lakónak az önkor-
mányzat elengedte a lakásbérleti díját.
Errõl nem tudok. A polgármester urat
kérem, erõsítse meg, hogy tényleg elen-
gedtük.
Juhász: Nem engedtük el.
Gábris: Ne is! A hõsök napja megemlé-
kezésein szomorúan tapasztaltam, hogy
nagyon kevés képviselõ vett részt a koszo-
rúzásokon.
Horváth: A sportpálya melletti Sport ut-
ca megnyitására mikor kerül sor? Az Ady
Endre út 43. szám elõtt „meg lett csinál-
va” az aknatetõ: egy fát és pár darab kö-
vet raktak rá. Legalább le kellene keríte-
ni. A Volán telepe elõtt méteres gaz áll,
illene már lekaszálni.
Dr. Szabadkai: Tegnap levágták.
Horváth: A Bethlen Gábor utcában mi-
kor döntik le azt a kitámasztott falat? A
Magyar utca végén meg van süllyedve az
út, amit ki kellene táblázni, amíg el nem
készül. A Vezér utca elején akkora gödör
van, hogy a kocsit félévente kell szervizbe
vinnem miatta.
Szakács Benõné: A vásár után katasztro-
fálisan nézett ki a vásártér. Alapig ért el a
szeméthalmaz, amit a szél hurcolt. Jó len-
ne oda egy szeméttároló, és valaki, aki
szemmel tartja ilyenkor az árusokat. A
hajléktalanszálló udvarában különösen
szélvihar esetén balesetveszélyesek a ha-
talmas fák, mert nagy ágak törnek le róla.
Bártfai: Fontos lenne a külterületi utak,
vízfolyások, területek gyomirtása. A vá-

ros területén lévõ vízelvezetõ árkok át-
ereszeinek tisztítása milyen stádiumban
van? Nemsokára beindul a mezõgazdasá-
gi szezon, újra jönnek a nagy teherjármû-
vek. Azok fogadására hogyan készültünk
fel?
Fülöp Sándor: A Tinódi utcában nagyon
feltöltõdtek az árkok földdel, és ez ko-
moly gondokat okozhat ilyen esõs idõjá-
rásban. Ellenõrzéssel vegyük rá a lakos-
ságot, hogy mindenki maga elõtt tisztítsa
ki az árkot meg az átereszeket; nehogy
megint úgy járjunk, hogy elönti a várost a
víz.
Etelvári: Volt egy csõtörés a Kossuth ut-
cai bolt elõtt, amit minõsíthetetlenül állí-
tottak helyre. A Hõsök terei csapadék-
víz-elvezetõ csatornák tökéletesen be
vannak dugulva. Ki kellene tisztítani azo-
kat, mert el fog önteni bennünket a víz. A
József A. utcában, a Garázs presszó elõtt
egy csatornát vezettek be, de azóta sem
tömörítették, az autók alja pedig leér. A
Szélsõ, Nap, Bercsényi utca kátyúzása
mikor történik meg? Többen szóltak az
Árpád utcáról, hogy a fuvarosok telep-
helyszerûen tárolják a teherautójukat az
utca szélén. A rendelõintézetnél van egy
behajtani tilos tábla, ami miatt a rend-
õrök megbüntetik azokat is, akik az ügye-
letre visznek valakit. Azt a táblát meg ké-
ne szüntetni.
Schmidt: A Radnóti utca több helyen ve-
szélyes. Itt van a kezemben Horváth
István, a mûvelõdési ház vezetõjének le-
mondólevele. Mint azt korábban is jelez-
te már a testületnek, a 7.500.000 Ft-ból
nem fog tudni kijönni, mert nem igazán
nyereséges a mozi és a videotéka. Próbál-
juk neki megadni az 1 millió Ft-os pluszt,
amit szeptemberben igényelt, hogy a mû-
velõdési ház mûködjön, mert szerintem
nagy szükség van rá. Ha ezt a felmondást
elfogadjuk, az hatalmas veszteség lenne a
városnak.
Dr. Szabadkai: Lamperth Mónika ön-
kormányzati és területfejlesztési minisz-
ter Alapon járt a közelmúltban, ahová hi-
vatalosak voltak a kistérség polgármeste-
rei, jegyzõi. Engem is meghívtak, azon-
ban nem képviseltette magát Sárbogárd.
Kifogásolták a város több részérõl, hogy a
vásárokat már kora reggel hangosbe-
mondóval hirdetik, és ez nagyon zavaró.
A vasúti parkolót egyre jobban növi be a
gaz, közmunkásokat kéne odaküldeni.
Sok helyen a városban a fák, bokrok be-
növik a járdát. Jellemzõ, hogy nagyon
szépen ápolt porták vannak a városban,
mellette viszont ott éktelenkedik a gaz.
Fel kéne szólítani az érintetteket.
Nedoba Károly: Sok szeretettel várunk
mindenkit az Ifjúsági parkba a XVI. Sár-
bogárdi Napok alkalmából. Egy gyer-
meknap volt finanszírozva: a központi. A

Folytatás az elõzõ oldalról�
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többi településrész nem kapott egy fillért
sem e célra. Az Árpád úton a teherautók
mellett a roncsautók is ott állnak. A Lidl
áruháznál hetekig, vagy hónapokig méte-
res gaz volt. Attól függetlenül, hogy le-
vágták, fel kéne õket szólítani, hogy ilyen
többet ne forduljon elõ. A József Atti-
la-lakótelepen már térdig érõ gaz van,
nincsenek levágva a sövények. Tudom,
hogy a honvédséghez tartozik, de mivel a
város szívében van, intézkedni kellene.
Horváth István többet ér nekünk annál,
hogy csak úgy hagyjuk õt lemondani.
Rigó László: A szeles idõjárás miatt a
kultúr és a lakás teteje több helyen meg-
sérült Rétszilason. Ha van a mûszaki osz-
tálynak ácsa, az nagy segítség lenne ne-
künk. Nálunk is gondot okoz a gaz. A
rétszilasi gyermeknapra a megyei köz-
gyûlés elnökétõl és rengeteg helyi vállal-
kozótól kaptunk támogatást, amit ezúton
is köszönök. Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen módon segített a rendezvény
lebonyolításában.
Juhász: Nem hivatalos fórum volt a mi-
niszter asszony látogatása. Azt tudom,
hogy Magyar úr meg mások is hangoztat-
ták, hogy a város létszámánál fogva meg-
kerülhetetlen. Nem mi hoztuk létre a kis-
térséget.
Schmidt: Jó lenne, ha a nagyobb áruhá-
zak illemhely-használati lehetõséget biz-
tosítanának a vevõknek.
Etelvári: A 63-ason megcsinálták nemrég
a csatornatetõket, mégis rosszabbak let-
tek, mint voltak.
Szõnyegi Lajos: A Kossuth utcai áteresz
vízjogi engedélyeztetés alatt van. A
2007-es költségvetésben erre fedezet
nincs. A Sport utca megnyitása ugyan-
csak a vízrendezéssel együtt valósulhat
meg. A Bethlen utcai ingatlannál bírósági
eljárás van folyamatban. A Magyar u.
problémájáról már tud a közútkezelõ. A
Vezér u. hamarosan javításra kerül.
Dr. Krupa az e lapban megjelent egyik ol-
vasói levélre reagálva elmondta: Az ön-
kormányzati lakást bérlõ illetõ azt az ígé-
retet tette közjegyzõ elõtt, hogy fizetni
fogja a hátralékát és a havi esedékes lak-
bért is. Azzal a feltétellel hosszabbította
meg augusztus 31-éig a testület a lakás-
bérleti szerzõdést, hogyha nekiáll az ille-
tõ a hátralékot rendezni, és nem azzal,
hogy el fogja engedni a hátralékot. A ren-
delõintézetnél a behajtani tilos tábla til-
tását a Szent György Kórház jogosult fel-
oldani. A gazos területekkel kapcsolat-
ban a hatósági osztály vezetõjét kértem,
hogy készítsen egy összesítést. Elindultak
az ellenõrzések, és — habár még nincs
szezonja a parlagfûnek — már 41 ingat-
lant találtak.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

A XVI. SÁRBOGÁRDI NAPOK
PROGRAMJA

Helyszín: Sárbogárd, Ifjúsági park.

Június 15., péntek
17 órakor: megnyitó, a Pro Urbe Díj átadása;
18.30 órakor: Takáts Tamás Dirty Blues Band koncert;
20.30 órakor: a Kistehén Tánczenekar koncertje;
22.30 órakor: Ossian koncert.

Június 16., szombat
9 órától: kézmûves-kirakodóvásár, pacalfõzõverseny;
9.30 órától: bemutatkozik a sárbogárdi borbarát kör. Kóstoló a 2007. évi borverseny díjnyertes

boraiból;
10 órától: Csúzlizda;
10.30 órakor: Barta Tóni bábszínháza: Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija (vásári bábjáték);
11.30 órakor: A bohóc és a cica — zenés játék a Mészöly Géza Általános Iskola 2. osztályos

színjátszósainak elõadásában;
12 órakor: Baranta, hagyományõrzõ harcmûvészeti bemutató;
13.30 órakor: a fõzõverseny eredményhirdetése;
15 órakor: térzene a Sárbogárdi Fúvószenekarral;
16 órakor: a Black Time Táncegyüttes mûsora;
16.30 órakor: üdvözlet Benérõl (az ukrajnai testvértelepülés küldöttségének mûsora);
17 órakor: Korda György és Balázs Klári mûsora;
18 órakor: a Jáde hastánccsoport bemutatója;
19 órakor: Marót Viki és a Nova Kultur Zenekar;
21 órakor: Balázs Fecó (ex-Korál együttes);
23 órától: utcabál a Chips együttessel.

Június 17., vasárnap
10 órától: kézmûves-kirakodóvásár.
10.30 órától: rockzenekarok bemutatkozása: Felettébb gyanús, Titánok, Caelestis

(a fellépõ zenekarokban sárbogárdi fiatalok is játszanak);
14.30 órakor: töbörzsöki roma hagyományõrzõ csoport néptáncbemutatója;
15 órakor: country, a Mészöly Géza Általános Iskola 6.a osztályának tánca;
15.30 órakor: Varnyú Country együttes, amerikai folk muzsika;
17 órakor: Taksonyi Ligeti Fiúk (sváb hagyományõrzõ tánczenekar koncertje);
18.30 órakor: M. É. Z., ír és skót népzene modern hangzással;
20.30 órakor: a Budapest Ragtime Band mûsora;
22 órakor: tûzijáték.

Kísérõ programok:
— A világ papírpénzei. Kiállításmegnyitó június 14-én, 17 órakor, a József Attila Mûvelõdési

Központban.
— Kiállítás Huszár Károly festményeibõl a József Attila Mûvelõdési Központban.
— Pénteken, 15-én, 18.45 órától: nõi kézilabdatorna a Mészöly Géza Általános Iskola

tornacsarnokában.
— Szombaton, 16-án utcai kosárlabdatorna a Mikes közben.
— Szombaton, 16-án asztalitenisz torna a Szent István Általános Iskola tornatermében.
— Sakkverseny a Cosa Nostra pizzériában.
— Fotókiállítás Márkus Ferenc képeibõl a Cosa Nostra pizzériában.
— Vidámpark az Ifjúsági parkban.

