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Verekedés a hivatalban
A sárbogárdi önkormányzatnál rendõrautók és egy mentõ állt meg

kedden délután. Mint kiderült, a gyámhatóság irodájánál csinált balhét
egy nagyszámú csoport. Az eredmény: felborított bútorok, betört ajtóüveg

és szétmetélt erek. A következmény elsõsegély és bilincsek…
Verekedés miatt állított elõ a rendõrség három embert a sárbogárdi városházáról. A
polgármesteri hivatalból kedden délután, háromnegyed háromkor kértek rendõri se-
gítséget több ügyfél garázda magatartása miatt. A helyszínre küldött járõrök három
sárkeresztúri férfit állítottak elõ. Egyiküket azzal gyanúsítják, hogy a hivatalban két aj-
tó ablaküvegét is kitörte, majd berohant az egyik irodába, ahol lelökte az asztalon lévõ
térképeket. Kihallgatásakor a férfi, akinek az ereit is elvágta a betört ablak üvege, az
ablakkitörést elismerte, de azt állította, hogy további dolgokra nem emlékszik.
Õt és két társát a mentõk által nyújtott elsõsegély után — a hozzátartozók hangos tilta-
kozása mellett — megbilincselve vezették el a helyszínrõl a rendõrök.

/H/

Véget ért a
kézilabda-bajnokság

Szombaton óriási csata után a sárbogárdi ÖTYE csapatát hir-
dették ki gyõztesnek az I. Suzuki Kézilabda-bajnokságon.

(Írásunk a 10-11. oldalon olvasható.)

Cece egymilliárdja

Gráf József miniszter volt a ceceiek vendége kedden délután,
amikor ünnepélyesen átadták az elmúlt évben megépült árko-
kat.

(Írásunk a 4. oldalon.)
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Halászbúcsú
A Szent Péter-napi halászbúcsúnak Rétimajorban már több-
éves hagyománya van. Az idei óriási „rendezvénygyárnak” tûnt
már. Az ember csak kapkodta a fejét, hogy mennyi minden közt
választhat. A térség településeivel összefogva néhány év múlva
bizonyára nemzetközi érdeklõdésre is számot tartó fesztivál
helyszíne lehet Rétimajor és a környezõ települések.

A rendezvény elsõ napján szakmai konferencián találkoztak a
haltermelõk és kereskedõk, valamint az áruházláncok képvise-
lõi. A különbözõ érdekek mellett keresték a közös nevezõt.
Nincsenek könnyû helyzetben a halászati termelõk, hogy meg-
feleljenek az egyre nehezebb piaci körülmények között a köve-
telményeknek.
Lévai Ferenc vitaindítójá-
ban a termelés, értékesítés
kérdéseit járta körül. A kö-
zös nevezõ, hogy egyre in-
kább a feldolgozott termé-
keké a jövõ. Fontos tehát,
hogy a kínálatban az élõhal
mellett mind nagyobb
mennyiségben legyen kivá-
ló minõségû, konyhakész
termék. Fontos szerepe van
a termelõk összefogásának,
hogy megfelelõ ár mellett a
megfelelõ minõség garan-
tálható legyen.
A konferencián kifejtették
véleményüket a legnagyobb
magyar halgazdaságok szakemberei, így Kiss György Károly, a
balatoni Halászati Zrt. képviselõje, Czikk László, a Czikkhalas
Kft. igazgatója, Puskás Nándor, a Hortobágyi Halgazdaság
képviselõje. Valamennyien hangsúlyozták: elsõdleges fontos-
ságú, hogy a belföldi halfogyasztás nõjön.
A szombati napot a látványos, vásári hangulatú halászbúcsú
rendezvényei uralták.
A környezõ települések saját sátrakban mutatkoztak be. A
vajtaiak sátránál ott ült híres kosárfonó mesterük, aki a vásár
forgatagától nem zavartatva készítette szebbnél szebb portéká-
it, amelyeket azon nyomban meg is lehetett vásárolni. Egy má-
sik sátornál ételféleségeket kóstolhattak a vendégek. A sár-
egresiek százféle süteménnyel kínálták az édességre vágyókat.
Számtalan kézmûves vert tanyát a halászati múzeum elõtt is.
Kecskesajtos, mézes, fazekasok, szõrme- és dísztárgykészítõk
kínálták áruikat.
A bárkaszínpadon folyamatosan zajlottak a mûsorok. A kez-
detkor reneszánsz dobzene vonzotta a színpadhoz a kíváncsia-
kat. Egy másik helyszínen a sárbogárdi barantások rendeztek

