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Bizonyítványosztás
A sárbogárdi képviselõ-testület MSZP—
SZDSZ-frakciója a Hõsök terén értékel-
te az önkormányzat, pontosabban a „Tí-
zek” frakciójának egyéves mûködését.
Ennek érdekes módját választották. Ta-
nári karrá alakulva egy szabályos bizo-
nyítványt állítottak ki különbözõ tantár-
gyakból.
Osztályfõnöknek dr. Krupa Rozália jegy-
zõt írták be a bizonyítvány elejére. Az
egyes tantárgyakat egy-egy képviselõ ér-
tékelte, majd beírták az érdemjegyeket.
Dr. Szabadkai Tamás elmondta, hogy
õket teljesen kirekesztették a döntésho-
zatalból, javaslataikat rendre lesöpörték
az asztalról, és az úgynevezett „Tízek”
frakciója, a polgármesterrel az élen, csak
a maga elgondolásait érvényesítette. Az
„együttmûködés, stílus” tantárgyból õ
kegyelemkettest adott abban a remény-
ben, hogy esetleg képes változni a delik-
vens.
Etelvári Zoltán azért adott kettest, nem
egyest, a „városkép, közterületek” tan-
tárgyra, mert a meghatározó döntések és
fejlesztések még az elõzõ idõszakban
születtek, amikor még az MSZP—
SZDSZ-frakció vezette a várost.

Õri Gyula nehezményezte, hogy a külsõ
területek fejlesztése csak Rétszilast je-
lenti. Pusztaegresen, Sárhatvanon ez az
iskola, óvoda bezárásával egyenlõ, ezért
erre a tantárgyra egyest adott.
Dr. Berzeviczy Gábor egyest adott „pá-
lyázatírás” tantárgyból, mert véleménye
szerint a fontos pályázati lehetõségeket
mind elszalasztották a „Tízek”.
Schmidt Lóránd az intézmények mûköd-
tetésére kettest adott, mert még mûköd-
nek azok, amelyeket nem zártak be.
Fülöp Sándor a „gazdálkodás” tantárgy-
ra hármast adott, mert még mûködik a
város. Az „emberség, empátia” tárgy
egyesét azzal indokolták, hogy az elbo-
csátások, intézménybezárások során el-
sõsorban a leszámolás és a bosszú játszott
szerepet. E tettekben emberség és empá-
tia semmilyen formában nem nyilatko-
zott meg.
Lengyel Zoltán képviselõi munkáját egy
kérdõjellel értékelték.
A bizonyítványosztáson jelenlévõ Hor-
váth András, az MSZP megyei elnöke, a
megyei közgyûlés szocialista frakcióveze-
tõje elmondta, hogy a megyei önkor-

mányzatban hasonló a helyzet, ott sincs
egyeztetés, nem veszik figyelembe az el-
lenzék javaslatait.

Hargitai Lajos

Ballagás és évzáró
Ezekben a napokban voltak az évzárók az iskolákban. A sárszentmiklósi
iskola évzáróját szombaton délelõtt, a katolikus templom elõtti téren
tartották. Itt sorakoztak föl az osztályok, elöl a három nyolcadikos osz-
tállyal, akik az ünnepségre a tablóikat is kihozták.
A Himnusz után Horváthné Mikuli Erzsébet mondta el tanévzáró be-
szédét. Az igazgató asszony szomorúan emlékezett meg a pusztaegresi
iskola bezárásáról. (Pénteken a sárhatvani óvoda bezárása is az õ felada-
ta lesz.) Ezután kiosztotta a könyvjutalmakat a jól tanuló, jó magavisele-
tû és kiváló sportteljesítményt nyújtó diákok között. A diákok búcsúbe-
szédei után a hetedikesek átvették az elballagó végzõs nyolcadikosoktól
a tablókat, és az öregdiákok elindultak hosszú útjukra az életbe.

Hargitai Lajos
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Szent Iván éjjelén
Az év leghosszabb napját és
legrövidebb éjszakáját Alsó-
szentivánon töltöttük csalá-
dostól. Meghitt ünnep és az
ehhez kapcsolódó õsi miszté-
rium részesei lehettünk.

Több éve már, hogy elõször
felelevenítették az alsószent-
ivániak a napfordulóhoz kötõ-
dõ õskeresztény szertartást,
Szent Iván tüzének meggyúj-
tását.
A falu történetének kutatója,
Szántó József az erre az alka-
lomra rendezett kiállításon
beszélt az ünnep eredetérõl.
Eddig a Kárpát-medencében
hatvannál több Szentiván ne-
vet viselõ települést kutatott
fel, melyek egyben római hely-
õrségek is voltak.

A nyári napfordulóhoz kötõ-
dõ tûzgyújtásnak az õsi po-
gány természetvalláshoz is
van kötõdése, amihez Keresz-
telõ Szent János mítosza úgy
kapcsolódott, hogy õ volt az,

aki Jézus Krisztust fénnyel ke-
resztelte, hogy a földre hozott
világossággal hozza el az Úr
kegyelmét a bûnök sötétségé-
ben élõ emberiségnek.
Szántó József e nap délután-
ján a Benedek-pusztán meg-
talált és felújított kõkereszt
újraszenteléséhez invitálta a
faluba érkezõ vendégeket.
Mint elmondta, éppen Bene-
dek-pusztán rejti a föld a
négyszögletû római helyõrség
romjait, és a németkéri ke-
resztútnál állt e kõkereszt. Az
újraszentelés szertartását
Kolbert Mátyás németkéri
plébános végezte.
Ezen a napon évek óta szokás
már, hogy az alsószentiváni
családok kitelepülnek az isko-
la mögötti fennsíkra. A fák
hûvös árnyékában sütnek, fõz-
nek, az asszonyok kínálgatják
egymást és a gyerekeket süte-
ményeikkel, a férfiak saját ter-
mésû boraikkal.
Egy nagy bográcsban fõtt a kö-
zös faluvacsora, az õzpörkölt,

amelybõl a faluba érkezõ ven-
dégeket kínálták meg.
A fõzést hangulatossá tették a
fõzõverseny vidámságával.
Alkonyatkor aztán a háromta-
gú bírálóbizottság, mely állott

Kolbert Mátyásból, dr. Bakos
Batu volt németkéri polgár-
mesterbõl és a faluból elszár-
mazott Isztl Lászlóból, meg-
hozta döntését. Minden étel
nagyon finom lett, tehát nem
volt könnyû a bírálók dolga,
de ítélni kellett. A legjobbnak
a Favorit csapat, Porteleki
László társasága találtatott,
második lett Kovács Bandi
kecskepörköltje, harmadik a
Kismamák és Kispapák (Grá-
czerék) csapata egy nagyszerû
marhapörkölttel. Különdíj-
ban részesült Katona József és
Kurucz Sándor körömpör-
költje.
A megfõzött ételek mind el-
fogytak. Volt, aki grillsütõt
hozott ki, és azon készült min-
denféle finomság.
Közben látványos bemutatót
tartottak a barantások.
Amint feljött az égre a vacso-
racsillag, meggyújtották a
máglyát, melynek közepén
mélyen a földbe ástak egy
nyers fatörzset, ez tartotta

egyben az összeállítgatott,
öles fahasábokat. A nép a tûz
köré sereglett. Egyre sötétebb
lett, végül teljesen eltûnt a nap
utolsó derengõ fénye is a Föld
mögött. Csak a tûz világította
meg a sötétséget. Néztük a
lángokat, és éreztük, micsoda
erõ feszül a pattogva izzó fa-
hasábokban. A hûvös éjszaká-
ban jólesett a tûz áradó mele-
ge. Csodáltuk az ég felé áradó
szikraesõt, aztán egy lány tü-
zes fényjátékát. Elõkerült egy
karikás ostor is, amelyet sorra
kipróbáltak az emberek. A
lassan összeomló tüzet a leg-
merészebbek próbálták átug-
rani. Voltak, akik az örök sze-
relem zálogául ezt párosan
tették meg. A régi hiedelem
szerint a tûz átugrása a szere-
lem tüzét rakja meg a párok
lelkében.
Szinte észre se vettük, elsu-
hant az év legrövidebb éjsza-
kája, és a keleti égbolton meg-
jelent az elsõ fénysugár a haj-
nal hasadtát, a napfelkeltét je-
lezve.
Szívünkben a tûz melegével
tértünk haza az új nap hajna-
lán.

Hargitai Lajos
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Utolsó vacsora
A sárbogárdi iskolai és óvodai konyhákat a képviselõ-testület
döntése értelmében gazdaságossági okokra hivatkozva bezár-
ják. Ez is része a most zajló intézményi átszervezéseknek neve-
zett ámokfutásnak. A sárbogárdi közétkeztetést, hivatali szó-
használattal élve, „kiszervezik” Sárbogárdról. Ez azt jelenti,
hogy valami ismeretlen, idegen kézben lévõ, ételszolgáltatással
foglalkozó, multinacionális mamutcégnek adják át a sárbogárdi
közétkeztetést.
Erre van már példa nálunk. A megye már évek-
kel ezelõtt átadta egy ilyen cégnek a Petõfi Sán-
dor Gimnázium konyháját. A diákok és tanárok
körében az étel minõségével kapcsolatos általá-
nos közfelháborodás lett a következmény. Tö-
megesen hagyták ott a menzát az ehetetlen
koszt miatt. A botrány elsimítása érdekében ak-
kor próbáltak valamit javítani az étel minõsé-
gén, de nem sok sikerrel, ugyanis a technológia
nem tesz mást lehetõvé.
Ezután gyökeresen más eljárással készül majd
az étel, és más lesz az íze is, mint amit korábban
megszoktak az étkezést igénybe vevõk.
Ezután teljesen eltûnik a friss, házias íz a kony-
hákról, mert nem helyben beszerzett és feldol-
gozott nyersanyagokból készül az étel, hanem
egy központi „gyárban”, félkész ételnek nevezett „izébõl”, állo-
mányjavítós, ízfokozós, tartósítószeres kotyvasztmányokból ál-
lítják össze. Ember legyen a talpán, aki ezt megeszi.
Hétfõn volt a sárszentmiklósi iskolakonyhán az „utolsó vacso-
ra”. Ebbõl az alkalomból a férjek készítették a fõ fogást, a ha-
lászlét.
A konyhát hivatalosan már bezárták a múlt héten. Az ott dolgo-
zókra, ki tudja, milyen jövõ vár. Jelkép értékû volt, hogy ezen az
utolsó vacsorán, amelyen az iskola minden alkalmazottja részt
vett, elbúcsúztatták a konyha szakácsnéját, Plájer Sándornét,
aki évtizedek óta nap mint nap megadta az aznapi ebéd ízét.
Nem mindegy, hogy egy konyhán ki a szakács. A lélek, szeretet
nélkül készült étel akkor is íztelen, ha mennyei mannából készí-

tették. Az örökké mosolygós Plájerné számára
életforma volt ez a konyha. Reggel korán már in-
tézkedett, odafigyelt, hogy minden tiszta legyen,
jó nyersanyag kerüljön a hatalmas fõzõüstökbe,
és figyelt a gyerekekre is, hogy ízlik-e nekik az
ebéd.
Horváth Ferencné, az iskola igazgatója búcsú-
zott a tantestület és az iskola dolgozói nevében
Plájer Sándornétól, majd szinte mindenki egy-

egy csokor virággal, ajándékkal köszönt el a szeretett szakács-
nõtõl. A konyha dolgozói a sok virág mellett hintaszékkel lep-
ték meg õt, amelyben pihenhet majd a mozgalmas évek után.
Készítettek számára titokban diócukorból tortát, amely egy
hímzett ruhás babát formázott virágkosárral a kezében. A
hímzés is cukorból volt, csak a kosárban a virág volt igazi.
Most, ezen az utolsó vacsorán is körbejárt Marika a vendégek
közt. Kérdezte, hogy ízlik-e az étel, hiányzik-e valami az asztal-
ról. Mindenkihez volt egy kedves szava.
Mostantól egy híresen jó iskolakonyhával és egy kiváló szakács-
néval lettünk szegényebbek.

Hargitai Lajos

Napló
Mivel több sürgetõ döntés várt a város-
atyákra, ezért rendkívüli ülésre került sor
június 25-én a sárbogárdi képviselõ-tes-
tület háza táján.

Idén CÉDE-pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat a régióhoz az intézményei-
nek eszközbeszerzéseihez. A regionális
fejlesztési tanács az igényelt 10.398.616
Ft-os támogatást csökkentett összeggel,
9.715.197 Ft-tal fogadta el. Emiatt a pá-
lyázat mûszaki tartalmát csökkentenie
kell az önkormányzatnak. Errõl hozott
most határozatot a testület.