Folytatás az elõzõ oldalról�
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AZ UTOLSÓ BALLAGÁS
A 104 éves óvodában szombaton volt az
utolsó ballagási ünnepély. Mert most
nemcsak az iskolába menõ gyerekeket
búcsúztatták, hanem sok óvó nénit, dajka
nénit és Balázsné Csek Margitot is, akit
az önkormányzat azért mozdított el veze-
tõi beosztásából, mert tiltakozni próbált
a Hõsök terei óvoda bezárása ellen.
Ennyire könnyes, szomorú búcsúztatás
nem volt még ebben az óvodában. Bár az
óvó nénik a könnyek mögül is csak moso-
lyogni tudtak a gyerekekre: azokra, akik

iskolába mennek és azokra is, akiket jö-
võre majd más óvó néni fogad egy cso-
portszobában.
Visszaemlékezve a négy évvel ezelõtti
nagy ünnepre, amikor az óvoda 100 éves
évfordulója volt, itt csak úgy nyüzsögtek
az önkormányzati képviselõk. Most, a
megszüntetésnél nem jött el senki közü-
lük. Úgy tûnik, a megszüntetõ határozat-
tal örökre „letudták” a feladatukat.
Most még gyerekzsivajtól voltak hango-
sak a termek, ünnepélyes megilletõdött-
ség ült az arcokon, virágillat töltötte be a
termeket és a folyosót, ahol egy szöget
sem lehetett volna leejteni, annyian vol-
tak.
Az egyik csoportban elkaptam azt a pilla-
natot, amint egy édesanya boldog szere-
tettel ölelte át a hozzá futó kislányát, az-
tán valamit súgott a fülébe, a kezébe nyo-
mott három virágcsokrot, és biztatóan el-
indította az óvó nénik felé. A kislány elõ-
ször szégyellõsen lehajtotta a fejét, aztán
rámosolygott édesanyjára, és odafutott
az egyik óvó nénihez. Fölnyújtózkodott
hozzá, és amikor Õ lehajolt, a nyakába
csimpaszkodva egy nagy puszit adott, és
átadott neki egy virágcsokrot. Aztán kö-
vetkezett a másik óvó néni, majd a dajka
néni ugyanígy. A többi csoportban is lát-
hattam; az óvó nénik asztala szinte
roskadozott a sok virágtól.
A legtöbb csoport külön búcsúztatta a
ballagó társait, mert itt majdnem minden
csoportban voltak kicsik, középsõsök és
nagyok is. Talán ezért is volt olyan csalá-
dias ez az óvoda. Jellemzõ az óvoda nép-
szerûségére, hogy a beíratásnál a szülõk

mindig harcoltak azért, hogy ebbe a régi
óvodába kerülhessen a gyerekük. Talán a
százéves falak teszik ezt? A 104 év alatt
sok ezer gyerek itt eltöltött boldogsága
sugározta ki ezt a vonzerõt? Gyanítom,
hogy azért ennél többrõl van itt szó, de
ezt derítsék ki majd a jövõ okosai.
Amíg érkeztek a ballagásra a családok,
több egyedül érkezõ idõs embert is lát-
tam. Egyikük megszólított:
— Nekem itt nincs már unokám, de a lá-
nyom és én is ide jártunk, sõt, az édesanyám
is ide járt annak idején Mariska néni óvo-
dájába. Eljöttem, hogy még egyszer körbe-
járhassam a régi termeket. Mert ki tudja,
hogy mi lesz ezzel az épülettel. Beszélik,
hogy talán eladják valami amerikai gyors-
étteremnek?
A közös ballagási ünnepélyt az udvaron
tartották. Minden csoportban elöl ott áll-
tak virágcsokrokkal a ballagók. Elhang-
zott minden búcsúvers, -ének, -beszéd,
aztán kiürültek a termek. Utoljára ké-
szült még egy közös kép a száznégy éves
óvoda épülete elõtt arról a csapatról, akik
itt dolgoztak sok évtizeden át, aztán az
utoljára távozó vezetõ bezárta a kaput.
Néhány hét, és végeladás, nincs maradás,
kipakolják a bútorokat, haszontalan ka-
catként szemétre dobják azt a sok ezer
apróságot, amit szorgos óvónõi kezek
készítettek nap mint nap, évrõl évre, sok-
szor az éjszakájukat is erre áldozva.
No, de ne sírjunk a múlandó dolgok fe-
lett. Az a megmagyarázhatatlan, kézzel
foghatatlan, jelentésekbe nem foglalható
valami a sok évtized alatt az ide járó gye-
rekek szívébe, lelkébe beíródott az oda-

adó szeretet által, vigasztaló ölelések, si-
mogatások által. Ez el nem pusztítható,
örökre megmarad. És öröklõdik apáról
fiúra, anyáról lányára feledhetetlenül,
kitörölhetetlenül.
Családi közelségbõl éltem át ezt a búcsú-
zást. Kedvesem, aki az óvodában Ani óvó
néniként ismeretes, szintén azok között
van, akiknek az önkormányzat megszün-
tette a munkahelyét. De nem siránkozik
ezen. Még a ballagás elõtti éjszakán is
varrta a búcsúzó óvodásainak a balla-
gótarisznyát, a tarisznyára kis virágocs-
kát, készítette nekik az iskolai útravalót,
a ceruzatartó dobozt, aztán hajnalban
már futott ki összeszedni az erre az alka-
lomra nevelt kerti virágokat. Nem az járt
a fejében, hogy vége a dalnak, hanem az,
hogy a gyerekeit illõ módon búcsúztassa
el. És tudom, hogy így tettek a többiek is.
Nem magukat szánva tették az apró, kül-
sõ szemlélõ számára talán értelmetlen-
nek tûnõ semmi dolgokat. De tudom,
ezek az apró kis értelmetlen semmiségek
képesek sarkából kifordítani a világot, ha
egyszer arra lesz szükség. És azért képe-
sek erre, mert nem magukat szánják, ha-
nem minden meggondolás nélkül odave-
tik az életüket, mint a csatában a kato-
nák.
Hétköznapi hõsök — mondják. Ki törõ-
dik velük? Nem várnak, s nem is kapnak
érdemkeresztet, csak teszik a dolgukat.
De nem nekik van igazuk?
Azért az a száznégy éves óvoda fáj nekik
is!
Miközben a torkom elszorul, mint az
óvodai búcsúztatón, Wass Albert sorai
jutnak eszembe.

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok állása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
Esõnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kõ marad,
a kõ marad.

Wass Albert: Üzenet haza

Hargitai Lajos
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Tinódi kupa
Ahétvégén rendezték meg a tinódi kupát tíz csapat részvé-

telével a sárbogárdi sporttelepen. A döntõ meccset a sár-
bogárdi és miklósi focisták vívták egymás ellen. Végül Sárbo-
gárd nyert nagy küzdelemben. A legtöbb gólt Gráczer László
lõtte, a legjobb kapus Farkas Zoltán, legjobb játékos Huszár
Csaba lett. Az ebédet Körmendi József fõzte, õ volt a torna fõ
támogatója is. Ébl Mihály, a torna rendezõje ezúton is köszöni
minden segítõnek a munkáját.

/H/

Szent István-gála

Violin-gála

Nagyszabású tanévzáró gálát rendezett a Violin mûvészeti
iskola pénteken este a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Csordultig telt a színházterem érdeklõdõkkel, ami nem is cso-
da, hiszen nemcsak a Sárbogárdon tanuló diákok léptek föl, ha-
nem Cecérõl, Alapról és Mezõkomáromból is jöttek csoportok,
a legkülönfélébb korosztályokban.

A rendezvényt Juhász János polgármester nyitotta meg.
Láthattuk a cecei Gerlicéket és „négykézlábasokat” — azaz az
óvodásokból toborzott utánpótlást, akik mindenkit lenyûgöz-
tek —, az alapi és miklósi néptáncosokat; tapsolhattunk mo-
dern és társastáncosoknak, akik széles palettáját mutatták be a
táncstílusoknak.
Remek, könnyed kikapcsolódást nyújtott a gála mindenkinek,
aki ezt a programot választotta a hétköznapok zárásának, a hét-
vége nyitányának.

Hargitai Kiss Virág

A töbörzsöki Szent István Általános Iskolában szerdán rendez-
ték a háromnapos rendezvénysorozat gáláját. Ezen felléptek az
iskola osztályai, mûvészeti közösségei saját mûsorral.

/H/

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Lovaspálya-avató Sárszentágotán
Új lovaspályát avattak Sárszentágotán a hétvégén, természete-
sen egy fogathajtóverseny keretében. Csak egy lóugrásra van az
új pálya a régitõl, de (ha nem is veszik körül árnyas fák úgy, mint
a másikat) könnyebb megközelíteni, és sokkal jobb a talaja is.
Ez annak is köszönhetõ, hogy egy helyiekbõl verbuválódott, né-
pes baráti társaság összefogással, saját pénzbõl és munkával fel-
töltötte a területet, hogy igazán jó helyet adjon ezeknek a ren-
dezvényeknek.

A mostani fogathajtó úgymond elõfutama volt a július végi ha-
gyományos megmérettetésnek, de ez mit sem változtatott a bí-
rák és a bakon ülõk lelkesedésén, a verseny precíz lefolyásán.
A már jól ismert hintók és hajtók vonultak föl a pályán. Nagy
derültséget keltett az a nagylóki fogat, mely után egy kutya lo-
holt kényelmesen. Eddig állítólag szinte mindig végigfutotta az
akadálypályát, de most a nagy melegtõl õ is elpilledt, úgyhogy
itt-ott lerövidítette az utat, és olykor eldobta magát a fûben. Egy
biztos: õ hibátlanul teljesítette a pályát.

Hargitai Kiss Virág

Pedagógusnap Sárkeresztúron
Az aktív és nyugalmazott pedagógusokat
köszöntötték pénteken délután Sárke-
resztúron, a kultúrházban. Az iskola és
óvoda szülõi munkaközösségei, a gyere-
kek, a nyugdíjasklub, a kulturális bizott-
ság és kisebbségi önkormányzat szervez-
ték az eseményt.
Terített asztalokkal várták az ünnepelte-
ket, ahol elõször Farmosi Sándorné, az
iskola szülõi munkaközösségének elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket, majd Bél-
di Glória szavalata után Virág Miklós
polgármester kért szót. Kissé keserûen
szólt az oktatás jelenlegi helyzetérõl, ami
miatt, bizony, nem könnyû sem a pedagó-
gusok, sem az önkormányzatok dolga.

Pedagógusnak lenni annyit jelent —
mondta —, mint az alázat bölcs mûvészé-
nek lenni. A gyerek feltétel nélküli szere-
tetet kér, még lázadó kamaszként is. Vé-
gül az intézmények minden dolgozójá-
nak megköszönte az idei tanévben vég-
zett munkát, jó pihenést kívánva a nyárra.
Az óvodások mûsorát a széphangú Bota
Nikoletta népdalcsokra követte.
Miután az intézményvezetõk megkö-
szönték a méltató szavakat, a képviselõ-
testület tagjai egy-egy szál virágot nyúj-
tottak át a pedagógusoknak, és falatozás-
sal, beszélgetéssel folytatódott a délután.

Hargitai Kiss Virág

AKözév Kft. 6 millió Ft-ért
új, többfunkciós, olasz

gyártmányú gépet vásárolt a
köztisztasági feladatok elvég-
zésére. Ennek van egy nagytel-
jesítményû fûnyíró adaptere,
utánfutója, amelyre sószóró
szerelhetõ. Az elejére hótolót
is vásároltak, ami megkönnyíti
a téli járda- és úttakarítást. Vá-
sárolható hozzá még számta-
lan adapter, a speciális felada-
tok elvégzésére (például az ár-
kok rendben tartására) szolgá-
ló eszköz, markolókanál stb. A
gépet a múlt héten mutatták be
mûködés közben a Közév Kft.
kislóki telepén.

Hargitai Lajos

Új gép a köztisztaságértÚj gép a köztisztaságért
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Kézilabda

Bankett után is
ment a játék

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakköre 2007. június
9-én tartotta évadzáró bankettjét, s más-
nap 6.00 órakor már a buszon ültek a játé-
kosaink, mivel Budapestre utaztunk a
Bp. Spartacus meghívásos tornájára.
A tornán NB I-es csapatok utánpótlás-
csapatai és a mi lányaink vettek részt.

Eredmények

Mezõszilas—Bp. Spartacus 12-12
A második félidõ elején még 9-4 volt az
ellenfél javára. Az utolsó percben egyen-
lített a Spari.

Mezõszilas—Cornexi-Alcoa 16-11
Pihenés nélkül játszva sem volt gond az
eredménnyel.

Mezõszilas—Dunaújvárosi Sportiskola
18-12

A hétmétereseket fáradtan is illene belõ-
ni, s akkor az ilyen mérkõzéseket is nyerni
fogjuk.

Mezõszilas—Vasas ASI 11-13

Végeredmény:
1. Vasas ASI 8 pont
2. Bp. Spartacus 5 pont
3. Mezõszilas 5 pont
(kevesebb lõtt gól miatt)
4. Dunaújváros DVSI 2 pont
5. Cornexi-Alcoa 0 pont
Gólkirály: Csendes Szabina (Mezõszilas)
Edzõ: Zámbó Tibor.

NLÁI

Aranyesõ
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakkörének 2006-2007.
évi eredményeit értékelték Mezõszila-
son, az iskola tornatermében rendezett
díszvacsorán, szombaton. Erre meghív-
ták a szülõket, a csapatok támogatóit és
jeles sportszakembereket is.

Zámbó Tibor, az iskola igazgatója a me-
zõszilasi kézilabdasport szakmai irányí-
tójaként értékelte az eredményeket.
A beszámolót hallgatva megállapíthat-
tuk, hogy szinte minden kategóriában,
minden versenyen a legjobbak közt sze-
repeltek a mezõszilasiak. Sportiskolákat,
nagyhírû sportklubokat megelõzve ke-
rültek a kis település tanulói a dobogóra,
és legtöbbször annak legmagasabb foká-
ra.
Méltán mondhatjuk, hogy a mezõszilasi
iskola kézilabdásai az elmúlt évadban
aranyesõben fürödhettek. A diákolimpia
körzeti bajnokságában — korosztályuk-
ban — elsõ helyezést szereztek mindhá-
rom korcsoportban. A 94/95. születésû
lányok az országos döntõben 2. helyezést
értek el.
Az ADIDAS Gyermekbajnokságban a
III. korcsoportú lányok az országos dön-
tõben 3. helyezést szereztek.
Horvátországban két lánycsapat elsõ, a
fiúcsapat harmadik helyezést nyert.
Ausztriában mindkét lánycsapat elsõ lett
a klagenfurti tornán. Öt nemzetközi tor-
nán vettek részt. Mezõszilas ezek mind-
egyikén a dobogón állt. Tíz hazai tornán
nyolc aranyat, egy ezüstöt, egy bronzér-
met szereztek.
Jelenleg veretlenül játszanak a sárbogár-
di nõi felnõtt-kézilabdatornán. Vagyis
egy gyerekcsapat mindeddig a legjobb
szereplõje egy felnõtt-kézilabdatorná-
nak.
Zámbó Tibor elmondta beszámolójában,
hogy a következõ idõszakban sem tétlen-
kednek a csapatok. Júniusban Veszprém-
ben és Budapesten játszanak, augusztus-
ban Szlovákiában vesznek részt egy nem-
zetközi tornán, majd ezt követõen a Bala-
ton-kupán szerepelnek, remélhetõleg jó

eredménnyel. Szeptember elsõ napjai-
ban Ausztriába, a Schmelcz-kupára kap-
tak meghívást.
Mindezt hogyan érték el a mezõszilasi-
ak? A hozzászólásokban többen hangsú-
lyozták, hogy a jó eredmények elsõsor-
ban Zámbó Tibornak köszönhetõek,
akinek a tanítás mellett a kézilabdasport
az elsõdleges életformája. Köszönhetõ a
lelkes, odaadó gyerekeknek, akik óriási
energiával küzdik végig a legnehezebb
mérkõzéseket is. Köszönhetõk a sikerek
a lelkes támogatóknak is, hiszen fõleg
manapság pénz nélkül a legjobb szándék
is semmibe hullhat. Az anyagiakat ugyan-
is a támogatók széles köre segíti elõte-
remteni. Nekik köszönõoklevelekkel és
éremmel köszönte meg a csapat a támo-
gatást.
A beszámoló végén Zámbó Tibor elkö-
szönt az iskolából és a csapatból tovább-
tanulásuk miatt távozó öt játékostól.
Mindegyik kapott a saját nevére nyo-
mott, illetve textilfestékkel megfestett
mezt. Ezt õk edzõjüknek, Zámbó Tibor-
nak egy általuk közösen festett mezzel,
virággal, ajándékkal viszonozták. Ezután
a csapatok körbeállva egy csapatköszön-
téssel zárták a beszámolót.
Magyar József polgármester köszöntõjé-
ben méltatta Zámbó Tibor tevékenysé-
gét. Megemlítette, hogy a közelmúltban e
munkának elismeréseként az edzõ—pe-
dagógus megkapta a Németh László-dí-
jat. Ebbõl az alkalomból is elismerését és
köszönetét fejezte ki a mezõszilasi önkor-
mányzat és a település nevében mind-
azoknak, akik a kézilabdasportot támo-
gatták, munkáját bármilyen formában se-
gítették.
Az est közös vacsorával zárult.

Hargitai Lajos

Szerkesztõségünkben kaphatók

többek között az alábbi könyvek:

A Szent István

Általános

Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek

Almádi Sándor:

Labdarúgó

kisokos(kodó)

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium
7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.

Tel./fax: 74/486 139; e-mail: vabosim@freemail.hu
OM azonosító: 036371; igazgató: Vámi István. Pályaválasztási felelõs: Pordány Ilona igazgatóhelyet-
tes (szakiskola), telefon: 74/486 914. Tóthné Unghy Ilona igazgatóhelyettes (gimnázium), tel./fax:
74/486 312. A 2007/2008-as tanévre tervezett képzések:

GIMNÁZIUM
Nappali rendszerû gimnázium
— 01 6 évf.+angol nyelvi elõkészítõ évf. a 9. évfolyamon;
— 02 6 évf.+német nyelvi elõkészítõ évf. a 9. évfolyamon;
— 03 a 9. évfolyamon angol nyelvi elõkészítõ évf.+4. évf.;
— 04 a 9. évfolyamon német nyelvi elõkészítõ évf.+4. évf.
Intenzív gimnázium, szakiskola: 10. évf. utáni 3 éves nappali tanrendû felnõttoktatás.
Esti gimnázium: 3 éves felnõttoktatás.

SZAKISKOLA
— 05 9-10. osztály könnyûipari szakmacsoport;
— 06 9-10. osztály mezõgazdasági szakmacsoport.

SZAKKÉPZÕ ÉVFOLYAMOK (11-12-13. OSZTÁLY)
— nõiruha-készítõ (11-12-13. o.);
— dísznövény- és zöldségtermesztõ, kertész (11-12. o.);
— lótenyésztõ (11-12. o.)

TERVEZETT SZAKMÁK
— bõrdíszmûves;
— 1 éves gazdasszonyképzés (falusi vendéglátó),
— parkgondozó, virágkötõ, kertépítõ.

Sajnos az idõ elszáll fölöttünk
A Németh László Általános Iskola tan-
testületének létszáma a tanév végén 2 fõ-
vel csökken.
Szolga Erzsébet 33 évig, Tiringer Mihály
15 évig volt kollégánk. Elmennek, hogy
élvezzék jól megérdemelt nyugdíjas évei-
ket.
Mi nem búcsúzunk, mert az valami végle-
geset jelent, nem elköszönünk, hanem
õszinte szívvel köszöntjük Õket, hogy
tisztességben, egészségben megérték ezt
a napot is.
Köszönetünket nyilvánítjuk mindazért,
amit Tõlük kaptunk emberségbõl, türe-
lembõl, szakmaiságból.
Sok jót és rosszat átéltünk együtt, és min-
dig példaként álltak bölcsességükkel és
tapasztalatukkal.
Erzsike, Misi! Most zavarban vagyunk,
hogy mit is mondhatnánk! Így hát idé-
zünk.

„Az álmok egy tanítóval kezdõdnek, aki
hisz Benned, aki noszogat, ösztökél és
fölsegít a következõ lépcsõfokra. Miközben
meg-megbökdös egy hegyes pálcával, me-
lyet úgy hívnak: igazság.”

Dan Rather

Ti is ilyen ösztökélõ pedagógusok volta-
tok. Tanítottatok, és teljes szívvel csele-
kedtétek azt. Emberszámba vettétek ta-
nítványaitokat. Igényesek, következete-
sek voltatok. Nemcsak tanterv szerint
oktattatok, neveltetek is.
Igazi emberi értékekre, hazaszeretetre.
A gyerekeket belsõ értékek szerint rang-
soroltátok, csiszoltátok és nem mondta-
tok le egyrõl sem.
Nálatok a képesség, a szorgalom, becsü-
letesség adott egyedüli tekintélyt.
Tanítói, nevelõi magatartásotok leg-
szebb jellemvonása a gyermekszeretet, a
kollegalitás volt.
Jacques Barzun mondta:

„A mindennapi munkád gyümölcsét nem
láthatod, míg tanítasz, az láthatatlan hosz-
szú éveken át.”
Már látni a Ti munkátok gyümölcsét.
Erzsike! Közel 170 gyermeket tanítottál
meg a betûvetésre, és neveltél tisztessé-
ges, derék embereket. A kezed alól kike-
rültek között vannak pedagógusok, orvo-
sok, s hamarosan egy gyógyszerész is.
Misi! Nem tudjuk összeszámolni, hány
gyereket mozgattál és serkentettél a test-
nevelés órákon. Nevelted akaraterejü-
ket, fejlesztetted képességeiket, és juttat-
tad el a dobogóig a legjobbakat. Össze-
számolhatatlan érem és elismerés a
szilasi sportolóknak! Erõdet, idõdet nem
kímélve vitted õket versenyekre, hogy
megmérettessenek.
Köszönjük, hogy velünk voltatok, kívá-
nunk nagyon jó egészséget a nyugdíjas
évekre.