Pályázni lehet az államtól az önkor-
mányzat jelentõs többletkiadásainak
térítésére. A következõ pályázati határ-
idõ július 15. Az intézményeknél történt
létszámváltozásokról számot kell adni a
pályázatban, ezért most számszerûsítve
táblázatba foglalták azokat. Eszerint a hi-
vatalnál 5, a háziorvosi szolgálatnál 1, az
Egyesített Szociális Intézménynél 4, a

családsegítõnél 1, a bölcsõdénél 0,5, a
Mészöly Géza Általános Iskolánál 8, a
Szent István Általános Iskolánál 5, a
Zengõ Óvodánál 13, a városi könyvtárnál
1, a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál
12 fõvel kevesebben a dolgozók száma.
Módosította a miklósi iskola tanulócso-
portjainak és pedagógusainak számát a
testület a Nagylókkal való társulás miatt.
A nagylóki 7-8. osztályosok ugyanis a
miklósi iskolában folytatják tanulmánya-
ikat, az 1—6. évfolyam viszont marad a
nagylóki iskolában, a miklósi iskola tagin-
tézményében. Így a tanulócsoportok kö-
zül 6 Nagylókon, 19 Miklóson, a napközis
csoportok esetében ez az arány 1—2, és
egy tanulószoba indul a központi intéz-
ményben. A pedagógusok létszáma Mik-
lóson 36 fõ, míg Nagylókon 8 fõ lesz.
A Sárbogárd—Nagylók Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás létrehozásá-
val kapcsolatos napirendi pontokat
ugyanezen ülés keretében tárgyalták a
két település képviselõi, közösen. (Ezen
egyezség szerint a Sárszentmiklósi Álta-
lános Mûvelõdési Központ tagintézmé-
nye lesz mind a nagylóki iskola, mind az

ottani óvoda.) Elsõként megkötötték az
augusztus 1-jétõl hatályos megállapo-
dást, majd elfogadták annak költségve-
tését, végül módosították az ÁMK alapí-
tó okiratát.

Hargitai Kiss Virág

Közgyûlés
Az LSCA Sárbogárdi Labdarúgó

Szakosztály

2007. június 30-án, szombaton,
19 órakor a sárbogárdi

sportpályán közgyûlést tart.

Kérjük a játékosokat (felnõtt, ifjúsági)
valamint a bérlettel rendelkezõ szur-
kolóinkat, hogy a közgyûlésen vegye-
nek részt!

Megjelenésükre feltétlenül számí-
tunk.

Vezetõség
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Z E N É B E N É L V E
2. rész

Folytatás elõzõ heti számunkból.
Hargitai Kiss Virág: — Hogyan született
meg a kórus?
Huszics Vendelné Zsike néni: — Mint
említettem, Évával rágtuk Vendel fülét,
közben híre ment, meg terjesztettük is, és
innen-onnan jöttek, kollégák elsõsorban.
Huszics Vendel: — Zsike ugyan fülrágás-
ra emlékszik, de nekem nyomósabb ok
volt az, hogy a tanács és a népfront veze-
tõsége szeretett volna egy olyan ének-
kart, amelyik a társadalmi ünnepeken
mûsort ad. Ebben Pál Viktor tanácstitkár
serénykedett a leginkább. Meg is gyûlt a
bajom a nagy szervezõakarattal, mert az-
tán kiderült, hogy társadalmi temetések-
nél is énekelnünk kellett volna. De addig
ágáltam ellene, hogy nem lett belõle sem-
mi. Lassan fejlõdött a kórus, fesztiválok-
ra, rádiófelvételekre járt, az ÁFÉSZ fel-
karolta.
— Mikor lett támogató az ÁFÉSZ?
V.: — A 70-es évek elején. Megpróbáltuk
a támogatást úgy viszonozni, hogy nekik
is sok elismerést hozott.
— Milyen volt az elsõ próba, hányan vol-
tak?
V.: — Népdalokkal kezdtük, tizenvalahá-
nyan, majd kétszólamú Kodály-darabok-
kal.
Zs.: — Meg kétszólamú Bárdossal.
— Vegyes kar volt már kezdettõl?
V.: — Igen. Mondtuk is, hogy ha már nem
lesz vegyes kar, akkor nem vezetjük.
— Beleszóltak annak idején abba, hogy mi-
lyen mûsort állítsanak össze a különbözõ
fellépésekre?
Zs.: — A vallásos darabokra világi szöve-
geket írt a kiadó. Ezért van ma a régi val-
lásos énekeknek két-három szövege: egy
latin, egy magyar alkotott szöveg és az
eredeti fordítása. A gyerek- és ifjúsági kó-
rusokkal, ha úttörõszemlére mentünk,
könnyû kórusmûveket választottunk, és
ráfogtuk, hogy úttörõdal. Arra töreked-
tünk, hogy ne akármit énekeljünk.
— A szerzõk némelyikével közvetlen kap-
csolatban áll(t) a kórus.
V.: — Karai József Erkel-díjas szerzõvel
mindenekelõtt. Õ 1972-ben, Fehérvár
millenniumi ünnepségére írt a kórusnak
egy nagyobb terjedelmû mûvet Takács
Imre József Attila-díjas költõ versére.
Takács Imre elõször elutasított, hogy õ
megrendelésre nem ír verset. Kötöttem
az ebet a karóhoz, és megbeszéltünk egy
újabb találkozást. A tihanyi alapítólevél
magyar szövege adta a vers vázát. A kó-
rusmû késõbb még Moszkvába is eljutott.
Zs.: — De nem a kórussal együtt!

V.: — Ezzel a verssel kerestem meg a ze-
neszerzõt. Egy pesti kiskocsmában be-
széltük meg a találkozót; sörözgetés mel-
lett, az asztalon ütögetve a ritmust körvo-
nalaztuk a mû felépítését és hangulatát.
Pár hét alatt el is készült. Kívülrõl kellett
megtanulnom a huszonvalahány oldalas
darabot, mert gyenge volt a szemem a
kottából való vezényléshez. De nagyon
jól sikerült a bemutató, mindkét szerzõ
boldog és elégedett volt. Így kezdõdött a
Karaival való kapcsolat. Több mûvet is írt
nekünk. Bárdoss Lajossal is gyakran ta-
lálkoztunk. Újabban ifj. Leszkovszki Al-
binnal állunk kapcsolatban, aki a kórus-
nak már két mûvet is írt.
— Összeszámolták már, hogy mennyi da-
rabot tanult meg a kórus az elmúlt 40 év
alatt?
V.: — Jó pár százat.
— Zsike néni az elõbb halkan megjegyezte,
hogy Moszkvába nem a kórussal együtt
került ki a Karai-mû. Viszont a kórus szá-
mos más helyre eljutott.
V.: — Jugoszláviával kezdtük; ott kiala-
kult egy 20 éves barátság.
Zs.: — Császár Antal pedagógus révén,
aki Szlovéniában született.
V.: — Bulgáriában egy testvérvárosi kap-
csolat keretében jártunk a Fejér megyei
néptáncosokkal, zenekarral. Voltunk
Dániában, azon kívül Görögországban,
Franciaországban, Németországban,
Szlovákiában, Olaszországban, Románi-
ában. Van, ahol többször is megfordul-
tunk. Ezek az utak a sok gonddal és
örömmel együtt szép emlékként marad-
tak meg a kórusnak. Az elsõ olaszországi
utunk például azért tolódott el egy évvel,
mert a SZÖVOSZ késõinek találta a kér-
vényünket, ami kb. két héttel az indulás
elõtt ért be hozzájuk. Az utolsó pillanat-
ban mondtuk le az utat. Az olaszok sem
felejtették el ezt, és megkérdezték, hogy
mi volt az az adminisztratív ok, ami miatt
nem mehettünk ki, holott 30-40 család
készült a fogadásunkra.
— Egyébként nem nagyon gyûlt meg a ba-
juk a vezetéssel.
V.: — Nem, mert kerültem a konfliktuso-
kat, amik a kórusnak árthattak volna. Na-

gyon könnyen fölkapja az ember a vizet,
ha a saját dolgában méltatlanság éri, de
amikor 50 emberrõl van szó, akkor csu-
pán bosszankodhat mások hülyeségén, a
hivatali korlátoltságokon.
Zs.: — Elõfordult, hogy nem volt valutája
a kórusnak, mert nem lehetett. Jugoszlá-
viában szereztünk pénzt, Vendel bera-
gasztotta a szemüvegtokjába végszükség
esetére. Mielõtt Németországba men-
tünk, a meghívó karnagy szerepelt itt a
kórusával, Vendel nekik adta oda egy bo-
rítékban a pénzt, hogy vigyék át a hatá-
ron, mert nekünk nem volt szabad. Ma
mindez már hihetetlen!
V.: — Az utazásokban számunkra mindig
elsõsorban a kórus bemutatkozása, Sár-
bogárd képviselete volt az elsõdleges.
Dolgozni mentünk, de a tagok, ha nem is
felhõtlenül, élvezhették a külföld lehetõ-
ségét. Túléltünk sok mindent a 40 év
alatt. Ma inkább az a kérdés, hogy med-
dig csinálhatjuk még.
— Gondolom, néha megfordul a fejükben,
hogy kicsit már fárasztó.
Zs.: — Tavalyelõtt, amikor elköltözött öt
basszus, úgy voltunk, hogy abbahagyjuk.
De aztán túljutottunk ezen a hullám-
völgyön. Most csak nyolc basszus van, de
tudják a szólamot mind.
— Erõvel még bírják?
Zs.: — Ebben a pillanatban még igen, de
lehet, hogy két nap múlva már nem. Ez
most már egy ilyen dolog.
V.: — Kóruspróbákra, szereplésekre
igyekszünk kiegyenesíteni magunkat.
— Az egész kórus Zsike nénire és Vendel
bácsira nehezedik, mint teher.
Zs.: — Én nem érzem tehernek, Vendel
talán, mert sok mindent nem ad ki a kezé-
bõl…
V.: — …a kórus hétköznapi dolgait. Min-
denért, ami a kórus érdekében, ügyében
történik, csak én vállalhatok felelõsséget.
Bennünket nem hivatalból köteleznek
arra, hogy a kórus mûködjön, de örülünk
annak, hogy odafigyelnek a munkánkra.
Ez az odafigyelés elsõsorban a közönség
részérõl tapasztalható, mert végül is mi

Folytatás a következõ oldalon�
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nekik vagyunk. A kórus alkotásra hiva-
tott, és a termést be kell mutatnia. Erre
pedig csak akkor van lehetõség, ha van,
aki meghallgatja. Természetesen köszö-
net jár a mûködést anyagilag támogatók-
nak: az önkormányzatnak, a szövetkezet-
nek és a Patikamérleg Bt.-nek.
— Én úgy tapasztaltam, hogy a zenekedve-
lõ közönség részérõl van igény a kórus
munkájára.
V.: — Valamennyire kialakult az igény.
Ide lehet hozni idõnként egy-egy jó
együttest, kórust, vagy hangszeres szólis-
tát is. Számunkra a közönség fontos min-
denekelõtt, hogy az õ igényeiknek magas
fokon megfeleljünk. Ez a dolgunk, erre
készültünk. Zsike a tanítás, gyerekek
mellett ezért végezte el Budapesten a
négyéves felsõfokú karnagyit.
Zs.: — Az életünket is az tarkítja, hogy a
kórus itthon is közöttünk van. Emellett
természetesen élünk is, családunk van,
gyerekeink, unokáink, kertünk.
V.: — Lehettem volna famunkás, vagy
építõ, sok minden. De ebbe csöppentem
bele középiskolás koromban, és nem
éreztem nyûgnek, kötelezettségnek,
hogy ezzel foglalkozom, sem a fõiskolás
kórusban, sem késõbb. Talán ezt a ma-
kacsságot, hitet a munkában megérzik a
tagok, és ez is ösztönzi õket. A kötõdés,
hûség is összetartja a tagságot.
Zs.: — A mi kórusunk lelkes, és ezt jó
nézni, hallani. Ez lendít át minket a hul-
lámvölgyeken.

V.: — Amit a kórus megtanul, azt oda is
teszi!
Zs.: — Belead apait, anyait.
— A kórus munkájának eredményeirõl
nem sokat beszéltünk még.
V.: — „Fesztiválkórus” minõsítést kap-
tunk 4-5 alkalommal, ezért sem járunk
már minõsítõre, mert a kórustól én sem
várnék el magasabb színvonalat. 1959-tõl
minden évben rádiófelvételen vettünk
részt az általános iskolai, a gimnáziumi és
a felnõttkórussal. Megyei közmûvelõdési
díjas a kórus, megkapta a kiváló együttes
címet valamikor 1980-84-ben. Minden el-
ismerés másodlagos, ha mögötte nincs
rendszeres munka. Márpedig a mi telje-
sítményünk elsõsorban a folyamatos
munkában rejlik. A közönség, vagy ép-
pen a kórusban éneklõk arcán kifejezõ-
dik az öröm és az, hogy van értelme. Szá-
momra a legnagyobb öröm a 40 éves ta-
lálkozón az volt, amikor színpadra hívtuk
a régi tagokat, akik beálltak közénk ismét
énekelni. Õket, a közönséget és a kóru-
sunkat köszönti ez a 40 év.
— Hány zongoristát „nyûtt el” a kórus a 40
év alatt?
Zs.: — Nem olyan sokat. Bányai Zsuzsi,
Kemény Judit, Endl László, Nyírõ Gá-
bor, Pápai Jánosné Ildi kísért bennünket,
és most a lányunk, Ibi.
V.: — Más kórus megelégszik egy zongo-
rakísérõvel 20-30 évig, nekünk ez sem
adatott meg, mert mindig elköltöztek,
mint ahogy a kórustagok nagy része is.
Mindig újra kell kezdeni!