NLÁI

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

karbantartás miatt

2007. június 19-én, 20-án, 21-én,
8-15 óráig

IDÕSZAKOS VÍZHIÁNY
VÁRHATÓ

Cece község egész területén.

2007. június 19-én, 20-án, 21-én,
8-15 óráig

SÁRSZENTMIKLÓS
TERÜLETÉN

karbantartás miatt
RÉSZLEGES VÍZHIÁNY

VÁRHATÓ.
Érintett utcák:

június 19-20.: Gesztenye, Béke, Park, Fasor,
Arany, Nyárfa utca;
június 21.: Vörösmarty, Hársfa, Nyárfa,
Akácfa utca.

Megértésüket elõre is köszönjük!

Sárrét-Víz Kht.

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.
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I. Suzuki Barta Nõi Amatõr Kézilabda-bajnokság
VI. forduló eredményei
Sárszentmiklós (SMIKI

Team)—Qualitybuild 21-17 (9-10)
Vezették: Sárközi L., Rehák S. SMIKI
Team: Rigóné, Horváth (1), Horváthné
9/2, Soós S., Iványi, Kiss 1, Magyar 1. Cse-
re: Kissné, Pajor 1/2, Tóth, Király, Visiné
kapus, Hegedüs. Qualitybuild: Sándor,
Tkácsuk 3, Gazsó 0/1, Mészáros H.,
Fürész 2, Lepsényi 6/2, Csendes. Csere:
Mészáros R. 3, Kiss, Csatári.
Két különbözõ félidõt láthatott a közön-
ség, mely megint megtöltötte a tornacsar-
nokot. Az elsõ játékrészben fej-fej mel-
lett haladt a két csapat. A végén a
Qualitybuild térhetett 1 gólos elõnnyel a
pihenõre. Sajnos ezen a mérkõzésen is
történt sérülés, Mészáros rosszul érke-
zett egy támadás után a talajra, és a térd-
szalagja meghúzódott. Ez nagyon megza-
varta csapata játékát. A második félidõ-
ben elfáradt a Qualitybuild, magára talált
a SMIKI Team, Horváthné vezérletével
megfordították az eredményt. Nagy volt
az öröm, a mérkõzés végét jelentõ sípszó
után. Hétméteres: 4/4, illetve 4/3.

Varázs Garázs—Sárosd 13-12 (5-7)
Vezették: Rehák L., Rehák S. Varázs
Garázs: Gyõriné, Varga 1, Flögl 1, Papp,
Veresné 2, Vörös 2/1, Lekner 0/2. Csere:
Demeterné, Toldiné 1/3, Almádi, Soós,
Dániel, Kristóf. Sárosd: Hataláné, Ko-
vács 1, Horváth 2, Tóthné 6/1, Hollósiné
1, Pribékné, Pauditsné. Csere: Baráthé 1,
Jankovicsné.
Nagy meglepetés készült, hisz a sárosdi
csapat, amíg erõvel bírta, jobban játszott
ellenfelénél. Mindkét csapat kapkodott,
a támadásokat nem tudták befejezni, cél-
talanul eldobálták a labdát. Sajnos itt is
történt sérülés. A sárosdiak játékosa sa-
ját bevallása szerint több mint két hete
nem volt edzésen és az a rövid idõ, amely
rendelkezésükre áll a mérkõzés elõtt az
kevésnek bizonyult. Ennek a jövõre néz-
ve elgondolkodtatónak kell lenni a szer-
vezõk számára. Az elfáradó csapat véde-

kezésébe a második játékrészbe már sok
hiba csúszott, sok volt a megítélt büntetõ
a Varázs Garázs javára. Egyik csapat sem
játszott jól. A mérkõzés után a sárosdi
csapat frontemberei bejelentették, hogy
a bajnokság hátralévõ mérkõzéseitõl
viszszalépnek, mert úgy érzik, hogy itt õk
nem nyerhetnek. Szerény véleményem
szerint többet kell edzeni, pontosabb já-
tékra kell törekedni, úgy a védekezõ,
mint a támadó játékukban, a taktikáról
nem is beszélve. Hétméteres: 7/6, illetve
3/1.

Gázmodul-Fair Bútor—Mezõszilas
10-24 (5-12)

Vezették: Sárközi L., Rehák S. Gáz-
modul: Dallosné, Szõnyegi, Dallos K. 4/1,
Dallos V. 3, Tar 1, Kristóf, Lekner 1. Cse-
re: Szántó, Ujj. Mezõszilas: Juhász, Ta-
kács 2, Varga 6/1, Zámbó, Prikkel, Da-
rázs 1/1, Csendes 4. Csere: Raffael B., Ja-
kab, Schneider 2/2, Raffael A. 3/2,
Szepesi kapus.
Ez volt az a mérkõzés, amelyen a
mezõszilasi lányok bemutatták a kézilab-
dázás csínját-bínját. Jól védekeztek, tá-
madásaikat felépítették, volt gyors indí-
tás, szebbnél szebb gólok. Látszott a csa-
paton, hogy edzésben vannak, jól bírták
erõnléttel. Ez az edzõ, Zámbó Tibor
munkáját is dicséri. Szokott játékát hozta
a Gázmodul-Fair Bútor csapata, mely
ezen a mérkõzésen igencsak kevésnek bi-
zonyult. A második félidõre néhányuknál
elfogyott a levegõ, akaratgyengék voltak,
átlövéssel alig próbálkoztak, beállós játé-

kuk szinte nem is volt. Megint sok volt a
kihagyott hétméteres. Hétméteres: 3/1,
illetve 9/5.
Cosa Nostra—Suzuki Barta 10-8 (6-5)
Vezették: Rehák S., Sárközi L. E mérkõ-
zést felvételrõl június 12-én, 20 órakor a
Bogárdi TV adásában vágás nélkül lát-
hatták.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 5 - - 126-58 10
2. Mezõszilas 5 - - 129-70 10
3. SMIKI Team 4 - 1 91-87 8
4. Qualitybuild 3 - 3 104-102 6
5. Gázmodul-Fair Bútor 3 - 3 81-99 6
6. Suzuki Barta 1 1 3 72-87 3
7. Cosa Nostra 1 - 4 62-81 2
8. Varázs Garázs 1 - 5 73-116 2
9. Sárosd - 1 4 53-96 1
A szervezõbizottság értesíti a csapatokat,
hogy a sárosdi csapat visszalépése miatt a
hátralévõ mérkõzések 2 pontját 10-0-ás
gólkülönbséggel a kisorsolt ellenfelek
kapják.
A mérkõzések idõpontja az alábbiak sze-
rint módosul:
VII. forduló: 2007. június 15., 18 óra:
mérkõzés elmarad.
VIII. forduló: 2007. június 22., 19.30:
Sárszentmiklós (SMIKI Team)—Me-
zõszilas;
IX. forduló: 2007. június 29., 18 óra: Va-
rázs Garázs—Cosa Nostra
mérkõzésekre kerül sor.
A többi mérkõzés idõpontja változatlan.

Gróf Ferenc

V I I I . Á G O T A - K U P A L A B D A R Ú G Ó T O R N A É S
G Y E R M E K N A P S Á R S Z E N T Á G O T Á N

A VIII. ÁGOTA-KUPA LABDARÚ-
GÓTORNÁRA 19 csapat nevezett. A fi-
úk 3 korosztályban küzdöttek, az idén
elõször 3 lánycsapat is indult a tornán. A
sportolókat jelentõs létszámú „küldött-
ség” kísérte el a szomszéd településekrõl;
tanárok, szülõk, hozzátartozók buzdítot-
ták a délelõtt folyamán a csapatokat.

Eredmények

Alsósok: I. Nagylók, II. Sárbogárd II., III.
Sárbogárd I., IV. Tác, V. Sárszentágota.
5-6. osztályosok: I. Sárszentágota, II.
Alap, III. Sárszentmiklós, IV. Tác, V. So-
ponya.

7-8. osztályosok: I. Sárbogárd, II. Sár-
szentmiklós, III. Alap, IV. Sárszentágota,
V. Soponya, VI. Tác.
Lányok: I. Nagylók, II. Sárszentágota,
III. Tác.
A csapatvezetõk: Kovács Gábor, Pekács
Jánosné, László Imre, Pajor László, Ba-
lázs Sándorné, Mohácsi András, Kovács
Krisztián, Szabó Viktor emléklapot kap-
tak. A gyõztes csapatok érem és kupadí-
jazásban részesültek. Külön ajándékcso-
magot kapott: Jencski Boglárka, Sár-
szentágota; Szakács Sándor, Sárszent-
miklós; Varjas Péter, Alap és Varga Ro-
land, Nagylók.

A torna támogatói: László-ker Sárszent-
ágota, Sárszentágota önkormányzata, a
sárszentágotai általános iskola szülõi
munkaközössége, VADEX: Nagy Gyõzõ
és Hufnágel József.

Az eseménnyel párhuzamosan zajlott az
iskolai szülõi munkaközösség által szer-
vezett gyermeknap. Volt akadályverseny,
játékos vetélkedõ, aszfaltrajzverseny,
szerencsekerék, kirakodóvásár. A leg-
népszerûbbnek a Paudics Mihály vállal-
kozó által biztosított ugrálóvár bizonyult.

Gerse Ferenc és Józsa Gáspár



Bogárd és Vidéke 2007. június 14. SPORT 11

Sárszentmiklós—Csór 8-0 (3-0)
Sárszentmiklós: 350 nézõ, vezette: Fehér.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Csanaki, Szarka, Marko-
vics, Szabó L. (Káli), Salga, Bakos (Král),
Tórizs (Tóth), Szabó Z. Edzõ: Horváth
Csaba. Csór: Vörös, Schneider, Korán,
Balázsik, Nagy, Kovács, Kéri, Halenár,
Juhász, Kaufmann (Katona), Doma.
A helyezéseket tekintve rangadóra ké-
szült a közönség, mivel a negyedik és az
ötödik helyezett lépett pályára. Külön pi-
kantériája volt a mérkõzésnek, hogy eset-
leges gyõzelmünk esetén helyet cseré-
lünk a vendégcsapattal. Ennek szellemé-
ben léptünk pályára, és már a 3. percben
Szabó L. lövésre lekészített labdáját Mar-
kovics védhetetlenül lõtte a hálóba, 1-0.
A 24. percben ismét — az egyébként vé-
gig agilisan futballozó — Szabó L. lépett
meg a jobb oldalon, és mértani beadását
Salga értékesítette 5 méterrõl, 2-0. A 28.
percben Szabó L. kapura tartó lövését
Bakos beperdítette, 3-0. A félidõ hátralé-
võ részében még voltak helyzeteink, de a
pályán lévõ hazai játékosok megeléged-
tek az eredménnyel, így az nem változott.
A II. félidõ kissé döcögõsen kezdõdött,
majd a végrehajtott cserék ismét lendüle-
tet adtak csapatunknak. A 60. percben
Král nagyszerû átadását Szabó Z. értéke-
sítette, 4-0. A 78. percben a beadásra is-
mét jól érkezõ Szabó Z. 4 méterrõl gólt
szerzett, 5-0. A 80. percben Král Laci per-
cei következtek, mert elõször ziccert hi-
bázott, majd bedobás után gólt lõtt, 6-0.
A 84. percben Szabó Z. lépett ki a védõk
között, magabiztosan lõtt el Vörös mel-
lett, 7-0. A 87. percben Káli nagyszerû

egyéni akció után beadott, amit Salga
értékesített, 8-0.
A mérkõzés közben kíváncsiságból a
szurkolókat is néztem. Az arcokról leol-
vasható volt, hogy jó a sok gól, de nem
ilyen arányban, mert az utolsó góloknál
egyedül a hangosbemondó örült, a nagy
többség már csak elkönyvelte. Volt olyan
szurkoló, aki 6-0 arányú vezetésünknél
ellenünk fújt leshelyzetnél olyannyira fel-
háborodott, hogy majdnem a társainak
kellett megfogni, hogy be ne menjen a
pályára.
Többen kijelentették, hogy jó meccs volt,
mellyel nemigen értettem egyet, mert
szerintem egy 3-2, esetleg 4-3 arányban
általunk megnyert meccs sokkal izgalma-
sabb lett volna.
Összegezve a látottakat, ezen a napon
nem volt egy súlycsoportban a két csapat.
Ezzel a mérkõzéssel feltettük a koronát
egész évi teljesítményünkre, és méltó
módon búcsúztunk hazai közönségünk-
tõl, mert az utolsó fordulóban bajnokava-
tásra megyünk Velencére. Egyébként
már a bajnokság elején tuti bajnoknak ki-
áltottam ki a tóparti csapatot, és a kiesõre
vonatkozó tippjeim is bejöttek.
Negyedik helyünk megtartásához min-
denképpen gyõznünk kell a bajnok ottho-
nában, ami nem kis feladat.
A városban és környezetében elindultak
a találgatások csapatunkkal kapcsolat-
ban. Edzõváltás nincs tervezve. Csabával
elégedettek vagyunk, õ is velünk (a veze-
tõséggel). Játékosmozgás sem lesz; hét-
végén még kettõ kérdõjelünk volt, akik
távozásukon gondolkodtak. Ha „csak”

két játékos fog távozni, akkor azokat az
ifibõl fogjuk pótolni, esetleg a kölcsön-
ben lévõk közül hozunk még vissza vala-
kiket, semmiképpen nem akarunk vidék-
rõl hozni valakit. Minden játékosunkkal
szerzõdésünk van, és ismerve õket, annál
komolyabb emberek, hogy ezt felrúgják.

Tudom, sokan a magyar kupameccs kö-
vetkezményeire kíváncsiak, de errõl még
nem tudok beszámolni, mert a tárgyalást
megelõzõen már meg fog jelenni ez a
cikkem.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Csór 3-5

Ifi csapatunk szinte végig vezetett, majd
mintha elfáradt volna (nem fizikailag, ha-
nem pszichésen), melynek következmé-
nye lett ez a fájó vereség.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 29 18 7 4 83-36 61
2. Sárosd 29 15 7 7 76-49 52
3. Kápolnásnyék 29 15 7 7 61-35 52
4. Sárszentmiklós 29 14 6 9 64-32 48
5. Csór 29 14 6 9 56-50 48
6. Aba-Sárvíz 29 13 9 7 52-34 48
7. Bicske 29 14 3 12 46-36 45
8. Polgárdi 29 12 6 11 45-45 42
9. Kisláng 29 12 6 11 48-58 42
10. Iváncsa 29 13 2 14 48-48 41
11. Etyek 29 12 4 13 54-52 40
12. Alba Regia 29 12 2 15 58-55 38
13. Szabadegyháza 29 10 5 14 43-65 35
14. Dunafém-M. 29 7 7 15 48-81 28
15. Kisapostag 29 5 4 20 35-86 19
16. Adony 29 3 5 21 43-98 14

A Femol-csoport eredményei
Kulcs—Pálhalma

1-7 (0-2)

100 nézõ, vezette: Wittner. Gólszerzõk:
Müller, illetve Fekete (öngól), Papp,
Reichardt, Szabó, Prókai, Fehér (2). Ifjú-
sági mérkõzés: 0-4.

Káloz—LMSK 1-2 (1-0)

100 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Fa-
zekas, illetve Máté (2). Ifjúsági mérkõ-
zés: 14-0.

Baracs—Sárszentmihály 0-2 (0-0)

150 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Rappai, Purger. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Lajoskomárom—Elõszállás
1-1 (0-1)

100 nézõ, vezette: Hajcsár. Gólszerzõ:
Pudelka, illetve Simon. Kiállítva: Pudel-
ka. Ifjúsági mérkõzés: 3-6.

Cece—Seregélyes 7-1 (3-1)

150 nézõ, vezette: Szabó A. Gólszerzõ:
Juhász (2), Molnár (2), Hegedûs J., He-
gedûs Gy., Pintér, illetve Rigó. Ifjúsági
mérkõzés: 1-2.

Mezõfalva—Füle 2-0 (2-0)

150 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ:
Szûcs, Scherbauer. Ifjúsági mérkõzés:
9-1.

Szabadbattyán—Sárbogárd
2-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ:
Jung, Németh, illetve Szabó I. A. Kiállít-
va: Kálmán, Kovács (Szabadbattyán). If-
júsági mérkõzés: 0-3.

Tác-Csõsz—Mezõszilas SE 4-3 (0-2)

150 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Kovács A., Kovács J., Babai, Borbás, illet-
ve Keresztúri (3). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 29 23 5 1 82-38 74
2. Pálhalma 29 21 6 2 78-19 69
3. LMSK 29 19 5 5 58-31 62
4. Baracs 29 16 3 10 49-35 51
5. Seregélyes 29 15 3 11 71-54 48
6. Mezõfalva 29 14 4 11 52-41 46
7. Káloz 29 13 7 9 53-40 46
8. Lajoskomárom 29 13 4 12 56-61 43
9. Sárbogárd 29 11 6 12 55-42 39
10. Mezõszilas 29 12 1 16 66-65 37
11. Cece 29 10 6 13 53-48 36
12. Tác-Csõsz 29 8 8 13 52-66 32
13. Füle 29 6 5 18 40-64 23
14. Szabadbattyán 29 6 2 21 33-77 18
15. Kulcs 29 5 3 21 32-96 18
16. Elõszállás 29 4 4 21 35-88 16
A Szabadbattyántól 2 büntetõpont levonva.

Acélszerkezet-építõ cég
vidéki munkára

munkatársakat keres.
Szakirányú végzettség nem szükséges.

Érdeklõdni: 06 (30) 687 1384
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Gyermeknap a miklósi oviban
A sárszentmiklósi óvodában hétvégén a korábbi évek
hagyományai szerint a szülõk és az óvoda dolgozóinak
összefogásával gyermeknapot rendeztek. Az óvoda
udvara már korán reggel benépesült. A régi ovisok kö-
zül is sokan eljöttek. Az egyik helyen gofrit és palacsin-
tát sütöttek, másutt homokképet készítettek, szala-
gokkal díszített sárkányt ragasztottak. Volt arcfestés
és sokféle játék, amiben kicsik és nagyok egyaránt
részt vehettek. A rögtönzött színpadnál Papp Rita
énekelt, majd megérkeztek a tûzoltók. A gyerekek
számára a legérdekesebb eseménynek a tûzoltók lo-
csolása bizonyult. A nagy meleg miatt az összes gyerek
berohant a tûzoltófecskendõkkel létesített vízesõbe.
Utána az anyukák szedték le a gyerekekrõl a vizes
trikókat, kicsavarták és kirakták a napra száradni.

Hargitai Lajos

Aranydiploma
Az igazi tanító a nemzet színe-virága,
aki valóban elhivatott a feladatára,
hiszen az õ kezében van a jövõ.

Pénteken a Kossuth Zsuzsa Általános Is-
kolában ünnepélyes keretek közt adták
át Németh Istvánné Fekete Piroska nyu-
galmazott okleveles tanítónak az arany-
diplomát.
Németh Istvánné a székesfehérvári Vas-
vári Pál Tanítóképzõben 1957. július 13.
napján, 50 éve szerzett oklevelet. Nyugdí-
jazásáig közmegbecsülésre méltóan tel-
jesítette hivatását. A mostani jeles évfor-
duló alkalmából az ELTE Tanító és Óvó-
képzõ Fõiskolai Kara adományozta neki
az aranydiplomát, melyet a város polgár-
mestere adott át.
Köszöntötte Õt ebbõl az alkalomból
Györök Ágnes, az iskola igazgatója, vala-
mint kollégái és Juhász János polgármes-
ter.

Németh Istvánné Fekete Piroska a taní-
tóképzõ elsõ három osztályát itt, Sárbo-
gárdon, a tanítóképzõben végezte, a 4.
évfolyamot Székesfehérváron, mert itt
megszûnt a képzés. Gyakorlóévét Cecén
töltötte, majd következett Örspuszta,
Sárszentmiklós, Sárbogárd. A pedagó-
guspályán eltöltött 50 év alatt szeme elõtt
új generációk nõttek fel Sárbogárdon.
1973-ban került kapcsolatba a fogyatékos
gyermekekkel. Elõször az I. sz. Általános
Iskola Kisegítõ Iskolai Tagozatán taní-
tott. Hogy a feladatát minél jobban el
tudja látni, elvégezte a gyógypedagógiai
tanárképzõ fõiskolát is.
A tagozat 1984-ben önálló iskolává vált,
1993-as nyugdíjazásáig az intézmény
gyógypedagógusaként tevékenykedett.
Nagy szerepe volt az önálló iskola peda-
gógiai programjának, szervezeti felépíté-
sének kialakításában. Nap mint nap azért
dolgozott, hogy megpróbálja kezelni azo-
kat a társadalmi és családi problémákat,

amik az iskolai életben is tükrözõdtek.
Köszönet illeti õt ezért az erõfeszítésért.
A fogyatékos gyermekek õszintesége, ra-
gaszkodása kárpótolta a nehéz munka-
körülményekért, amelyek szinte egész
pályafutását jellemezték. Munkabírása,
optimizmusa példaként szolgálhat a fia-
tal kollégáknak is.
A köszöntõ után egy pohár pezsgõ mel-
lett emlékezett vissza az ünnepelt a mun-
kás évekre, az akkori derûs eseményekre.

Hargitai Lajos

Ballagás a nagylóki oviban
Egy csokor lányka búcsúzott a nagylóki
óvodától szombaton délelõtt. Szerencsé-
re idén ragyogó napra virradt a ballagás
napja, így az udvar zöld pázsitján került
sor az eseményre. A kicsik és középsõsök
versekkel, dalokkal, körjátékkal készül-
tek az alkalomra — jelképesen ezeket is
beletették a nagyok tarisznyájába. Az el-
köszönõ óvodások ugyancsak egy kis mû-
sorral intettek búcsút az óvó és dajka né-
niknek. Szerencsére közel van az iskola,
így ha bármikor honvágyuk támad, min-
dig nyitva áll elõttük óvodájuk kapuja.