Zs.: — Az a lényeg, hogy jöjjenek fiata-
lok, mert akkor még mi is énekelhetünk.
V.: — Én az egyetemen a magyar mellett
népmûvelést is végeztem, és mint régi vá-
gású népmûvelõ viszonyulok a kórushoz
is. A felnõttekkel való foglalkozás egyik
formájának tekintem a kórust, ezért több
ez nálam éneklésnél és zenélésnél. A kó-
rus tagjai nemcsak énekelnek, hanem ér-
telmiségi igényû emberek is. Ott vannak
a képzõmûvészeti megnyitókon, irodalmi
esteken stb. Mi vagyunk a legnépesebb és
a legszorgalmasabb „képnézõk” — min-
den kiállítást heti két alkalommal látunk,
mivel a próbatermünk a mûvelõdési ház
kiállítóterme.
— Nemcsak a diákokba, felnõttekbe és raj-
tuk keresztül az újabb generációkba oltot-
ták a zene szeretetét, hanem a saját gyerme-
keikbe, unokáikba is.
Zs.: — Mind tanul zenét.
V.: — Valamikor régen olvastam W.
Mellers ránk is érvényes mondatát: „Egy
egységes társadalomban minden ember
mûvész lehet bizonyos fokig és bizonyos
módon, olyan mértékben, ahogy képes-
sége van alkotó életet élni.” Ezt a fajta al-
kotó módon való élés lehetõségét jelenti
például a kórus. Nekünk ez adatott, és
amíg ehhez találunk érdeklõdõket, társa-
kat, addig csináljuk.
Zs.: — Erõnktõl függõen.
— Remélhetõleg jó egészségben, fiatalosan.
Köszönöm a beszélgetést!

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

30 év után Harminc éve, 1977-ben ballagott el a
mai Mészöly Géza Általános Isko-

lából Vörös László osztálya, név szerint:
Ács Imre, Árnyas Csaba (†), Balogh Ilo-
na, Baloghi Péter, Barabás Ferenc, Bíró
Attila (†), Bor Beáta, Burján Csilla, Csík
Erzsébet, Dala István, Érsek Ilona,
Ertvein Imre, Farkas Magdolna, Fekete
József, Gilicze Mária, Kaszás Mariann,
Lekner György, Mányoki Lídia, Nagy
Dávid, Nagy László, Németh Éva, Oláh
Sándor (†), Pach János, Pázmándi Zsu-
zsanna, Simon János, Szabó Aranka, Sza-
bó Erzsébet, Szabó Gyula, Szõnyegi Im-
re, Valicsek Ágnes és Zádori Judit. Talál-
kozójukat szombaton délután tartották
hajdani iskolájukban. Igaz, amikor õk di-
ákok voltak, még csak a sarki épület és a
József Attila utcai épület állt, ott koptat-
ták a padokat nyolc éven át. Most azon-
ban a fõépületben kezdték összejövetelü-
ket, majd ellátogattak a temetõbe el-
hunyt osztálytársaik sírjaihoz. A program
Rétimajorban folytatódott, ami igen jóra
sikeredett. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az, hogy hajnali négyig mulatott, be-
szélgetett a társaság. Megállapodtak ab-
ban is, hogy — lakjanak bár Sárbogárdon,
Alapon, Verõcén, Úrhidán, Szekszár-
don, Fehérváron, Tatabányán, Budapes-
ten, Szeged és Miskolc környékén — öt
év múlva ismét találkoznak.

Hargitai Kiss Virág



6 FÓKUSZ 2007. június 28. Bogárd és Vidéke

ÁCIÓ, KÁCIÓ, VAKÁCIÓ!
Mára már elcsendesedtek a közép- és az
általános iskolák, kitört a vakáció.
A legtöbb embernek — ha visszaemlék-
szik — a vakációról a gondtalan napok, a
vidám idõtöltés, játékok és a nyaralás él-
ményei jutnak az eszébe. Mindez ma már
csak emlék. Ez a nyár súlyos gondokat ér-
lel, iskolák és óvodák bezárását, összevo-
nását.
Úgy kezdõdött el az idei nyári vakáció,
hogy sehol nem tudják biztosan sem a ta-
nárok, sem a diákok, hogy hol és hogyan
kezdik szeptemberben a tanévet. Egy idé-
zet jut mostanság eszembe: „Magyaror-
szágon egyetlenegy tanár, tanító, óvónõ
sem mehet be napi megélhetési gondok-
kal a rábízott gyermekközösségbe, iskolai
osztályba. Meg kell oldanunk a pedagó-
gustársadalomban a létbiztonságot, a
jobb anyagi megbecsülés által.” (Idézet az
MSZP választási programjából.)
Ma már látható, hogy semmi sem valósul
meg abból, amit ígértek.
A mai kormány immár hatodik éve szisz-
tematikusan veri szét a sok száz éves, ki-
váló magyar közoktatási rendszert. A
kormány és az õt támogató pártok aljas-
ságához csatlakozott nagyon sok telepü-
lési önkormányzat, polgármester, jegyzõ.
Õk igyekeznek olyan képet beállítani, és
elfogadtatni, hogy az oktatás „nem gaz-
daságos”, „racionalizálni kell”, hatéko-
nyabbá kell tenni az oktatást. Képesek
úgy beszélni az iskoláinkról, mintha azok

valamilyen üzemek volnának, ahol a pro-
fitnak azonnal meg kell jelenni. Az is aljas
beszéd — és gondolkodásmód —, amikor
a települési önkormányzatok megtagad-
ják saját intézményeiket, és nemes egy-
szerûséggel szétverik, bezárják.
A vadkapitalizmus elérte legerõsebb in-
tézményeinket, nemzetünk alapját,
ahonnét újra és újra fel tudott állni a
nemzet, a legnagyobb történelmi csapá-
sok után is. Mert bármilyen szörnyûséges
történelmi dráma érte az országot, az ok-
tatás nagyon hamar elindult, és az iskolá-
ból kikerülõ okos emberfõk mindig újjá
tudták teremteni a porokban heverõ ha-
zát. Mára ezt az utolsó védõbástyánkat,
az iskoláinkat is elveszi a nagytõkét ki-
szolgáló központi és helyi hatalom.
Mi is lesz õsszel azokban az iskolákban,
amelyek még kaput nyitnak?
A tanárok, tanítók azon része, akiket még
nem tettek az utcára, nyakukat behúzva
járnának óráikat megtartani.
Nem, nem azzal fognak törõdni, hogy ta-
nítsanak és neveljenek, hanem minden-
kor megfeleljenek bármilyen, kívülrõl jö-
võ elvárásoknak.
Ha a szülõk arra panaszkodnának, hogy
csemetéjüknek sokat kell tanulni, a kény-
szerhelyzetben lévõ tanár majd nem ad
fel annyi leckét, majd nem kéri számon a
tudást. Ha az iskola fenntartója azt kíván-
ja, hogy ingyen dolgozzanak a tantestüle-
tek tagjai — szabadidõs programok szer-

vezése stb. —, akkor a tanítók és a taná-
rok a pihenési idejük és a családjuk rová-
sára „társadalmi munkát” végeznek.
Annyit és akkor, amennyit a fenntartó el-
vár tõlünk.
S ha egy-egy tantestületen belül már arról
van szó, hogy kik azok, akik maradhat-
nak, és kik lesznek elbocsátva, kik lesznek
munkanélküliek, elképzelhetõ, hogy ott a
munkahelyi légkör nagyon megromlik.
Mindenkibõl törtetõ, a másik munkáját
becsmérlõ, bérmunkássá silányult tanerõ
lesz. Õk már nem példát mutató és köve-
telõ tanítók, tanárok lesznek, hanem egy-
szerû alkalmazottak, akik megpróbálnak
a pillanatnyi hatalom elképzeléseihez al-
kalmazkodni. Nevezhetjük õket gerinc-
telen szolgáknak, kiszolgálóknak, bér-
munkásoknak, cselédeknek, bárminek,
csak tanárnak és tanítónak nem.
S mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal,
ilyen körülmények között?
Õket is bedobálja ez az embertelen hata-
lom idegen környezetbe, ahol sohasem
lesz emberléptékû közösség.
Olyan környezetbe kerülnek, ahol sem
tudást nem kapnak, sem erkölcsi neve-
lést, jó példát sem. Gyermekeink számá-
ra az iskola megszûnik iskolának lenni.
Az a továbbiakban nem a tudás templo-
ma lesz, hanem csak egy hely, ahová ha
eljárnak, kedvükre üthetik agyon az idõt.
Nem fognak megtanulni semmit, s mint
ilyen tudatlanok, a média és az internet
kínálta bóvlikból építik fel az önálló és
arányvesztett értékrendjüket.
Ma ez a közállapot a közoktatásunk terü-
letén.
Mi a teendõ ilyen helyzetben?
A helyi önkormányzatoknak és a polgár-
mestereknek nem ellenséget kell látni a
saját intézményeikben. Vannak olyan te-
lepüléseink országszerte, ahol nem az in-
tézmények bezárásáról, az osztályössze-
vonásokról beszélnek és terveznek, ha-
nem éppen a fejlesztésekrõl. Ahol pedig
erre jelenleg nincsen mód, mindenkép-
pen a túlélésre kell szövetkezni: túlélni
ezt a jelenlegi kormányzatot úgy, hogy
minden település õrizze meg iskoláit,
óvodáit.
Maradjunk meg optimistának: ez a kor-
mány menni fog, de iskoláink óvodáink
maradnak, ha vigyázunk rájuk.
Hazaárulás minden iskolabezárás, s egy-
szer majd a ma árulóinak el kell számol-
niuk, hogy micsoda károkat okoztak a jö-
võ nemzedékeinek.
Maradjunk meg optimistának: túléljük az
iskolarombolókat!
Csak azért is túl, a jövõnk érdekében túl-
éljük õket!

Borbély József

Gaz-lakótelep
A József Attila-lakótelepen (hajdani katonai lakótelep) lassan már embermagasságú
gaz nõ. Nincs már tulajdonos? Eladja, vagy hagyja végképp lepusztulni a honvédség
ezt a lakótelepet? /H/
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Bizonyítvány, strandpapucs
Habár a többi diáknak már jú-
nius 15-e után megkezdõdött
a nyári szünet, a végzõs gim-
nazistáknak még csak azután
következett a java a Petõfi
Sándor Gimnáziumban. Az
elmúlt héten zajlottak ugyanis
az érettségi vizsgák. A diákok-
nak a legnagyobb forróság kö-
zepette kellett számot adniuk
négy illetve nyolc év alatt szer-
zett ismereteikrõl, ám dereka-
san helytálltak. Szemük elõtt
talán már a strand és a szóra-
kozás lebegett.
Az iskola — a diákok számára

legalábbis — június 23-án,
szombaton zárta be hivatalo-
san kapuit a nyári hónapokra.
Ezen a napon került sor a bi-
zonyítványok, ajándékköny-
vek átadására is, a 10. c osztály
mûsorát, valamint Boda János
igazgató beszédét követõen.
A gimnázium vezetõje a leg-
szebb érettségi bizonyítványo-

kat az iskola nyilvánossága
elõtt, személyesen adta át —
elismerését fejezve ki ezzel is
— a maturált ifjaknak.
A legnagyobb taps Fülöp Atti-
lának, a 12. c osztály tanulójá-
nak szólt, aki az itt töltött évek
alatt mind a maga és családja,
mind az iskola számára jelen-
tõs eredményeket ért el szá-
mos versenyen, megmérette-
tésen, valamint a diákönkor-
mányzat elnökeként. Nem is
volt kétséges, hogy Attila ér-
demelte ki leginkább a Petõ-
fi-emlékplakettet.

Nagyon megható volt az a pil-
lanat, amikor ez a szerény fia-
talember kiállt a társai és ta-
nárai elé átvenni a gimnázium
legrangosabb kitüntetését,
amit minden évben csak egy
végzõs diáknak ítélnek oda.
Attila szülei, nagymamája és
rokonai könnyes szemekkel
fogadták a meleg gratuláció-
kat.