Hargitai Kiss Virág
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POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal

a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Játékos színek
Kedden este nyílt meg egy érdekes kiállítás Huszár Károly fest-
ményeibõl. A szemlélõ elsõdleges benyomása a képekrõl a rend-
kívül színes, a gyermeki képzeletvilághoz közelálló látásmód.
Nyilvánvaló, hogy Karcsira a gyermekei világa erõsen hatott. Ezt
erõsítette, hogy a tárlatot felesége és gyermeke mûsorával nyi-
tották meg. Ezt követõen Karcsi gimnáziumbeli kollégája, Lesz-
kovszki Albin mondta el a képek kapcsán megfogalmazódó gon-
dolatait.
A kiállítás megtekinthetõ a József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermében.

/H/

Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testületének egészségügyi és szociális bi-
zottsága pályázatot hirdet 2007. évre a Sárbo-
gárdon mûködõ egyesületek részére gyógy-
ászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök
vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen keresztül
gyógyászati segédeszközök vásárlásával tá-
mogatni a fogyatékosságban élõket.
Pályázók köre: azok az egyesületek, amelyek
alapító okiratuk szerint fogyatékos embere-
ket, csoportokat fognak össze.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007.
július 31.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal ható-
sági osztályára kell benyújtani (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. au-
gusztus 31.
A pályázat elbírálásának eredményérõl min-
den pályázót írásban értesítünk 2007. szep-
tember 15-éig.

Az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata a városi hon-
lap (www.sarbogard.hu) hírportálja „Közélet”
(al)menüpontja (rovata) megbízás keretében
történõ üzemeltetésére pályázatot ír ki az aláb-
biak szerint:
A megbízottnak vállalnia kell, hogy havonta mi-
nimum 15 db, egyenként legalább 500 leütésbõl
álló anyagot készít Sárbogárd város eseménye-
irõl, a városban történtekrõl.
A megbízottnak vállalnia kell, hogy a fenti me-
nüpontban („Közélet”), szerkesztett formában a
mindenkor aktuális sárbogárdi, illetõleg Sárbo-
gárd lakosságát érintõ hírek, információk, tudó-
sítások lesznek olvashatók.
A megbízott felelõs az általa szerkesztett és a
honlapra felhelyezett hírek és anyagok tartalmi
és formai pontosságáért, köteles anyagi fele-
lõsséget vállalni a keletkezõ esetleges károkért.
A megbízott az általa honlapra felhelyezett
anyagok minden további felhasználásáról le-
mond.
A megbízott tevékenysége ellátásáért díjazás-
ban részesül, amely magában foglalja az anya-
gok, írások valamennyi elkészítési és a honlapra
felhelyezéssel kapcsolatos költségét is. A pá-

lyázónak meg kell jelölnie a megbízási díj össze-
gére vonatkozó javaslatát.
A pályázónak pályázatához csatolnia kell a rovat
mûködtetésére, tartalommal való megtöltésére
vonatkozó elképzeléseit, terveit.
A beérkezett pályázatokról az ügyrendi és jogi
bizottság, a civil kapcsolatok, ifjúsági és sport-
bizottság, a pénzügyi, városgazdálkodási és vá-
rosfejlesztési bizottság és az oktatási és közmû-
velõdési bizottság elnökeibõl álló bizottság ja-
vaslatára a polgármester dönt.
A felek a feladat ellátására megbízási szerzõ-
dést kötnek, amely határozatlan idõre szól, egy
havi felmondási idõvel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. jú-
nius 28., 10.00 óra.
Kérjük a borítékra írják rá: „HONLAP PÁLYÁ-
ZAT”.
A pályázatokat dr. Szabadkai Tamás ügyrendi
és jogi bizottság elnökéhez címezve, Sárbogárd
Város Önkormányzatához (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) kell a fenti határidõig eljuttatni. Bõ-
vebb információt kérhetnek az ügyrendi és jogi
bizottság elnökénél.

Dr. Szabadkai Tamás üjb-elnök

Szent Iván-éji tûzgyújtás
2007. június 23-án, szombaton.

Program: 14.30 órakor: a község elsõ kõkeresztjének újraszentelése;
15.00 órakor: a hagyományos fõzõverseny indítása;
15.30 órakor: kiállítás megtekintése, beszélgetés Szentiván

múltjáról, jövõjérõl;
18.00 órakor: értékelés, vacsora, zene;
21.30 órakor: tûzgyújtás.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Zöldséges
burgonyagombóc

leves

Hozzávalók: 25 dkg burgonya, 10 dkg
sárgarépa, 6 dkg gyökér, diónyi vörös-
hagyma, 1 gerezd fokhagyma áttörve, 8
dkg liszt, 1 db tojás, kevés olaj, 1/2 csokor
petrezselyemzöldje, 1 mokkáskanál pi-
rosarany, só, bors.

Elkészítés: a megtisztított sárgarépát,
gyökeret apró kockákra vágjuk, a vö-
röshagymát felaprítjuk, a megtisztított
burgonyát kockákra vágjuk és sós víz-
ben megfõzzük. A vöröshagymát az
olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a zöld-
ségeket, majd átpároljuk, hozzákever-
jük a pirosaranyat, és felengedjük a
fõtt burgonya levével. Ezután vizet
adunk hozzá, és puhára fõzzük. A
megfõtt burgonyát forrón áttörjük, ki-
hûtjük, majd a liszttel, a tojással és ke-
vés sóval jól összegyúrjuk. Kis gombó-
cokat formázunk belõle, amelyeket a
levesalapba teszünk, készre fõzzük.

Ízlés szerint sóval ízesítjük, borssal fû-
szerezzük. Tejfölösen is készíthetjük.

Szárnyas nyárs
zöldséges

palacsintatésztában

Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfilé, 8 db
palacsinta, só, bors, szójaszósz, méz,
currypor, 20 dkg gomba, 10 dkg cukkini,
10 dkg padlizsán, 1 db zöldpaprika, 1 db
paradicsom, 1 csomag petrezselyemzöld.

Elkészítése: a csirkemellfiléket vasta-
gabb csíkokra daraboljuk, és a fûsze-
rekben marinírozzuk, közben a zöld-
ségeket nagyon apróra összevágjuk és
lepirítjuk.

A fûszerezett csirkemellfiléket nyárs-
ra, vagy hurkapálcikára fûzzük, és így
sütjük meg. A palacsintára rátálaljuk a
pirított zöldségeket, majd a tetejére
kerül a csirkemellnyárs. Kedvünk sze-
rint készíthetünk hozzá különbözõ
önteteket is.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MAGÁNTÖRTÉNET
A VILLAMOSSÁGRÓL
Valaki mesélte, hogy egy ismerõsénél ki-
kapcsolták az áramot, mert nem fizette
rendesen a díjat. Miközben errõl folyt to-
vább is a szó, én kivettem a hûtõszekrény-
bõl a jó hideg kristályvizet, ittam egy na-
gyot, aztán beindítottam a ventillátort,
mert kezdett nagyon meleg lenni a szobá-
ban. Majd leültem a számítógép mellé,
hogy nekiálljak az írásnak. A szélgép kel-
lemesen simogatta a homlokomat. A má-
sik szobában szólt a rádió.
Elgondoltam, hogy mi lenne, ha nálunk is
beszüntetnék az áramszolgáltatást. Mi-
lyen lenne egy reggel villanyborotva, vi-
dám rádiózene nélkül, egy este a meghitt
családi filmnézés, az internet böngészése
nélkül. Hogy olvasnék a fotelban ülve téli
délutánokon?
Nyomban ezután az is eszembe jutott,
hogy bizony életem elsõ néhány éve úgy
telt el, hogy még az utcánkba sem volt be-
vezetve a villany, nemhogy a kis, gerenda-
mennyezetes lakásunkba. De a lecke
mégis mindig elkészült, sõt, végigolvas-
tam életem elsõ könyveit. És élénken él
az emlékezetemben a petróleumlámpa
kis lángja, szaga. Winettou vagy Némó
kapitány története semmivel sem volt ki-
sebb hatással rám, mint hogyha többkarú
csillár fényénél olvastam volna a regénye-
ket.
Aztán emlékszem a villanyszerelõre, aki
úgy harmadik osztályos koromban eljött
a vésõivel, kalapácsaival, drótjaival, és iz-
galmas tevékenységbe kezdett. Tölcsér
Zoltán volt a neve. A gyermekkor mitoló-
giájában kivételes helyen áll, a háziak és a
szomszédság beszélgetéseiben gyakran
forgott a neve. Már álltak az utcán a vil-
lanyoszlopok, a szemközti kocsma bejá-
rata esténként fényben úszott. Nagyon
pontosan él az emlékezetemben az a kép,

amikor körben állt a család a mennyezet-
rõl lógó, ernyõs alkalmatosságra meresz-
tett szemmel, és íme: egyszer csak izzani
kezdett az égõ volfrámszálacskája, és
tisztában voltam azzal, hogy új korszak
kezdõdött az életünkben. Még azon a hé-
ten vásároltunk egy világvevõ rádiót, és
valóban minden megváltozott. Akkori-
ban nem történt olyan eset, hogy valaki-
nél kikapcsolták volna a villanyt. Inkább
a bekapcsolás dívott. Hány pengõ volt a
havi áramdíj? Nem hallottam arról, hogy
gondot okozott volna számunkra, pedig
csak az apám dolgozott, és nem volt nagy
fizetése.

De jaj, egyszer elérkezett a falunkba is a
második világháború, mégpedig elõször
csúnya dörrenéssel robbanó aknák képé-
ben. Az utcai villanyvezetékek darabokra
szakadtak, de egyébként maga az elekt-
romos erõmû is romba dõlt. Visszajött a
petróleumlámpa kora? Nem. Ugyanis a
háború viszonyai között boltok nem lé-
teztek, így nem lehetett petróleumhoz
jutni. Fogalmam sincs, mivel világítot-
tunk. Talán volt valami gyertyaféle. Meg
mécseseket mesterkedtek a felnõttek
disznózsír segítségével. Akkoriban let-
tem szenvedélyes könyvolvasó. Hogyan
oldottam meg például a korán jött téli
sötétség idején? Nem tudom.

Na, de nagy propaganda-hadjárat köze-
pette helyreállította az állam az elektro-
mos hálózatot („köszönhetjük Rákosi és
Gerõ elvtársaknak”), és azóta mindenna-
pi társam, segítõm, luxusom a villamos-
ság.

Õszinte legyek? A gyermekkori olvasá-
sok csodája bizony nem jött vissza.

(L. A.)

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!

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.
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Kicsi Kati és
katicabogár

Kicsi Kati egy nap elindult világgá. Persze nem örökre, csak egy
kicsikét. De elõbb a mackójával is közölte a nagy eseményt:
— Maci, én most elmegyek bolyogni!
Aztán odasétált a kiskapuhoz.
Szó mi szó, a kiskapu se volt éppen kicsike. De ami azon túl kez-
dõdött, az már igazán óriási volt. Kicsi Kati akkorának érezte
magát az óriási rét közepén, mint egy katicabogár. Amint ment,
mendegélt, egy rettentõ hosszúra nõtt fûszálat vett észre, amit
ide-oda fújt a szél. S a fûszál tetején valaki ottfelejtett egy össze-
csukott, pöttyös napernyõt. Kicsi Kati odanyúlt az ujjával, hogy
kinyissa a csodálatos ernyõt, de az bizony elrepült.
— Állj meg! — kiáltott utána.
A napernyõ azonban annál magasabbra szállt. Lehet, hogy az
takarta el a napot az óriási rét fölött?
Most már árnyékban ballagott tovább Kicsi Kati. Egy picit félt
ugyan, de azért bátran ment tovább. S egyszer csak mit lát? Egy
kidõlt faóriást, ott feküdt a tó fölött, mint valami híd.
Kicsi Kati meg azt gondolta magában: „Átmegyek én ezen a hí-
don, akármi történik is”!
És rálépett a kidõlt faóriásra. Az meg reccs!, összetört alatta, õ
meg belepottyant a tóba. Lett is sírás mindjárt! Visszhangzott
tõle az óriási rét.
S akkor egyszerre ott termett az édesapja. Odahajolt Kicsi Kati
fölé, megfogta a kezét, kisegítette a pocsolyából, és fél kézzel
fölemelte az összetört faóriást.
— Hiszen ez csak egy faág! — nevetett kicsi Kati. — Add ne-
kem, hadd vigyem én!
Aztán elindultak hazafelé. De alig mentek pár lépést, megint
kisütött a nap: a napernyõ eltûnt az égrõl.
De vajon hova tûnt? Lehet, hogy újra visszarepült a fûszál tete-
jére?
És visszaballagtak a rettentõ hosszú fûszálhoz, hogy megnéz-
zék, a napernyõ ott van-e rajta.
Ott volt.
— Nézd, katicabogár! — mondta Kicsi Kati édesapja. — Tartsd
csak oda az ujjad…
Kicsi Kati odatartotta, a katicabogár meg rámászott. Még akko-
ra sem volt, mint a mutatóujja körme.
— Ugye hazavihetem? — kérdezte Kicsi Kati az édesapjától.
A katicabogár is beleegyezett, nem repült el az ujja hegyérõl. S
mikor hazaértek, odatette a mackója mancsára a kis pöttyös
bogarat.
— Láttál már ilyet? — kérdezte. — Mert ha nem tudnád, ez
nem napernyõ, hanem katicabogár. Csak azok látják napernyõ-
nek, akik olyan kicsik, mint te!
És nagyon büszke volt rá, hogy õ már nem olyan kicsi.

Heti idõjárás
A következõ napokban délies áramlással
meleg, afrikai eredetû levegõ érkezik térsé-
günkbe. Ez a levegõ egészen szombatig vár-
hatóan labilis marad, így záporok, zivata-
rok is várhatóak. Vasárnaptól szárazabbra
fordul az idõ, de egy-egy helyi zivatar to-
vábbra is lehet. A reggeli hõmérséklet
15-21, a nappali 28-36 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
KENGURU
kuvik, egér, nutria, gém, uhu, róka, unka
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Mária, Sárbogárd; Jákob
Mihály, Sárbogárd; Barabás Tamás, Kislók; Barabás Anita,
Kislók; Törzsök Beáta, Sárbogárd; Varga Dávid, Sárbogárd;
Szakács Alexandra, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk: JÁKOB MIHÁLY,
Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. június 19.
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Június 16., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüske-
vár 8.35 Éretlenek 9.10 Iskolatársak 10.05 Az 56-os vértanúk emléknapja 10.35
Válaszd a mozgást! 11.00 Kligperek 12.00 Hírek 12.05 Babatévé 12.40 Testi me-
sék 13.35 Az Ushuaia-expedíció 14.30 Autóvízió 15.00 GSXR-kupa 15.30 Út Pe-
kingbe 16.05 TS—Férfi Kézilabda Eb-selejtezõ 18.00 Ötkarikás történetek 18.30
Az 56-os vértanúk emléknapja 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show
19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Billy Elliot 22.05 Balázs Fecó koncert 23.05 Hírek
23.10 Sporthírek 23.25 Szerencsés Dániel
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.45 Disney-rajz-
filmek 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.50 Isteni sugallat 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L. A. Heat — Halálos pá-
ros 15.35 A hálózat csapdájában 16.35 Egy kerékkel több 18.10 Forma-1 18.30
Híradó 19.00 Forma-1 20.10 RTL-bokszklub 23.45 Ómen 4. — Az ébredés 1.35
Döglött akták
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 A vadon naplója 10.55 Kalandjárat 11.35 Babavilág
12.05 Rém rendetlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becs-
ületbeli ügyek 14.25 Született feleségek 15.30 Csillagkapu 16.30 Rex felügyelõ
17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity 20.15 Kongó 22.20 15 perc hírnév 0.40 Az álmosvölgy legendája 2.30 Ed
3.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.04 Határok nélkül-válogatás 6.00 Krónika 8.00 Krónika
8.17 Kerti pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 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 Sportvilág 19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Esti Rádiószínház: Apák mozija 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én
hetem 23.00 Hírek, kenó 23.05 16 óra 0.10 Éjszaka

Június 17., 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 Fõtér 9.45 „Így
szól az Úr!” 9.55 Református magazin 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.30 Az
utódok reménysége 11.00 Ezt cselekedjétek 12.00 Hírek 12.10 Az Ördöglovastól
a Csárdás királynõig 13.05 TS—Férfi vízilabda bajnoki döntõ 14.55 TS-Sport7
15.45 Magyar elsõk 16.05 Csellengõk 16.30 Feszti körkép 17.00 Halhatatlanok
Társulata 17.55 BBC-exkluzív 18.45 80 éve született Sütõ András 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.25 Szilveszter anno 21.05 A szólás szabadsága 22.110
24—Elsõ évad 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 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 Vadnyugati fejvadász 13.00 Hegyi mentõk 14.00 Magyar autósport-ma-
gazin 14.20 Seven Days — Az idõkapu 15.15 Eltûntnek nyilvánítva 16.05 Hatos-
lottó-sorsolás 16.10 Tarzan 17.10 Robin Hood 18.05 Forma-1 18.30 Híradó
19.00 Forma-1 21.05 Pereld a nõt! 23.10 Farkangyal 1.15 Portré 1.40
Aranyhadmûvelet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.35 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 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? 22.25 Vámpír
Brooklynban 0.25 Képírók 2.25 Napló 3.15 Chris Isaak-show
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Re-
formátus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Tetten ért szavak 15.15 Úton Kodályhoz 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az
örök mécses 17.04 Idõalagút 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 21.04 Válogatás a Vasárnapi Újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.30 Hargitai vadászkalandok: Az õzvadász 0.10 Éjszaka

Június 18., 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 15.05 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 20.05 Patika 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Holtodiglan
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 XXI. század — A legendák velünk él-
nek 12.45 Mozimatiné 14.30 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 A vak végzet 23.00 Malac-
kodók 1.05 Reflektor 1.25 Döglött akták 2.05 Autómánia 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30
Szóda 10.15 Teleshop 11.30 Sorsjegyesek 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 Gyilkos számok
21.15 Liptai Claudia-show 22.15 Fagyhatár alatt 0.15 Nyomtalanul 1.05 Tények
este 1.35 Tuti seft 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal—Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.20 Merítés 9.00 Napközben 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 Mol-
nár Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.25 Aranyalap 13.30 Az evangélikus egyház félórá-
ja 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Népzene 15.05 Rádiókabaré 16.00 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sport 18.30 Határok nélkül 19.05
Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az
elmés nemes 20.55 Zene 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót!
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Herczku Ágnes éne-
kel 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Június 19., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát,
Benyovszky! 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.10 Titokzatos Násztya 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 Katolikus krónika 15.10 Kodály
125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adók 16.50 Tv-taxi 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 Önök
kérték! 21.10 Üdítõ 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20
Sporthírek 23.30 Hawaii, Oslo
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 11.15 Receptklub 11.30 Te vagy az
életem 12.00 Híradó 12.15 XXI. század — A legendák velünk élnek 12.45
Mozimatiné 14.20 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 23.20 Igaz törté-
netek 1.05 Reflektor 1.25 Õrjítõ indulatok 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40
Szóda 10.30 Teleshop 11.50 Szép kis kalamajka 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 Apósok akcióban 23.10 Tények este 23.40 Alexandra-pódium
0.10 Bírósági mesék 1.00 Alfred Hitchcock bemutatja 1.30 Az utolsó blues 3.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal—Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.20 Merítés 9.00 Napközben 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 Mol-
nár Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.24 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.00 Krónika 14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válo-
gatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Az elmés nemes 20.54 Zene 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 A
Kaláka együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Június 20., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Vivát,
Benyovszky! 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.20 Fõtér 14.15
Pénz-vidék 14.40 Kodály 125 14.45 Kormányváró 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 Dargay Attila 80 éves — Ludas Matyi
21.25 Hal a parton 21.45 Szerda este 22.15 Kultúrház 22.45 Hírek 22.50 Sporthí-
rek 23.05 Magánbeszélgetések 24.00 Pénzt és életet
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 XXI. század — A legendák velünk él-
nek 12.45 Mozimatiné 14.40 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 CSI — Miami helyszínelõk
22.15 Dr. Csont 23.20 Médium 0.20 Reflektor 0.40 Armstrong 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30
Szóda 10.15 Teleshop 11.30 Francia csók 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 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 Atomcirkusz 1.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal—Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.20 Merítés 9.00 Napközben 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 Mol-
nár Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.22 Aranyalap 13.30 A református egyház félórája
14.05 Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Nap-
közben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés
nemes 20.55 Zene 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Mérleg 22.50 A Méta együttes: Tíz év Méta címû albumáról 23.00 Hírek, kenó
23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Június 21., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Rondó 13.20 Fõtér 14.15 Önök kérték! 15.10 Kodály 125 15.20
Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50
Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58
Föld Tv 19.00 Híradó 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 Sporthí-
rek 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 XXI. század — A legendák velünk él-
nek 12.45 Mozimatiné 14.15 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 Szeszélyes 22.30 Svihá-
kok 0.10 Ments meg! 1.10 Reflektor 1.30 Infománia 2.00 Barátságpróba 3.40
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhá-
ja 9.25 Szóda 10.10 Teleshop 11.25 Szerelmes dal 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 Rabló pandúrok 23.00
Különleges ügyosztály 24.00 Tények este 0.30 Strucc 1.00 Nyers erõ 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal—Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.20 Merítés 9.00 Napközben 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 Mol-
nár Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.24 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.05 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás
a Napközben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az el-
més nemes 20.54 Zene 21.05 A 21. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Idõalagút 22.45 Dorombmuzsika 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Június 22., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.20 Fõtér 14.20 Körzeti magazinok
15.10 Kodály 125 15.20 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35
Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra!
18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10
Doktor Nagyfõnök 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.10 Péntek este 22.45 Kultúr-
ház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Halálkanyar
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 XXI. század — A legendák velünk él-
nek 12.45 Mozimatiné 14.15 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 Véres munka 23.35 Cso-
dazsaruk Honkongban 1.20 Reflektor 1.40 Itthon 1.55 Döglött akták 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Szó-
da 10.20 Teleshop 11.40 Elsõ állomás, Las Vegas 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 Fekete nyíl
21.15 Boldogtalan boldogság 0.50 Tények este 1.20 Gyilkos megváltó 2.55 Az
igazság napja 3.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal—Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.20 Merítés 9.00 Napközben 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 Mol-
nár Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.24 Aranyalap 13.30 A baptista egyház félórája
14.05 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napköz-
ben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés ne-
mes 20.54 Zene 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50
A világzenei díjas Kerekes Band felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek
kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Június 16., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Beszélgetés
Kõ Pállal, Emlékezõ fák Abán, Fotóalbum: Japán 2007, 18.00 Lap-
szemle, 20.00 Cosa Nostra—Suzuki Barta kézilabda, 21.00 Sár-
szentmiklós—Csór foci, 23.00 Lapszemle

Június 17., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A Freedom
együttes koncertje, Az Új Generáció cigányzenekar mûsora, 18.00
Heti híradó, 19.00 Sziréna, 20.00 Hitélet, 23.00 Heti híradó, 0.00 Szi-
réna

Június 18., hétfõ: 7.00, 12.00, 18.00 Heti híradó, 8.00, 13.00, 19.00
Sziréna, 20.00 Házibuli (zenés összeállítás), 23.00 Heti híradó, 0.00
Sziréna

Június 19., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Házibuli (ze-
nés összeállítás), 12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziré-
na, 20.00 Sárosd—Gázmodul kézilabda, 21.00 Sárbogárd—Tác-
Csõsz foci, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Június 20., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárosd—
Gázmodul kézilabda, 10.00 Sárbogárd—Tác-Csõsz foci, 12.00 és
18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00 A sárbogárdi zsidó
közösség, Fotóalbum: Franciaország 2006, 23.00 Lapszemle

Június 21., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 A sárbogárdi zsidó kö-
zösség, Fotóalbum: Franciaország 2006, 12.00 és 18.00 Lapszemle,
20.00 Hitélet 23.00 Lapszemle

Június 22., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, 12.00 és 18.00
Lapszemle, 20.00 Házibuli (zenés összeállítás), 23.00 Lapszemle.