Attilával a Bogárdi TV kame-
rája elõtt beszélgettünk a díj-
ról és élete további alakulásá-
ról.
— Igazgató úr azt mondta, hogy
talán soha senkivel nem fogott
annyiszor kezet, mint veled. Mi
volt a kézfogások apropója?
— A Petõfi-napi rendezvé-
nyek, pályázatok, évzárók,
versenyek.
— Számoltad már, mennyi ver-
senyen vettél részt?
— Nem. Matek-, francia-, la-
tin- és helyesírásversenyeken.
— A versenyeredmények mel-
lett mással is büszkélkedhetsz
ezekbõl a tárgyakból.
— Középfokú C nyelvvizsgám
van franciából, alapfokú C és

középfokú A latinból, közép-
fokú C angolból. A matemati-
ka OKTV-n bejutottam az or-
szágos döntõbe, ahol 19. let-
tem. Ez a helyezés 100%-os
középfokú érettségit ért.
— De te ezt még megfejelted.
— Matematikából emelt szin-
tû érettségit tettem.
— Ami 99%-os lett. Van-e ter-
ved a jövõre nézve ezekkel a
tárgyakkal?
— A matematikát és a fizikát
az egyetemen is tovább fogom
tanulni, és talán lehetõségem
lesz valamelyik tantárgyat
franciául tanulni.
— Hová mész továbbtanulni?
— A Budapesti Mûszaki
Egyetemre.
— Milyen szakmát szeretnél vá-
lasztani magadnak?
— Közlekedésmérnöki karra
jelentkeztem, mivel hobbi-
ként is érdekel a közlekedés, a
buszok, vonatok.
— Az évzárón is vonatos nyak-
kendõtût viseltél. Hol szeretnél
majd elhelyezkedni, ha lediplo-
mázol: Magyarországon, vagy
másutt?
— Tervem még nincs, de nem
zárható ki, hogy másutt.
— Sokan támogattak téged ed-
digi tanulmányaidban; elsõsor-
ban a családod, és most az
évzárón egy névtelen támogató
adott neked indulótõkét.
— Ezt a támogatást ezúton is
szeretném megköszönni neki.
— Hogyan fogadtad az emlék-
plakettet?
— Furcsa volt. Örültem neki,
meghatódtam és meglepõd-
tem.
— Van-e olyan gondolat, amit
az iskolapadban maradt társa-
idnak fogalmaznál meg?
— Azt tanácsolom nekik,
hogy gondoljanak a jövõjükre.
Legalább azokat a tantárgya-
kat tanulják, amikre szüksé-
gük lehet, de a többit se ha-
nyagolják el.
— Hasonlóan szép eredménye-
ket kívánok neked az egyete-
men is, mint amiket eddig elér-
tél! Jó pihenést a nyárra! Remé-
lem, hallunk még rólad!

Hargitai Kiss Virág

Fórum hajnalig
Ferencz Kornél szombaton fórumra, beszélgetésre hívta össze a kislókiakat. Aztán bogrács ke-
rült elõ , meg belevaló hús, sõt zene is, így a délutáni beszélgetés vacsorával, tánccal folytatódott,
ami hajnalban ért véget. /H/
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

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

II. Dr. Csanádi József

Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János

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

IV. Dr. Jarabin János

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

V. Dr. Oroszlány László

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

VI. Dr. Horváth Endre

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

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

II. Dr. Mányoki Lídia

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

III. Dr. Abdalla Roshdi

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***

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

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kér-
dést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havon-
ta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szük-
ség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési- és
számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P: 7.30-
15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet
tenni: 06(40)404-040. Kékvonal: 06(40)220-022:
információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos
kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos
ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgál-
tatásokról.

Ha „süket” a telefon...!
A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni. Min-
den más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a
198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefon-
számon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

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

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a
Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható éj-
jel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190, 06(25)508-
191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a
06(25)460-101, 06(30)9575-277, 06(30)9970-
520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közút-
kezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei
utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a
katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász Já-
nos a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztha-
tó.

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: minden szerdán 9-12-ig. Júl. 31-szept.
1-jéig szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl pén-
tekig 8-11-ig. Júl. 26-aug. 26-ig szünetel a rende-
lés.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. Júl.
6-szept. 14-ig hétfõi napokon a rendelés szüne-
tel.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Aug. 14-szept. 4-ig
a rendelés szünetel.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig. Jú-
lius 3-tól bizonytalan ideig szünetel a rendelés.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Júl.
9-20-ig, aug. 6-31-ig a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig. Júl.
30-aug. 10-ig a rendelés szünetel.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. Júl. 23-aug. 13-ig a ren-
delés szünetel.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2007. július hónapban

Belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

Mezõfalvai Rt. Sárrét
Alap, Alsószentiván, Cece,

Vajta, Sáregres:
július 7-8.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady
E. út 50.; 06 (20) 4719 054;
július 14-15.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30.; 06 (20) 3557 213;
július 21-22.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226.; 06 (20) 5301 582;
július 28-29.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156.; 06 (30) 520 8877.

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

Sárszentágota, Szabadegyháza
július 7-8.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a.; 06 (30) 6393 977;
július 14-15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30.; 06 (30) 9939 404;
július 21-22.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a.; 06 (30) 6393 977;
július 28-29.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3.; 06 (20) 9749 065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06 (30) 9563 168-as

telefonszámon érhetõ el.

(I-II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke;
dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos

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

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,

SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM
www.eldent.hu

Székesfehérvár, Berényi út 37.,
06 (22) 501 008, 503 073

Sárbogárd, Ady E. út 222.,
06 (25) 463 466
IMPLANTÁLÁS

(FOGBEÜLTETÉS)
FÉMMENTES PORCELÁN

PÓTLÁSOK
FOGFEHÉRÍTÉS

TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI
ELLÁTÁS

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat,

hogy

2007. július 3-án, 4-én, 5-én,
9-15 óráig

karbantartás miatt

IDÕSZAKOS VÍZHIÁNY

várható CECE község területén
az alábbi utcákban: Jókai, Bartók,

Ady, Arany, Bajcsy-Zs., Vasút,
Petõfi, Deák utca.

2007. július 4-én, 8-15 óra között
Sárbogárdon, a József A. u., Kossuth

u., illetve az Attila u., József A. u.
közötti bevásárlóközpont területén;

2007. július 5-én, 8-15 óra között
Sárbogárd egész területén

karbantartás miatt

RÉSZLEGES VÍZHIÁNY vagy
NYOMÁSCSÖKKENÉS várható.

Megértésüket elõre is köszönjük!

SÁRRÉT-VÍZ KHT.

Felhívás
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény 5. § (3) bekezdése ér-
telmében: „A földhasználó köteles az
adott év június 30. napján az ingatlanon
a parlagfû-virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
A tényleges virágzás kezdetét nem le-
het megvárni a védekezés elkezdésé-
vel, mert akkor már megtörténik a pol-
lenszóródás is, így az egészség károsí-
tása is.
Kérem, hogy ez évben is kerüljön sor a
települési belterületek, utcák, terek,
lakóingatlanok parlagfû-mentesítésé-
re, gyommentesítésére annak érdeké-
ben, hogy a gyors vegetáció következ-
tében növekvõ pollentermelõdésnek
gátat vessünk.
Kérem, hogy valamennyi ingatlantu-
lajdonos, illetve -használó munkájával
segítse elõ a környezet- és humán-
egészségügyi szempontok alapján a te-
lepülésünk gyom- és parlagfûvel borí-
tott területeinek csökkentését.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A KÉZMÛVESKLUB
2007. június 30-án, 14 órakor

G Y Ö N G Y F Û Z É S - F O G L A L K O Z Á S T
tart a mûvelõdési házban.

Hozz magaddal gyöngyöt, damilt, kapcsot, drótot!
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Évzáró a cecei focistáknál
Véget ért a 2006/2007-es szezon a Fejér megyei labdarúgócsa-
patok számára.
A megyei másodosztályú, tizenegyedik helyezett cecei csapat a
szezont egy vacsorával egybekötött ünnepséggel zárta pénte-
ken este a Paradicsom csárdában. Az értékelések és a díjak át-
adása a jóízû vacsora után következett.
Az egyesület elnöke, Menyhárt Tamás ragadta meg elõször a
szót, és elemezte az évet. Ezután az alelnök, Takács Károly fo-
galmazta meg röviden gondolatait. Köszönetet mondtak az el-
múlt évi segítségért a polgármesteri hivatalnak, a Suzuki Barta
autókereskedésnek, a cecei vállalkozóknak a támogatásért és a
sportolóknak a kiváló munkáért. Ezután került sor a díjátadás-
ra, ahol az elmúlt év legjobb játékosait jutalmazták. A legna-
gyobb elismerést a kapusok kapták, a felnõttcsapatból Kimiti
Zoltán és Gyenes Róbert, az ifjúsági csapatból pedig Joháczi
Gábor.

A legtöbb gólt rúgók díjat kaptak: Molnár Zoltán (felnõtt) és
Barta Richárd (ifi). A legjobb mezõnyjátékosok: Klauzer Ba-
lázs és Pintér Zoltán (mindkettõ felnõtt) és Kiss Gábor (ifi) ve-
hették át díjaikat. Kimagasló teljesítményéért díjban részesült
Hegedûs György és Juhász Gyula is.

Elbúcsúztak azoktól a játékosok-
tól is, akik jövõre már nem ebben
a csapatban játszanak (Vass Fe-
renc, Petõ Tibor, Körmöndi Zol-
tán, Molnár Zoltán).
A távozó Molnár Zoltán, aki több
éven keresztül játszott Cecén, egy
mezt kapott emlékül a csapattár-
saitól, amit a játékosok és a veze-
tõk aláírtak.
Az ünnepség legvégén Varga Gá-
bor, Cece polgármestere két em-
bernek, a sportkör elnökének és

elnökhelyettesének nyújtott át egy-egy csapatképet az önzetlen
munkájukért, és ezzel köszönte meg az elmúlt évet.
Megújult vezetõséggel kezdõdik Cecén a 2007/2008-as évad.
Bízunk abban, hogy egy középmezõnyhöz tartozó lelkes gárda
tudja kiszolgálni a cecei és vidéki szurkolókat minden hazai és
idegenbeli mérkõzésen, illetve stabilan bent marad a csapat a
megyei másodosztályban.
Hajrá Cece!

Fazekas Zoltán

I. Suzuki Barta Nõi Amatõr Kézilabda-bajnokság
VIII. forduló eredményei

Sárbogárd (ÖTYE)—Suzuki Barta
23-9 (11-4)

Vezették: Takács L., Rehák S. Sárbo-
gárd: Némethyné, Horváthné 4, Háriné
3/2, Földiné 3/1, Killerné 4/1, Takács 1,
Herczegné 1. Csere: Lepsényiné, Sárkö-
ziné, Reiter 3, Molnárné, Menyhért (ka-
pus). Suzuki Barta: Huszár, Kakas,
Erlich 1, Koncz 3, Vámosiné, Kiss M.,
Böröcki 2. Csere: Karnis 2, Békési 1, Bar-
ta Alexandra, Kiss Gy., Roszkopfné,
Végh (kapus).

Érdekes mérkõzés volt. Míg az egyik csa-
patnak minden(?), vagy majdnem min-
den sikerült, addig a másiknak semmi
sem jött be. Rá sem lehetett ismerni a Su-
zuki Barta csapatára. Meglepõ volt a sok
kihagyott hétméteres. A fölényes gyõze-
lem ellenére az ÖTYE nem játszott jól.
Ez a teljesítmény a mezõszilasi lányok el-
len kevés lesz a jövõ heti mérkõzésen,
melyet a Bogárdi TV felvételrõl közvetít.

Kiállítás: 2 perc, illetve 0, hétméteres:
10/4, illetve 1/0.

Varázs Garázs—Gázmodul-Fair Bútor
15-16 (7-10)

Vezették: Takács L., Rehák S. A mérkõ-
zés után a Varázs Garázs óvást nyújtott
be, mert szerintük elõbb fújták le a mér-
kõzést 5 perccel. A versenybizottság az
esetet értékelte, az idõmérés 2 stopper-
órával történt, a mérkõzés jegyzõkönyvé-

be beírt idõ a góloknál megegyezett. Rá-
adásul a tévé kamerájának órája 46 perc
27 másodpercet mutatott, ami szintén a
zsûrit igazolja. A versenybizottság az
óvást elutasította.
A mérkõzést a Bogárdi TV június 26-án,
20 órától felvételrõl közvetítette.

Sárszentmiklós (SMIKI
Team)—Mezõszilas 10-28 (5-17)

Vezették: Takács L., Rehák S. A mérkõ-
zést a Bogárdi TV június 26-án, 20.40
órától felvételrõl közvetítette.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 7 - - 172-90 14
2. Mezõszilas 7 - - 169-98 14
3. Sárszentmiklós

(SMIKI Team) 4 - 3 117-123 8
4. Gázmodul-Fair Bútor 4 - 3 91-99 8
5. Suzuki Barta 3 1 3 108-113 7
6. Qualitybuild 3 - 4 136-148 6
7. Varázs Garázs 2 - 5 86-122 4
8. Cosa Nostra 1 - 6 90-121 2
9. Sárosd - 1 4 53-106 1

Gróf Ferenc

Felnõttcsapat

Ificsapat

Az elnök és az alelnök a
csapatok fényképeivel
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Ballagás és évzáró az alsószentiváni
IV. Béla Általános Iskolában

Iskolánk régi hagyományai szerint az idei
tanév végén is egymástól elkülönítve ke-
rült sor a ballagás, illetve a tanévzáró ün-
nepély megtartására.
A ballagásra 2007. június 16-án került
sor, amikor a tanév végén egy csak nekik
szentelt összeállítás keretében elbúcsúz-
tattuk a nyolcadik osztályosokat. Az idei
ballagás is megható volt: a végzõsök utol-
jára végigballagtak az osztályokban, a fo-
lyosón, majd az udvaron. Az iskola zász-
lajának átadását követõen a ballagóktól
elõször a hetedik osztályosok köszöntek
el. Nagy Lajos polgármester úr beszédé-

ben kihangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat a jövõben is minden követ megmoz-
gat azért, hogy az iskola helyben marad-
jon. Hír Tibor igazgató úr név szerint is
elköszönt a ballagóktól. Az elsõ és har-
madik osztályosok kedves mûsorral bú-
csúztak el a nagyoktól. A nyolcadikosok
búcsúja, majd az osztályszalag felkötése
után a hozzátartozók átadták az emléke-
zés virágcsokrait. Az ünnepély zárása-
ként az igazgató úr jelképesen kikísérte a
ballagókat iskolánk kapuján. Természe-
tesen ez a búcsú nem örökre szól: volt ta-
nulóinkat mindig szívesen látjuk viszont
az iskolában, és a most elbúcsúzott balla-
gók is minden bizonnyal gyakran meglá-
togatnak majd bennünket.
Az évzáró ünnepélyt 2007. június 22-én
tartottuk. Évzáróbeszédében az igazgató
elmondta, hogy a kistelepülési iskolák-
nak a jövõbeni mûködéshez szigorú felté-
teleket kell teljesíteniük. Iskolánk a kihí-
vásoknak többféle módon igyekszik meg-
felelni. A szülõk számára kérdõíveket
küldünk majd ki, hogy válaszaikban érté-
keljék munkánkat, hiszen így fogunk tud-
ni tevékenységünkön a leghatékonyab-
ban javítani. A szülõk igényeinek és a tár-
sadalmi kihívásoknak is eleget téve ter-
vezzük egy angol—informatika irányult-
ságú elsõ osztály indítását. Amennyiben a
létszám összejön, már szeptembertõl, ha
nem, akkor a következõ tanévtõl szeret-
nénk beindítani. Minden érdeklõdõt szí-

vesen látunk a nyár folyamán is, és
amennyiben kérdésük lenne, válaszolunk
rá.
Az iskola jövõjét illetõen számos kérdést
tettek már fel nekünk eddig is. A
2007/2008-as tanévtõl gyerekeket érintõ
változás reményeink szerint nem lesz.
Szervezési, intézményirányítási kérdések
merültek fel, amelyek a következõ tan-
évet nem befolyásolják. A 2008/2009-es
tanévre pedig alaposan átgondoljuk a le-

hetõségeket, de ebben is a le-
hetõ legjobb megoldást fogja
a fenntartónk választani. Az
iskolánk a fenntartónk szá-
mára is érték, a beruházás
után különösen ragaszkodni
kell a fennmaradásáért. Nagy
örömünkre szolgál, hogy
szeptemberre a középiskolai
képzésünkre megfelelõ lét-
számú jelentkezõ iratkozott
be, így részünkrõl semmi aka-
dálya annak, hogy beindítsuk
ezt a képzést, amely 3 éves,
szakközépiskolai bizonyít-

ványt ad felnõttek részére számítógépes
adatrögzítõ szakmával. Néhány helyünk
még van, aki úgy gondolja, június 30-áig
jelentkezhet még. Egyéb felnõttképzési
tanfolyamainkra is lehet még jelentkezi.
A kínálatról készségesen adunk felvilá-
gosítást a 06 (25) 504 710-es telefonszá-
mon.

Hisszük, hogy egy olyan iskolának, amely
speciális, a környéken csak itt megta-
lálható szolgáltatásokat is felvállal, mint
pl. az alsós angoltanítás és informatika-
oktatás, ECDL-vizsgafelkészítés, ökoló-
gia tanítása, gazdálkodási ismeretek, 8.
osztályosok felvételi elõkészítõje és
szakaszzáró vizsgája, felnõttképzési és
oktatási tanfolyamok, s mindezt teljesen
felújított, XXI. századi körülményeket és
felszereltséget biztosító épületben nyújt-
ja az igénylõk számára, annak nem a
megszûnés ellen kell a jövõben hadakoz-
nia. Mindez több mint egy évtizednyi ki-
tartó munka eredménye — nem fogjuk
veszendõbe hagyni!

Kiss Attila

Tóth Imre-emléktorna Nagylókon
Elsõ alkalommal került megrendezésre
a Tóth Imre-emléktorna Nagylókon, a
tavasszal elhunyt pedagógus tiszteleté-
re, aki maga is sportszeretõ, a sportot
támogató ember volt, és a helyi sport-
egyesület elnökségi tagjaként tevékeny-
kedett sok éven át.
A tornát egy sportbál elõzte meg. Más-
nap aztán felsorakoztak a pályán a helyi
és környékbeli csapatok. A labdarúgók
két korosztályban mérkõztek meg (4 ál-
talános iskolai és 10 felnõttcsapat), a ké-
zilabdás nõk négy csapatban küzdöttek
a gólokért.
A rendezvény létrejöttében sokat segí-
tett az Irka papírbolt (Sárbogárd), a

Caloria diszkont (Sárszentmiklós), a
Nagylóki Horgászegyesület, számos he-
lyi lakos, Horváth Krisztina és Görbe
László vállalkozók.
Tóth József polgármester ezúton is sze-
retne köszönetet mondani Tóth Imre
családjának, hogy hozzájárultak a torna
megalapításához, valamint mindenki-
nek, aki valamilyen módon részt vett a
bál illetve a torna megszervezésében,
lebonyolításában.

A résztvevõ csapatokat jövõre is sok
szeretettel várja Nagylók!

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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EMLÉKSOROK II.
A református olvasókör nevében Dörög-
di Lajos elnök hajtotta meg pár szó kísé-
retében a kör lobogóját, a lányok nevé-
ben Bäcker Kata úrlány mondott igen
szépen elõadott, kedves beszédet. Ezek
után püspök úr válaszolt melegen.
A 134. dicséret 3. versének hangjai mel-
lett — „Megáldjon téged az Isten” — vo-
nult be a parókiára. Varga Sándor
csákvári esperes, Huszár Dezsõ egyház-
megyei gondnok, Göde Lajos, dr. Thury
Zoltán egyházkerületi lelkész, illetve vi-
lági aljegyzõk, Szabó János tabajdi lel-
kész, dr. Sigray Béla dunapentelei föld-
birtokos, egyházmegyei fõjegyzõk, Bózsa
Sándor sáregresi lelkész és sokan mások.
Lovasbandérium a püspök úr kifejezett
parancsára nem volt.
A lelkészlakon elköltött tízórai után az is-
kolában fogadta a küldöttségek tisztelgé-
sét a püspök úr a következõ sorrendben:
ágostai evangélikus fiókegyház — dr.
Halassy Tibor tb. fõszolgabíró, felügyelõ;
izr. hitközség — Abrahamsohn Armin
rabbi; 3. község — Salamon György fõ-
jegyzõ; járási jegyzõegylet — Perényi
Ödön sárkeresztúri fõjegyzõ; reálgimná-
zium — Csanáfdy Sándor igazgató; Pénz-
ügyõrség — Farkas Mihály fõbiztos; Ta-
karékpénztár — Horváth István cégjegy-
zõ; Iparos Kör és Ipartestület — Király
Ferencz; Tûzoltó Testület — Jegess
László; és mint magánember, Balogh
Károly rk. adminisztrátor is megjelent, de
õt a püspök a szállásán fogadta. Jelen volt
még Haniffel Sándor ág. evangélikus lel-
kész Sárszentmiklósról és Kulifay László
abai lelkész.

12 órakor a reálgimnázisták vallástani
elõhaladását vizsgálta meg. Itt Simon
Ferencz (VII. oszt.) igen szép beszéddel
köszöntötte püspök urat. 1/4 2-kor men-
tünk ebédre Huszár Dezsõ egyházmegyei
és egyházközségi fõgondnok lakására.
1/2 4-kor az elemi iskolákat vizsgálta
meg. Majd 6 óra után a töbörzsöki új ele-
mi iskola fölszentelése következett sor-
rendben: 135. zsoltár, püspök úr beszéde
a 127. zsoltár alapján és felszentelõ imája,
iskolás gyermekek 2 szólamú énekében
122. zsolt. 2. v.: „Legyen a te kõfalaid-
ban”, az iskolázás történetét fölolvasta
Kis Dániel helyi lelkész, áldást mondott a
püspök úr, a 75. dicséret 3. és 5. versét
énekelte a közönség. Az iskolához a kivo-
nulás a Deák Ferencz — ma Posta — és
Tinódy utcán történt, a hazautazás az
Andrássy — ma Ady Endre — úton. Köz-
ben rövid látogatást tett a püspök dr.
Kenessey fõbíró presbiternél. Az utak
vonalán a kerítések virágdíszben voltak.
Este a lelkész adott vacsorát (a kertben),
20 terítékeset, vacsora alatt elõbb a 67. di-
cséret „A csillagos égnek seregei ott
fenn...”, azután irredenta dalokat énekelt
igen szépen a vegyes kar. Marton József
V. 2. o. tanuló tárogatón játszott a to-
ronyban. A tárogató hagyományosan a
kuruc korhoz kötõdõ hangszer, melyet a
19. sz. végén próbáltak rekonstruálni.
12-én kettõs istentisztelet volt. Az ifjúság
számára az olvasókör udvarán végezte
Szabó János és Göde Lajos. A templomi
i.t. „Jövel Szentlélek” közének, Varga
Sándor bibliaolvasás (Róm. 8, 4-20).
Imája után vegyes kar énekelte Kovács
Lajos Magyar zsoltárát: „Nagy vagy te Is-

ten, nagy a te hatalmad” ez az akkori hi-
vatalos énekeskönyvben nem szerepelt, a
Hallelujah c. énekeskönyv népszerû da-
rabja volt. Püspök úr beszéde Zsid. 12:3-6
alapján a szenvedés áldásáról. Az idézett
igehely: „Gondoljatok rá, aki ilyen ellen
irányuló támadást szenvedett el a bûnö-
söktõl, hogy lelketekben elfáradva el ne
csüggedjetek. Mert a bûn ellen való harc-
ban még nem álltatok ellen egészen a vé-
rig, és elfeledkeztetek a bátorításról,
amely nektek és fiaitoknak szól: „Fiam,
ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüg-
gedj el, ha megfedd téged, mert akit sze-
ret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
mindenkit, akit fiává fogad. Kijövõn volt
ének. A gyülekezet, mely e helyre telepe-
dett. A beszámoló nem említi külön, de
az anyakönyv elárulja, hogy három gyer-
meket keresztelt meg ez alkalommal Ra-
vasz László: Német István (ref.) és Kajári
Katalin (ref.) Sárbogárd 747. szám alatti
lakosok Terézia nevû lányát; Csikesz
György (ref.) és Potyondi Erzsébet (r.k.)
11. õrházban lakók Ferenc nevû fiát;
Kenessey Károly (ref.) és fm. Kökény
Erzsébet nevû Sándor gyermekét, aki
azonban ugyanazon év augusztus 10-én
meghalt.
Egy órakor az egyház adott ebédet a püs-
pök úr tiszteletére a nagyvendéglõben,
melyen 61-en vettek részt a presbitérium
és a tanító kar teljes számban.
Délután 5 órakor ment le a püspöki vizi-
táció Sárszentmiklósra, ahol az ág. ev.
testvérek templomában volt az istentisz-
telet. Itt a református olvasókör énekka-
ra énekelt, a „Dicsõít Téged”, Beethoven
kardala, dalárdák, énekkarok örökzöld
darabja, a 84. zsoltár volt a közének.
Göde Lajos prédikált I. Móz. 28. 16-22
verse alapján.
Ezután átvonult az óriási közönség a
templom alapkövének tételére az épülõ
templomhoz. Itt a 90. zsoltár éneklése
után Kis Dániel az alapkõbe helyezett ok-
mányt, melyet a püspöki látogatóbizott-
ság a fundamentumon aláírt réztokba he-
lyezvén e szavakkal tette bele püspök úr
az alapkõbe, majd az alapkövet a funda-
mentumba: „Más fundamentumot senki
sem vethet azon kívül, amelyet vettetett,
amely a Krisztus Jézus„ (1Kor.3:11).
A sárbogárdi vegyes kar éneke után ál-
dást mondott püspök úr, énekeltük: „Ad-
jatok hálát az Istennek” (105. zs.). Végül
a hymnust énekelte a közönség. Ezután
rövid presbitergyûlés volt, majd Szüle
Sándornál vacsora. Hazajövén dr. Ke-
nesseynél voltunk 11-ig fenn, mely után
lepihent püspök úr. 13-án, reggel 9 óra-
kor ment tovább Sárkeresztúrra, ahová
mintegy 10 kocsi elkísérte õt. A tûzoltó-
ság a rend fenntartása körül igen értékes
szolgálatot végzett. Püspök úr meg volt
elégedve mindennel.