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlé-
cén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon
8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés program-
csomagban 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)

Baba-légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0414925)

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)

Új építésû 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.
Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 211
6301.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó; 06 (20) 215
4698.
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)

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 Sárkeresz-
túron. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (30) 598
0529. (0414233)

Családi ház kiadó; 06 (30) 330 2615.
Családi házak eladók; 06 (30) 330 2615.
Irodai munkára alkalmazottakat keresek; 06
(70) 634 8305. (0414085)

Áruszállításra B-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ sofõrt keresek; 06 (70) 634 8305.
(0414085)

Euro-raklap felvásárlása, Sárbogárd, Árpád u.
114. Telefon: 06 (20) 342 5880. (0414084)

Sárbogárd központjában lakás igényesnek ki-
adó; 06 (70) 332 1397. (0414083)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, bútoro-
zott, gépesített, 1,5 szobás lakás kiadó, vagy el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 363 2486. (0414079)

Eladó Berzsenyi utca 30. alatti családi ház; 06
(30) 648 7913. (0414076)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, földszinti, erké-
lyes lakás, beépített konyhabútorral, pincével
azonnal beköltözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4
millió. Telefon: 06 (20) 474 5530. (0414075)

Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás albérletbe
kiadó 35.000+rezsi, 1 hónap kaució. Telefon:
06 (20) 474 5530. (0414075)

Barátság-lakótelepen lakás eladó. Érd.: 06
(30) 351 3639.

Albérletbe kiadó egyszobás, nappalis, össz-
komfortos, kiskertes lakás a központban. Tel.:
06 (30) 684 7632; 06 (30) 533 9925. (0414072)

Sárszentmiklóson, a Deák F. utcában össz-
komfortos családi ház eladó; 06 (30) 413 2994;
06 (30) 527 7628. (0414069)

Székesfehérvári Suzuki Márkakereskedés
min. érettségivel rendelkezõ értékesítõ munka-
társat keres határozott idõre. Elõnyt jelent: érté-
kesítõi tapasztalat, számítógépes ismeret, jó
kommunikációs képesség, B-kategóriás jogo-
sítvány. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
Suzuki Barta, 7000 Sárbogárd, Köztársaság út
147/A, vagy a suzukibarta@suzukibarta.hu
címen.

Sárbogárdon, COOP ABC fölötti lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414349)

Csinos, vékony, 50-es hölgy keresi korban ha-
sonló, széles érdeklõdési körû társát. Levelek:
„Boldogság” jeligére a szerkesztõségbe. (0414348)

Családi ház eladó a Túry Miklós u. 5/b. Érdek-
lõdni: 06 (25) 462 303. (0414347)

Kiscicákat elajándékoznánk. Érdeklõdni lehet:
06 (30) 439 6168.

Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt, csa-
ládi ház, melléképületekkel eladó; 06 (30) 6042
754. (0414320)

Eladó nagyméretû szekrény, valamint egy gyer-
mekszekrény, gáztûzhely palackkal, konyha-
szekrény, Köztársaság út 32. (0414344)

Erdészeti munkára munkatársakat keresünk;
06 (30) 530 8456. (0414343)

Szûrõvizsgálat! Egy csepp vérbõl kimutatható
mindenféle betegség; 06 (30) 471 8439. (0414108)

Jövedelem-kiegészítést kínálok; 06 (30) 471
8439. (0414108)

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.

ÜDÜLÉS VAJTÁN, BOROSTYÁN
VENDÉGHÁZ; 06 (70) 374 8694. (0414067)

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõdni képviselõnknél:
telefon: 06 (30) 325 5151

AKCIÓ
JÚNIUS 15-tÕl!

ARIEL KIDS 3 kg 1480 Ft
BONUX 2 kg 900 Ft
TOMI KRISTÁLY 2 kg 990 Ft
CREPTO eü. papír 8 tek. 280 Ft
AXE DEO-k 580 Ft
JAR mosogató 0,5 liter 170 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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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)

A Sárbogárdi Napok alatt

a FANNI ÉTTEREMBEN
az alábbi árakkal várjuk
kedves vendégeinket:

whisky+Coca Cola 300,-
Arany Ászok 190,-
Dreher 0,33 200,-
Coca Cola 2 dl 70,-
Narancs 2 dl 70,-
Csapolt sör 0,5 (korsó) 190,-

0,3 (pohár) 115,-
0,2 (pikoló) 95,-
dobozos sör 140,-

Cappy 2 dl 80,-
Babgulyás kenyérrel 500,-
Pacal+fõtt burgonya 600,-
Birkapörkölt 750,-
Marhapörkölt+burgonya 600,-
Rántott szelet+hasábburgonya 750,-
Rántott sajt+hasábburgonya 750,-
Cigánypecsenye+hasábburgonya 750,-
Sárbogárdi aprópecsenye 750,-
Palacsinta:

kakaós 150,-
ízes 150,-
túrós 250,-

Hamburger+2 dl üdítõ 450,-
Extra hamburger+2 dl üdítõ 490,-
Hot-dog+2 dl üdítõ 320,-

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!
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A közgyógyellátásról

MEGREFORMÁLTÁK
A „KÖZGYÓGYOT”

Egy kérdõívet kellett kitölteni, amit az
önkormányzat küldött, mellékletként
kellett csatolni, leragasztott borítékban,
az orvosi igazolást. Majd két levelet is
küldött az önkormányzat, amit továbbí-
tottak Fehérvárra. Kb. 2 hónap múlva
megérkezett az új közgyógyellátási iga-
zolvány, plasztiktokban, amely 6.000 fo-
rintról szól havonta. Végre mehetünk a
patikába! Minden épeszû ember azt gon-
dolja, hogy 6.000 Ft-ért ingyen kapja a
gyógyszert, azon felül térítési díj ellené-
ben. Akkor jött a meglepetés, hogy amit
eddig ingyen kaptunk (pl. a Claritint) tö-
rölték a listából, helyette más gyógyszert
adtak 520 Ft-ért, és most már az Algo-
pyrint se adják közgyógyra, azért is fizetni
kell. Érdekes, hogy egy dobozban 2 levél
volt, most csak egy van. Mi mást tehetné-
nek, ugye, 100%-os áremeléssel. Így jár-
tunk a reformmal, hogy nesze semmi,
fogd meg jól. A negyed ország allergiás, a
Nasonex nevû orrsprayt 100%-kal meg-
drágították, hasznot húznak más nyomo-
rából. Magyarországon hány multi gyárt
gyógyszert, hol itt a verseny?

Kokány József rokkantnyugdíjas

Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

MÁDI JÁNOS

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Roszkopf Gábornak
17. születésnapjára

Kívánunk Neked minden szépet,
Csupa-csupa jóval szolgáljon az élet.
Soha ne legyen bánatos az arcod,
Öröm és boldogság
ragyogja be a napod!

Apu és Mama kíván
így boldog születésnapot

RÉGI SÁRBOGÁRDI
KÉPESLAPOKAT, FÉNYKÉPEKET

JÓ ÁRON VÁSÁROLOK.
Telefon: 06 (30) 9393 403

40 éve már…
40 éve már, hogy életünk elsõ nagy állo-
mása elérkezett: ballagtunk Sárkeresz-
túron.

A húszéves találkozót kivéve alig láttuk
egymást, így különösen örültünk a vi-
szontlátásnak. Az év legszebb hónapjára,
májusra terveztük az osztálytalálkozót.
Meghívtuk valamennyi nevelõt, akik ta-
nítottak bennünket. Sajnos kevesen jöt-
tek el. Virággal köszöntöttük õket. Kö-
szönjük óvó néninknek, hogy nagyon
szép gondolatokkal emlékezett a régi
idõkre.

Ezúton is köszönjük az iskola jelenlegi
igazgatójának, Benedek Jenõnek, hogy
egykori tantermünket elõkészítette, s
kedvesen fogadott bennünket Kovács
Györgyné óvónõvel együtt. Külön kö-

szönjük az ajándékba kapott tablóképet,
s az új csoportképet a megjelentekrõl.
Jólesett figyelmességük. Megemlékez-

tünk tanárainkról, akik már nem lehettek
közöttünk. Elhunyt osztálytársaink sírjá-
ra virágcsokrokat helyeztünk el.
Más helyszínen még kötetlenebb formá-
ban folytattuk a beszélgetést. Terített
asztal várta a találkozó résztvevõit, Gyu-
liczka Misi remek játékára táncoltunk,
mulattunk hajnalig. Fényképeken, video-
felvételen örökítettük meg az emlékeze-
tes eseményt.
Köszönöm a részvételt, a jó hangulatot, a
segítséget.
Viszontlátásra minél elõbb!

Némethné Demeter Klára Anna szervezõ

A tanulók névsora: Petrovics Zsuzsa, Göncz Klára, Pál Ilona, Kuti Júlia, Tömör Sarolta,
Demeter Klára, Takács Mária, Nagy Mária, Cseh Erzsébet, Varga Katalin, H. Nagy László,
Sági Gyula, Majsai József, Horváth József, Sztrava Mihály, Virág Miklós, Heidinger János,

Fuksz István, Pajor Lajos, Kovács Vilmos, Szauervein Ferenc, Nagy László, P. Szabó János,
Gõbölös Zoltán, Máté János, Horváth Zoltán, Gallai József

Tisztelt Pedagógusok és Közalkalmazottak!
Ezúton szeretnék elnézést kérni azon pedagógusoktól és közalkalmazottaktól,
akik a pedagógusnapi ünnepségre szóló meghívójuk hátoldalán egyéb nyomtatott
szöveget is találtak. A dolog nem szándékos volt, ezért még egyszer elnézésüket
kérem!

Barna Edina szakreferens