(Forrás: Kiss Réka—Ravasz László:
Reformátusok Budapesten;

a sárbogárdi református presbitérium
jegyzõkönyvébõl részletek)

A mezõföldi gazdálkodók is csatlakozhatnak július
15-éig a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez

Az egyre szélsõségesebbre forduló idõjárás
megnöveli a mezõgazdasági termelés kockáza-
tát. Erre az üzleti alapon mûködõ biztosítási
rendszer önmagában nem jelent megoldást.
(Egyes károkra, például aszálykárra biztosítás
nem is köthetõ.) A 2007. évi XL. törvény célja a
mezõgazdasági termelõk önkéntes befizetésé-
bõl és az állam ezzel legalább azonos összegû
költségvetési támogatásából keletkezõ pénz-
ügyi forrás létrehozása, amely a befizetõ mezõ-
gazdasági termelõk körében az elemi csapás
okozta károk részbeni megtérítésére szolgál.
Elemi csapás: szántó, valamint szõlõ- és gyü-
mölcsültetvény mûvelési ágú termõföldön
aszály, belvíz és fagykár. (Ha a hozamérték az
elõzõ év átlagához képest a gazdaság egészé-
ben legalább 30%-kal csökken.) A rendszerhez a
mezõgazdasági termelõk önként csatlakozhat-
nak. Az erre vállalkozóknak a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatallal szerzõdést kell kötni-
ük (elõzetesen a 06 (22) 814 520-as telefonon
idõpontot kell kérni a szerzõdés megkötésére),
amelyben kötelezettséget vállalnak, elõre meg-

határozott összegû hozzájárulás évenkénti befi-
zetésére. A befizetés mértéke a szántóföldi mû-
velési ágú területek után 1.000 Ft/ha, szõlõ-,
gyümölcsterületek után 3.000 Ft/ha. Ez az
összeg csupán töredéke a termelõk által éven-
ként igényelhetõ területalapú támogatásnak. A
hozzájárulást 2007-ben szeptember 30-áig, a
következõ években május 15-éig kell befizetni.
A termelõknek az elemi kárt az MgSZH-hoz (fa-
lugazdászhoz) kell bejelenteni.
A kifizetési kérelmet felülvizsgálat és hitelesítés
után az MVH-hoz minden évben november
10-éig kell benyújtani. A rendszer elemi csapás
bekövetkezése után nyújt kárenyhítést, de csak
a rendszerbe belépett termelõk részére. Vég-
eredményben az új típusú mezõgazdasági kár-
enyhítési rendszer nem helyettesíti, de jól ki-
egészíti a piaci alapon mûködtetett mezõgazda-
sági biztosítást. Az új rendszer mind a termelõk,
mind az állami költségvetés oldaláról kiszámít-
ható és tervezhetõ helyzetet eredményez.

Bognár Miklós NVT-MAGOSZ tanácsadó
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Június 30-án, 19 órakor:

300
Színes amerikai akció

Mire képes 300 katona? Bármire. Le-
onidasz, spártai király (Gerard Butler)
háromszáz harcosával bebizonyítja,
hogy nincs az a túlerõ, ami biztos gyõ-
zelmet jelent. Hiába özönli el a hatal-
mas perzsa sereg Görögországot, õ és
emberei szembe mernek szállni velük.
Kevesen vannak, de bátrak, mindenre

elszántak és még többre képesek. Nem
akarnak életben maradni: ha annyi
idõre sikerül feltartaniuk a hódítókat,
míg a görögök sereget gyûjtenek, már-
is gyõztesnek érezhetik magukat. Ön-
gyilkosságra készülnek, de az ellenség
emberei közül nagyon sokat magukkal
visznek a túlvilágra.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár

július 7-én, 14-én, 21-én, 28-án (szombaton) zárva lesz.
Szabadság miatt július 24-tõl augusztus 20-ig nem lesz nyitva.

Nyitás: augusztus 21-én, kedden.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a Schola Katholica kamarakórus

SZENT LÁSZLÓ-NAPI NÉVADÓ
HANGVERSENYÉRE,

melyet a sárbogárdi Szent László katolikus templomban tartunk

2007. július 1-jén, 18 órakor.

Vendégkórus: a Violinkulcs énekkar (Aba).
Közremûködnek: Gortva Dániel (hegedû), Moravecz Attila (klarinét), Molnár
László (trombita), Molnárné Bereczk Hedvig (zongora), Szajkó Anikó és Szaj-
kó Lilla (fuvola), Bakonyi István (orgona), Varnyu Péter (zongora), Varnyu Lil-
la (zongora).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

20 éve hivatásosok
A sárbogárdi hivatásos tûz-
oltóság 20 éves fennállása
alkalmából szakmai napot
rendeztek, amelyre meg-
hívták a térség polgármes-
tereit, jegyzõit is. Az érkezõ
vendégeket ünnepi egyen-
ruhába öltözött tûzoltók
fogadták. Varga Zoltán
tûzoltóparancsnok köszön-
tõje után Juhász János pol-
gármester mondott meg-
nyitóbeszédet. A szakmai
elõadások után látványos
bemutatót tekinthettek
meg a tanácskozás résztve-
või.

/H/
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Molnárleves

Magas rost- és alacsony koleszterin-
tartalma miatt keringési problémák
esetén ajánlható ez az étel, de ilyenkor
is sovány tejföllel illik elkészíteni.
Laktató egytálételként (persze lángos
nélkül) megállja a helyét fogyókú-
rában is.

Hozzávalók: 6 db paprika, 3 db paradi-
csom, 1 fej vöröshagyma, 40 dkg burgo-
nya, 25 dkg lebbencstészta, 2,5 dl tejföl,
1 csomag zellerlevél, 1 ek. olaj, só, fû-
szerpaprika, õrölt köménymag.

Elkészítése: az olajon megpirítjuk az
apróra vágott hagymát, majd rá-
tesszük a karikára vágott paprikát és a
meghámozott, szintén karikára vágott
paradicsomot. Lecsó sûrûségûre
dinszteljük, majd felöntjük kb. 3 liter
vízzel. Ekkor tesszük bele a zellerleve-
leket és a karikára vágott burgonyát,
majd sózzuk. Ha a krumpli félig meg-
fõtt (10-15 perc a forrástól) beletesz-
szük a lebbencstésztát és forraljuk. Ha
a tészta feljött a leves tetejére, bele-
tesszük a köményt, a pirospaprikát, és
készre fõzzük. Mielõtt elzárnánk, be-
lekeverjük a tejfölt. Fogyaszthatjuk
melegen lángossal, vagy langyosan
magában is.

Rakott lecsó

Hozzávalók: 20 dkg rizs, 8 szelet ser-
téshús, 4-4 paradicsom, paprika és vö-
röshagyma, 2 dl tejföl, 1 tojás, 2 evõkanál
olaj, õrölt bors, só.

Elkészítése: a lecsót a szokásos módon
elkészítjük, a rizst sós vízben megfõz-
zük. A hússzeleteket vékonyra kivere-
getjük, hirtelen átsütjük, majd sóval
borssal ízesítjük, fokhagymával bedör-
zsöljük. Egy kiolajozott tûzálló tálba
rétegezzük a rizs egyharmadát, a hús
felét, a lecsó felét, majd újra rizs, hús,
lecsó következik, a tetejére pedig a
maradék rizst tesszük. A tejfölt a tojás-
sal és kevés sóval összekeverjük, majd
a rakott lecsóra öntjük. Közepes hõ-
mérsékletû sütõben 20 percig sütjük,
majd kockákra vágva, vagy tortaként
szeletelve tálaljuk.

Nagyon finom, laktató egytálétel.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÚJRA A NYÁRI SZÜNET
Szerintem az élet egyik legnagyobb aján-
déka a nyári vakáció. Már maga a nyár.
Amikor a természet csúcsra járatja a le-
hetõségeit. Kimegyünk a világba, és min-
denfelé az élet tobzódását látjuk. Az illa-
tok, a virágok, a gyümölcsök a kínálatok
maximumát dobálják felénk, körülvesz
bennünket a zöld orgia, fütyörésznek a
madarak, dongnak a méhek, beteljese-
dett, amit január óta sóvárogva vártunk.
Vagy gondoljunk a tavakra, folyókra, a
heverészésekre a partokon, a bolyongá-
sokra a hegyekben, erdõkben. Ehhez jön
még a nyári szünet gondtalansága, a ha-
verkodás a srácokkal, sétálgatás a lányok-
kal. Mikor nem nyomaszt a másnapi fele-
lés gondja, nem ver ki a víz a dolgozatírás
elõtti óraközi szünetben. Alszol, amed-
dig jólesik, s ha reggel kinyitod a szemed,
vár a szabadság. És a nyári diákmunka ta-
lán rossz dolog? Megmutathatod, hogy
legény vagy a talpadon. Talicskázol a fel-
nõttekkel egy sorban. És aztán milyen jól-
esõen melegít a belsõ zsebben a fizetési
boríték! Ez mind-mind a nyári vakáció.
Kaphat-e többet a földi halandó szûkre
szabott, kis életében?
Viszont tanároktól hallom, hogy számos
diák van manapság, aki nem örül a nyári
szünetnek. Fenekestül felfordult a világ?
Rejtély! Jobb lehet valakinek az ébresztõ
sötét téli reggelen, a feszültség feleltetés-
kor, a tanár álmosító magyarázgatása, a
megváltó kicsengetés utáni sóvárgás?

Úgy látszik, valami miatt jobb. Csak talál-
gatni lehet, hogy miért.
Elképzelhetõ, hogy egyik-másik diák jól
érzi magát az iskolában. Jóban van a ta-
nárokkal, nem okoz neki nehézséget a ta-
nulás, sikerei vannak, szereti a társait, jó
a banda. Nyáron viszont csak az unalom,
a magány, társtalanság, ásítozás a tévé
elõtt. Ez a kedvezõbb változat.
Némelyik gyerek nem szereti a nyár tár-
saságát. Olyan közegbe csöppen, ahol
rossz a színvonal, kellemetlenek a hanga-
dó kölykök, s õ berzenkedik a témáiktól,
akcióiktól, de nincs más. A srácok gono-
szak, a csajok romlottak. Akkor már in-
kább legyen a suli.
Vannak kellemetlenebb variációk is. Lé-
tezik családi fészek, amely inkább hason-
lít tûzfészekhez. A diáknak lehet jobb az
iskola, mint az otthon. Nem kap szerete-
tet, csak mogorvaságot. Folyton a szem-
rehányások. A kioktatás. Az idõsebb test-
vér zsarnokoskodása.
Lehet még rosszabb helyzet is. A szülõk
háborúskodása, válás, alkohol, testi fe-
nyítés. És nincs pénz semmire. Mások
tengerpartokon diszkóznak, isszák az ita-
lokat, neki meg kapálnia kell a kertben.
Megváltozott a világ. Az is elromolhatott,
ami valaha a legjobb volt. Azt hiszem, a
titkok titka, a rejtély kulcsa itt a család.
Ahol a család jó, ott a nyári vakáció is jó.
Ennyi.

(L. A.)

Sárbogárdon több utcát aszfaltoznak a héten. Szerdán a Bercsényi és az Iskola utca
készült éppen. Vajon a Rózsa utcát is aszfaltozzák majd? Ott egyelõre csak a ká-

tyúkat tömték be. Aszfaltoztak a Mikes közben is, egy surranó közt a munkaügyi köz-
pont mellett. Ennek az ebédhordók és az óvodába gyermeküket vivõk örülnek, mert
ezután nem kell kerülniük, bokáig sárban járniuk vagy a port nyelniük.

/H/

AszfaltoznakAszfaltoznak
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Magyarázom
a bizonyítványomat

(részlet)
Hát kérem szépen, elõször is: ez még nem végleges bizonyítvány
— ez csak afféle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak ne-
kem. Hogy ma van a féléves bizonyítványnap, az nem jelent sem-
mit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet
föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek
ki, amiket sürgõsen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyít-
vány-ellenõrzõ és -kiegészítõ konferencia foglalkozni fog az
esettel, tanfelügyelõi középülésen. Az osztályfõnök úr, mikor
ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit zavarban
volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy
szíves, közöld szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bi-
zonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági
szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell adni a bizonyítványt,
kedves Bauer, közöld a szülõvel, miszerint ez csak olyan okirat,
aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szü-
leidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt
csakhamar kiállítjuk — egyelõre kéretem õket, hogy írják alá
ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendõrségre, ahol a nyo-
mozás miatt szükség van erre az aláírásra; de hangsúlyozd, kér-
lek, hogy ez csak formaság. A fõkapitány személyesen átírt a fiu-
mei tengerészeti gimnáziumba …, hogy került bele a bizonyítvá-
nyomba történelembõl ez a... ez a... szám, ami ugyancsak egy kö-
zönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelem-
bõl — de esetleges félreértésekre ad alkalmat.
Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár
nálunk, még nem is osztályozhat, mert elõbb vizsgáznia kell
osztályzástanból a fõegyetemen. Õ csak helyettes osztályzatot
adhat, amit másképpen kell érteni — egyes helyett kettest, ket-
tes helyett négyest —, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes
bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályza-
tokra. Most egyelõre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelõ-
re, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelembõl, egyszer
aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromne-
gyedkettesre, tessék ezt összeadni, számtani középarányost ven-
ni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Elõször a második Jó-
zsefbõl feleltem, de akkor csengettek; másodszor kérdezte az
örökösödési jogot, mondtam, schmalkaldeni szövetség, láttam,
mikor beírta az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt.
Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a
Föld mozgását, s én mondtam, hogy a Nap körül és ellipszis-ala-
kú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a
Newton érdeme. De akkor a mellettem ülõ fiúval összetévesz-
tett, akinek háromnegyede van a fizikából, és nekem írta be vé-
letlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mond-
ta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt
most már nem lehet kiigazítani, mert ebbõl neki a kormánynál
kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a
dolgot most egyelõre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem
bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni
a következõ félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési
bizonyítványomba, fõigazgatói aláírással.
(…) Magaviseletbõl azért van kettes, mert ha van három hár-
mas, akkor nem lehet a magaviseletbõl se egyes, hanem akkor
külön bizonyítványt adnak magaviseletbõl, amit postán külde-
nek el a szülõknek.
Ezt!?... Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfõnök úr
olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felül írja a végét a kettes-
nek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni... de mostanában ne tes-
sék bemenni az iskolába... a kaput kiemelték... most átalakít-
ják... nincs kapu... nem lehet bemenni... majd egy-két hét múl-
va...
(A történet folytatását megtudhatjátok, ha elolvassátok Karinthy
Frigyes: Röhög az egész osztály címû könyvét, amelyben sok vidám
történetet találtok tanárokról és diákokról egyaránt.)

Heti idõjárás
A hét végéig az Északnyugat-Európában ör-
vénylõ ciklonrendszer frontjai még súrolhat-
ják térségünket, felhõsödést és kevés csapa-
dékot adva, majd a jövõ hét elejére újra délire fordul az
áramlás, így újra kánikulai meleg köszönthet be, napról nap-
ra erõsödik a nappali felmelegedés. A reggeli hõmérséklet
12—18, a nappali 23—33 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Szia Péter! Remélem ráérsz ma a suli után! Találkozzunk a tónál
négykor! Jó? Addig is üdv, Kata.
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Beáta, Sárbogárd; Szakács
Alexandra, Sárbogárd; Varga Dávid, Sárbogárd; Deák Márk, Sárbo-
gárd; Szõnyi Bence, Sárbogárd; Barabás Tamás, Kislók; Varga Liliá-
na Erzsébet, Sárbogárd; Farkas Virág, Vajta.

Szerencsés megfejtõnk: Deák Márk,
Sárbogárd, Kazinczy F. u. 5.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. július 3.
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Június 30., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüs-
kevár 8.35 Éretlenek 9.05 Iskolatársak 10.00 Válaszd a mozgást! 10.25 Mo-
mentán 10.55 TS — Gyorsasági-vb 12.00 Hírek 12.10 Kajak-kenu Eb 13.40 Az
Ushuaia-expedíció 14.35 Autóvízió 15.10 GSXR-kupa 15.40 Út Pekingbe 16.15
A közvetítõ 18.00 Ötkarikás történetek 18.58 Föld tv 19.00 Híradó 19.30 Lu-
xor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Jóravaló feleség 21.50 A nagy test-
vér árnyékában 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 24.00 TS — Gyorsasági-motoros
vb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Isteni sugallat 13.35 Forma-1 15.30 A hálózat csapdá-
jában 16.35 Mama pici fia 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Star Wars II.
rész — A klónok támadása 22.25 Vak szenvedély 0.10 Átkozott vakáció 1.55
Egy rém rendes család 2.15 Az elnök emberei 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.25 A vadon naplója 10.55 Babavilág 11.30 A világ
legerõsebb emberei 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli
ügyek 14.30 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 Siegfried, a baromarcú lovag 22.00 Szökésben 0.20 Tudom, mit találtál
az éjjel 1.55 Ed 2.45 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 Klubkabaré 12.00
Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöld válasz
14.30 Cigányfélóra 15.04 Irodalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök 16.00
16 óra 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05
Sportvilág 19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Demjén 60 — Részletek Demjén Ferenc jubileumi zenealbumáról 21.03 Esti
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 23.00 Hírek,
kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Július 1., VASÁRNAP

MTV: 4.40 Hajnali gondolatok 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Vá-
laszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbéka 8.35 A Black Rose vár titka
9.00 Fõtér 9.45 „Így szól az Úr!” 9.50 Református magazin 10.20 Református if-
júsági mûsor 10.30 Isten markában 11.05 Kajak-kenu Eb 12.00 Hírek 13.50
Magyar elsõk 14.10 Csellengõk 14.30 Feszti körkép 15.00 Bangó Margit 15.55
BBC-exkluzív 16.55 Kajak-kenu Eb 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Szilvesz-
ter anno 21.05 A szólás szabadsága 22.10 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 8.50 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.10 Inuyasha 9.35 receptklub 9.55 Játék 11.00
MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó 12.05 Vadnyu-
gati fejvadász 12.55 Egy rém rendes család 13.20 Magyar autósport-magazin
13.35 Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.05 A dadus 16.35 Ugly Betty
17.30 Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Kenguru Jack 21.50 Je-
lek 23.55 Portré 0.30 Fekete-fehér 2.25 Az elnök emberei
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 South Beach 14.25 Psych — Dilis detektívek 15.30
Smalville 16.30 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Magyar Vándor 22.10 Hart háborúja 0.25 Képírók 2.35
Napló 3.35 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
Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25
Harminc 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 Batthyá-
ny, az örök mécses 17.04 Kard és kereszt 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 22.27 Késõ esti Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Július 2., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50 Domovina 13.25 Fõtér 14.10 BBC-exk-
luzív 15.05 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hí-
rek 16.35 Körzeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kis-
város 18.05 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 20.10 Patika 21.20 Kékfény 22.15 Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.35 Holdfényév
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 12.45 Mozimatiné
14.20 Játék 15.25 Ariel-show 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 Kapás van! 23.05 Malackodók 3.
1.15 Reflektor 1.35 Az elnök emberei 2.15 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.35 Jobb ma egy ügyvéd, mint holnap kettõ 13.40 Észbontó 14.30
Melrose Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Ten-
gerészeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15

Gyilkos számok 21.20 NCIS — Szerelem és árulás 2305 NCIS 0.05 Kurázsi 0.35
Tények este 1.05 Játszik még a szív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Krúdy
Gyula: Hét bagoly 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Szonda 14.35 Népzenei portré 15.05 Klubkabaré 16.00 Közelrõl 18.03 Parla-
menti 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
Szabó Tamás: A csend partja 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Szalóki Ági
énekel 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Július 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.10 Ma-
gyar elsõk 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika 15.05 Kodály 125
15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.50 Tv-taxi 17.05 Álljunk meg egy szóra! 17.20 TS — Vízilabda világkupa
18.45 Kisváros 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.15 Önök kérték! 21.15 Üdítõ
22.15 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Törvény-
tõl sújtva
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 12.45 Mozimatiné
14.10 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 Fó-
kusz 20.30 Barátok közt 21.15 Harmadik mûszak 23.20 Igaz történetek 1.10
Reflektor 1.30 Kész cirkusz 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Betûbár 10.40
Teleshop 11.00 Airport 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu
16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Zsol-
dos katona 23.30 Mi kérünk elnézést! 0.30 Alexandra-pódium 1.00 Tények
este 1.30 Bírósági mesék 2.20 Alfred Hitchcock bemutatja 2.50 Nexxt 4.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Krúdy
Gyula: Hét bagoly 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55 Szabó
Tamás: A csend partja 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Részletek
A Kelet tangója címû elõadásból 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjsza-
ka

Július 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.25 Fõtér 14.10 Pénz-vidék
14.40 Kodály 125 14.45 Kormányváró 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a moz-
gást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Álljunk meg egy
szóra! 17.20 Vízilabda világkupa 18.45 Kisváros 19.28 Föld tv 19.30 Híradó
20.15 Butaságom története 21.45 Szerda este 22.20 Kultúrház 22.50 Hírek
22.55 Sporthírek 23.10 Magánbeszélgetések 0.05 Nothing
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 12.45 Mozimatiné
14.15 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30
Sue Thomas—FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Sze-
ress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 CSI—Miami helyszínelõk
22.15 Dr. Csont 23.10 Médium 0.20 Reflektor 0.40 Lángoló börtön 2.50 Az
internet csodái
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Betûbár 9.40 Teleshop
11.00 Agatha Christie: Halál a Níluson 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti hely-
színelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Se füle, se far-
ka, avagy a meseírók beájulnak 21.20 Doktor House 22.20 Hõsök 23.20 Nyom-
talanul 0.20 Tények este 0.50 Mentsd meg a pomponlányt 2.25 Aktív 2.55
Strucc
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Krúdy
Gyula: Hét bagoly 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 Napközben délelõtti
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.54
Szabó Tamás: A csend partja címû albumáról 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Éneklõ egyház 23.00 Hírek, kenó 23.04
Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Július 5., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Rondó 12.50 együtt 13.20 Fõtér 14.15 Önök kérték! 15.05 Ko-
dály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti
híradók 16.50 Tv-taxi 17.05 Álljunk meg egy szóra! 17.20 TS — Vízilabda világ-
kupa 18.45 Kisváros 19.28 Föld tv 19.30 Híradó 20.15 Múltidézõ Vitrayval
21.15 Titkos szolgálat — MI-5 22.15 Csütörtök este 22.50 Kultúrház 23.20 Hí-
rek 23.25 Sporthírek 23.35 A tánc legendája 0.05 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 12.45 Mozimatiné
14.25 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30
Sue Thomas—FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Sze-
ress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Rendõr-akadémia 23.30
Ments meg! 0.30 Reflektor 0.45 Mindhalálig bunyós 2.45 Infománia 3.10 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár
10.05 Teleshop 11.25 A boldogító nem 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Tengerészeti hely-
színelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15
GSG 9 — Az elit kommandó 21.20 Kojak: Ariana 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 Strucc 1.20 Párducemberek 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Krúdy
Gyula: Hét bagoly 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.05 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.56 Szabó
Tamás: A csend partja címû albumáról 21.05 A XX. század titkai 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Idõalagút 22.45 A Hétrét együt-
tes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 6., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.40 Kalandos nyár 11.40 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.35 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 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisvá-
ros 18.10 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld tv 19.30 Híradó
20.15 Doktor Nagyfõnök 21.10 Hogy volt? … Hogy volt! 22.10 Péntek este
22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Az élet ára
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 12.45 Mozimatiné
14.20 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30
Sue Thomas—FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Sze-
ress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Tûzparancs 0.10 Kaméleon
1.55 Reflektor 2.10 Itthon 2.25 Egy rém rendes család 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.35 Teleshop
11.50 Segítsetek, ûrlakók! 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Fekete nyíl 21.20 Péntek esti
tánc a szenvedély ritmusa 23.05 Columbo 1.05 Tények este 1.35 Orosz meló
3.05 Az igazság napja 3.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Krúdy
Gyula: Hét bagoly 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája 14.05
Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55 Szabó
Tamás: A csend partja címû albumáról 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sport-
világ 22.20 Fórum 22.50 Bú élesztõ szellõ — magyar népzene 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Június 30., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Idõsek feszti-
válja, A Sárvíz táncegyüttes mûsora, 19.00 Lapszemle, 20.00 Varázs
Garázs—Gázmodul-Fair Bútor, SMIKI Team—Mezõszilas kézilabda,
23.00 Lapszemle

Július 01., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A 40 éves kó-
rus hangversenye, Beszélgetés a Huszics házaspárral, Brass in the
Five-koncert, 19.00 Híradó, 20.00 A sárbogárdi református templom
orgonájának története, Interjú a McCall házaspárral (Golgota egy-
ház), 23.00 Heti híradó

Július 02., hétfõ: 7.00, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 20.00 Barta Tóni
bábszínháza, A Kistehén együttes koncertje, 23.00 Heti híradó

Július 03., kedd: 7.00 Heti híradó, 9.00 Barta Tóni bábszínháza, A
Kistehén együttes koncertje, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 20.00 Suzu-
ki Barta—Qualitybuild, ÖTYE—Mezõszilas kézilabda, 23.00 Heti hír-
adó

Július 04., szerda: 7.00 Heti híradó, 9.00 Suzuki Barta—
Qualitybuild, ÖTYE—Mezõszilas kézilabda, 12.00 és 19.00 Heti hír-
adó, 20.00 Emlékezés a II. világháború katonaáldozataira Dégen,
23.00 Lapszemle

Július 05., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Emlékezés a II. világhá-
ború katonaáldozataira Dégen, 12.00 Lapszemle, 19.00 Lapszemle,
20.00 A sárbogárdi református templom orgonájának története, In-
terjú a McCall házaspárral (Golgota egyház), 23.00 Lapszemle

Július 06., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 A sárbogárdi református
templom orgonájának története, Interjú a McCall házaspárral (Golgo-
ta egyház), 12.00 és 19.00 Lapszemle, 20.00 Barta Tóni bábszínhá-
za, A Kistehén együttes koncertje, 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. Lakáscélú,
szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 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
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
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-felhasználásra,
kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578 9933.
Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500 Ft/éj. (0414828)

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

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

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

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

Összkomfortos családi ház eladó Sárkeresztúron.
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.
Euro-raklap felvásárlása, Sárbogárd, Árpád u. 114.
Telefon: 06 (20) 342 5880. (0414084)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, bútorozott, gé-
pesített, 1,5 szobás lakás kiadó, vagy eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 363 2486. (0414079)

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

Árpád-lakótelepen 3 szobás, földszinti, erkélyes la-
kás, beépített konyhabútorral, pincével azonnal be-
költözhetõ 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, összkomfor-
tos, kiskertes lakás a központban. Tel.: 06 (30) 684
7632; 06 (30) 533 9925. (0414072)

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

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

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

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

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

Eladó nagyméretû szekrény, valamint egy gyermek-
szekrény, gáztûzhely palackkal, konyhaszekrény,
Köztársaság út 32. (0414344)

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

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

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

Lakás kiadó; 06 (30) 330 2615. (0414160)

Eladó 80 literes, kéménynélküli gázbojler, kisméretû
konvektor; 06 (20) 390 4524. (0414155)

Ady-lakótelepen földszinti, háromszobás, gáz- köz-
ponti fûtéses lakás eladó; 06 (20) 962 4650. (0414123)

Családi ház eladó Pusztaegresen 600 négyszögöl te-
lekkel; 06 (30) 294 1948. (0414122)

Telek eladó; 06 (30) 330 2615. (0414160)

Elõnevelt Tetra-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ jú-
lius 7-re. Sárbogárd, Tinódi u. 52., 06 (25) 460 738.
Kismamáknak várandós csomag átvehetõ a Baby
Mamiban.

Háromszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Alsószentiván, Béke u. 93. Tel.: 06 (30) 853 3173.
(0414121)

Családi házat hosszabb távra bérelnék a központ-
ban. Szobafestést, mázolást vállalok; 06 (20) 939
1042. (0414100)

Árpád-lakótelepen 4. emeleten, erkélyes lakás el-
adó; 06 (30) 545 9720. (0414150)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
Sárbogárdon családi ház eladó; 06 (30) 318 6144.
(0414408)

Családi ház eladó Sárbogárdon (Töbörzsökön); 06
(30) 3777 955. (0414370)

1 éves, 4 ütemû, fekete, kifogástalan állapotú robo-
gó eladó. Érd.: 06 (70) 636 1309. (0414369)

Bontott tetõcserép eladó 20 Ft/db; 06 (20) 575
1472.
Alapon gázkonvektoros családi ház eladó; 06 (20)
4984 350. (0414367)

Térkövezésben jártas segédmunkást keresek. Érd.:
06 (20) 423 5689. (0414366)

Kettõs hasznosítású, nyolchetes, vörös csirkék, 300
Ft-os egységáron, minden nap, 8-18 óráig kaphatók,
valamint nagyon olcsón elõnevelt kacsák. Cece, Hu-
nyadi 12., Szabóék. Érdeklõdni: 06 (25) 234 137.
(0414409)

Ingyenes hitelügyintézés több bank kínálatából sze-
mélyre szabottan. Építene, lakást vásárolna, felújíta-
na, adósságait rendezné? Keressen: 06 (30) 491
5363. Állunk rendelkezésére! (0414364)

Audi 80, 1,9-es, TDI, Avont, 93-as, extrákkal eladó.
06 (20) 594 6204. (0414359)

Építkezéseknél felelõs mûszaki vezetõi tevékenysé-
get vállalok; 06 (70) 211 1194. (0414356)

Örspusztai sertéstelepre gondozókat keresünk. Be-
lépés azonnal; 06 (30) 294 2006. (0414127)

Tûzifa ingyenes házhoz szállítással eladó; 06 (20)
336 7067. (0414132)

07-es Lada valamint egy Honda DIO kismotor eladó;
06 (30) 646 2320. (0414129)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó; 06 (30)
225 2067. (0414130)

Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 950 5254. (0414413)

Erdélyi körutazás augusztus 13-18-ig. Érdeklõdni:
Kutya-macska eledelbolt (Pennyvel szemben)
Hitelügyintézés, most induló költségek nélkül. Ér-
deklõdni: 06 (20) 323 6011. (0414128)

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)

ÜZLETHELYISÉG KEDVEZÕ
FELTÉTELLEL KIADÓ, VAGY ELADÓ;

06 (30) 363 7533. (0414156)

HÍZOTT KACSÁK 3,5-5 kg-ig
kis- és nagy mennyiségben eladók.
Ár: 1.000 Ft/db házhoz szállítással;

06 (30) 398 2075. (0414363)

Robogós vagy autós PIZZAFUTÁRT
felveszünk. Érdeklõdni a

COSA NOSTRA PIZZÉRIÁBAN, vagy a
06 (25) 460 687-es telefonszámon.

Építõipari kft. felvételre keres
segédmunkásokat.

5 fõ jelentkezése esetén a bejáráshoz gépkocsit biztosítunk.

Brigádok jelentkezését is várjuk.

Érdeklõdni 7-16 óráig a 06 (25) 502 860 vagy
a 06 (30) 385 1967-es telefonszámon lehet.

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

Csúcsminõségû fa,
alumínium és mûanyag
FOTON NYÍLÁSZÁRÓK

forgalmazása, beépítése.
Gyökér Bt.

Alap, Fõ út 198., tel.: 06 (70) 2111 194
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Nyílt
tér

Halfesztivál
Rétimajorban

Ha Péter, Pál napja, akkor rétimajori
halászbúcsú. Pénteken, Péter és Pál
napján a halászszakma jeleseit szak-
mai tanácskozásra invitálja Rétima-
jor, szombaton pedig mindenkit hely-
bõl és messzi földrõl várnak egész na-
pos mulatságra. Így van ez már régóta.
És egyre többen jönnek, s egyre színe-
sebb ez a világ.

Az elmúlt évtizedben igazi állandó
vendégváró hellyé nõtte ki magát
Rétimajor. A halgazdaság, a halászati
tudományos kutatás mellett különös
gondot fordít a természetvédelemre,
környezetvédelemre és a vendéglátás-
ra. Egyre több vendéget fogad az
örspusztai horgásztó és kemping, té-
len pedig melegvizû horgásztóval hí-
vogatják a horgászat szerelmeseit. A
központban minden nap sok látogató-
ja van a halászati múzeumnak, étte-
remnek és a wellnessközpontnak.

A szombati halászbúcsú forgatagában
ezernyi program várja majd a kicsiket
és a nagyokat. A részletes program ol-
vasható újságunkban.

Aki teheti, menjen ki Rétimajorba egy
jó halászlére és egész napos vidám idõ-
töltésre!

Hargitai Lajos

Vásár tehénlepényben

Szombaton felháborodott asszony hívta
telefonon szerkesztõségünket.
— Szerkesztõ úr! Ha van egy kis ideje,
menjen már ki a sárbogárdi vásárba!
Amit ott lát, megér egy újságcikket. Most
jöttünk a vásárból, de az ottani állapoto-
kat képtelenség minõsíteni. Mindenfelé
hatalmas friss tehénlepény, amibe bele-
lépnek a felnõttek, gyerekek, de a földre
rakott áru mellett is ott van mindenfelé a
tehenek nyoma. Hogy engedheti meg ezt
magának a sárbogárdi önkormányzat?
Nem szégyellik, hogy Sárbogárd rossz hí-
rét szétviszik az országban? Hiszen ez or-
szágos állat- és kirakodóvásár, vagy nem?
Azt gondoltam, talán kicsit túloz a telefo-
náló hölgy, kimentem tehát, hogy szemé-
lyesen meggyõzõdjem az igazságról.
Ahogy kiértem, egymás után szólítottak
meg a méltatlankodó emberek.
— Jöttél te is friss tehénganét nézni?
— Nem szégyellik magukat a városveze-
tõk?
Valóban. A vásár füves utcájának két ol-
dalán vagy egy kilométer hosszan álltak
az árusok sátrai. Mindenfelé az úton szét-
taposott, friss tehénlepényt láthattam.
Mert hát, amikor tömegek mennek végig
azon az úton, senki sem a lába alá néz, ha-
nem az árusok standjára kirakott porté-
kát figyeli. Ki kerülgeti akkor a tehénle-
pényt? De ott díszelgett egy-egy jól meg-
termett, érintetlen lepény az árusok asz-
tala alatt is. A leglátványosabbnak mutat-
kozott talán az a díszpéldány, amelyet egy
földre kipakolt ruhaárusnál láttam. Egy
derekasan megtermett tehénszülemé-
nyen enyhe eleganciával ott hevert —
igaz, gyári celofáncsomagolásban — egy
csinos nõi fehérnemûszett. Néhány mé-
terrel odébb lacipecsenyét sütöttek a le-
pények társaságában. Hát ez bizony nem
európai szemnek való látvány volt. Egy
pillanatra Indiában éreztem magam,
ahol a tehén szent állat, és a trágyájából
mindenféle dolgot, még illatos füstölõt is
készítenek, kézzel meggyúrva a szent
anyagot.
Az árusok mind méltatlankodtak, hogy
ha már kifizettetik velük a helypénzt, mi-
ért kell ilyen ázsiai körülmények közt
lenniük.

Egy felháborodott asszony a távoli poty-
tyantós WC-tõl visszafelé tartva megszó-
lított.
— Szerkesztõ úr! Menjen, és fényképez-
ze le a WC-nek nevezett borzalmat is.
Olyat még úgyse látott. A Köjál ezt nem
teszi szóvá? Sehol egy vízcsap, ahol kezet
moshatna az ember, és nincs tisztességes,
embernek való WC sem.
Hát a WC valóban nem embernek való
látványt nyújtott. Rozzant, félig lesza-
kadt ajtóval „hívogatta” az oda vágyókat.
Benne még ott díszlett a tavalyi õszi
lomb, amit a szél fújt oda a téli viharok
idején. Mind a férfi-, mind a nõi szakasz
ülõkéig megtelt fekáliával, az ajtó alatt
folyt ki a lé, és már méterekrõl orrfacsaró
bûzt árasztott a nemes sárbogárdi mûin-
tézmény. Többen odajöttek hozzám el-
mondani a véleményüket.
— Ide zárnám be csak egy órára azt, aki
ezért felelõs, akkor talán lenne valami
változás.
— Még szerencse, hogy az út túloldalán
magas a kukorica, ezért akinek van esze,
inkább oda megy a dolgát végezni, mint
ebbe a förtelembe.
A vásárt üzemeltetõ KÖZÉV Kft. embe-
rei a panaszok hallatán viszontpanasszal
válaszoltak. Elmondták, hogy nem elég a
helypénz a vásár fenntartására, az árusok
eldobálják a szemetet, hiába mondják a
tehenesnek, hogy ne hajtsa a vásár terüle-
tére a teheneket stb. Mint kiderült, a vá-
sártér területét a Közév kiadta egy tehe-
nes gazdának legeltetésre. Ez alól kivétel
az út melletti keskeny sáv, amelyet a vásár
céljára tartottak fenn. Feltehetõleg az
utóbbi napok hõsége miatt azért hajtotta
a tehenes mégis a vásár területére az
állatokat, mert csak ott volt a deleléshez
árnyék az út menti fák alatt.
Akkor meg valakinek a területet mégis-
csak fel kellett volna takarítani a vásár
elõtt, akár a KÖZÉV-nek, akár a tehe-
nesnek, és akkor már azt a WC-t se tar-
tott volna sokból megszabadítani a több-
éves szeméttõl.
Ez nem pénz, csupán odafigyelés kérdé-
se.

Hargitai Lajos

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

id. SZUPER GYÖRGY
temetésén részt vettek,

sírjára virágot,
koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a gondozási
központ ápolóinak és a
Fõnix Temetkezésnek.

Gyászoló család