színvonalas harci bemutatót. Míg az ország leghíresebb halfõzõ
mesterei és a helyi, környékbeli szakácsok készítették az ebé-
det, a konferencia-központban folyt a felhozott borok bírálata.
Más helyszíneken sportversenyek zajlottak, amik fõként a gye-
rekek számára adtak sokféle élményt. A kerékpáros ügyességi
verseny mellett füves focipályán kispályás focibajnokságot ren-
deztek az ifjúságnak. Ebben a sárbogárdiak kitettek magukért.
A nádi iskolába szintén a gyerekeket várták népi játékokkal, kü-
lönféle foglalkozásokkal.
A horgásztavon családi horgászverseny zajlott. A wellnessköz-
pontban dr. Pusztai Vera elõadását hallgathatták az érdeklõ-
dõk a gyógynövények hasznáról. A halászati múzeumban fotó-
kiállítás, képkiállítás és a régi halászati eszközök megtekintése
mellett folyamatosan voltak filmvetítések. Aki egy kicsit meg
akart pihenni, a hûvös múzeumban székre ülve nézett végig
egy-két rétimajoros filmet.
A halászléfõzõ-versenyben jól szerepeltek a helybéliek. A te-
kintélyes zsûri ítélete szerint halászlé kategóriában elsõ lett
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Matucza Gyula, második a Sárbogárdi Borbará-
tok, a Bognár—Luczek páros, harmadik a
Brigetio elnevezésû csapat. Egyéb halétel kate-
góriában elsõ lett Török Ferenc és barátai, máso-
dik a Dunaföldvári fiúk, harmadik az Udvari csa-
pat. Különdíjat kapott: Andó Tamás, Határ Ba-
lázs és Balogh László.
A kispályás labdarúgókupán elsõ lett a Sárbogárd
4c csapata, második a Sárbogárdi Labdarúgó SC,
harmadik a Sárbogárdi Favorit csapata. A leg-
jobb kapus Sümegi Zsolt, a legjobb mezõnyjáté-
kos Bögyös Bence, a torna gólkirálya Goldberger
Marcell lett.
A kerékpáros ügyességi versenyen 1. Kovács Gergõ (Sbg.), 2.
Papp Gábor (Sbg.), 3. Kromberger Bence (Sbg.).
A tollaslabdaversenyen 1. Muszka-Kalló Eszter, 2. Papp Gá-
bor, 3. Adamko Anita.
A családi horgászversenyen 1. Sano Team (8,5 kg), 2. Figler Te-
am (2,72 kg), 3. ’Balzer’ Lala Team (2,62 kg).
A borversenyen 18 borfajta szerepelt. Az alábbi eredmények
születtek.
Vegyes vörös 2006 Kertész János arany
Vegyes vörös 2006 Pordán György arany
Vegyes vörös 2006 Vinics István ezüst
Kékfrankos 2006 Markó Norbert ezüst
Vörös cuvée 2006 Kehl Imre bronz
Kékfrankos 2005 Markó Norbert bronz
Vegyes vörös 2006 Bogács József bronz
Kékfrankos rosé 2005 Markó Norbert bronz
Rizlingszilváni 2006 Böhm Imre arany
Olaszrizling 2006 Rozicska József ezüst
Chardonnay 2006 Németh József ezüst
Vegyes fehér 2006 Lucek Tibor ezüst
Vegyes fehér 2006 Kehl Imre bronz
Vegyes fehér 2006 Pordán György bronz
Kunbarát 2006 Harangozó Gyula bronz
Vegyes fehér 2006 Nagy Gyula bronz
Zenit 2006 Magyar István bronz
Vegyes fehér 2006 Magyar István bronz
Vegyes vörös 2006 Kertész János arany
Vegyes vörös 2006 Pordán György arany
Vegyes vörös 2006 Vinics István ezüst
Kékfrankos 2006 Markó Norbert ezüst

Vörös cuvée 2006 Kehl Imre bronz
Kékfrankos 2005 Markó Norbert bronz
Vegyes vörös 2006 Bogács József bronz
Kékfrankos rosé 2005 Markó Norbert bronz
Délben hosszú sorok álltak a halfõzõk sátrainál, várva egy jó
ebédre. A halászbúcsúra folyamatosan óriási tömegek érkez-
tek.
Helybõl és messzi földrõl egyre többen jönnek ide, és nem csak
a halászbúcsú idején. Tapasztalható, hogy ma már minden nap
sok látogató érkezik ide egy halászlére, kikapcsolódni a meleg-
vizes fürdõbe, vagy egy sétára a szép természeti környezetben.

Hargitai Lajos

Lopni mentek a kerékpárommal
Június 24-én, vasárnap elmentem dolgozni. Mint már hosszú
évek óta, felpattantam a kerékpáromra, és kitekertem a sárbo-
gárdi vasútállomásra. A biciklit odazártam a tároló vasához.
Leróttam mintegy 300 kilométert az éjszaka folyamán, és elcsi-
gázva tértem vissza Sárbogárdra. A fáradtságom azonnal meg-
többszörözõdött, amikor az este lezárt kerékpáromat nem lel-
tem a megszokott helyén. Irány haza gyalog, táska a hátra, tele-
fon a fülre: 107, rendõrség.
Közölték velem, hogy a feljelentés megtételére fáradjak be a
sárbogárdi rendõrkapitányságra. Rövid várakozás után elké-
szült a jegyzõkönyv.
Bosszúsan telt az egész napom. Azon töprengtem, hogyan véd-
hettem volna ki ezt a lopást. Este kilenckor rendõrautó állt meg
a házunk elõtt. Felvidulva mondtam a családomnak: megvan a
biciklim! A rend õrei engem kerestek, és a kerékpárom után ér-
deklõdtek. Közöltem velük, hogy reggelre ellopták, meg is tet-
tem a feljelentést. Beültettek az autóba, és elindultunk a bicikli-
ért.
Kiderült, hogy aki eltulajdonította, elment vele az Abai úti szõ-
lõkhöz. Mivel kevésnek találta a napi zsákmányt, présházfeltö-

réssel próbálkozott. A szõlõszomszédok felfigyeltek a zajra, és
megzavarták a „nemes” cselekedetet. Az elkövetõ úgy gondol-
ta, jobb lesz gyalog elinalni, és otthagyta a kerékpáromat.
Megkérdeztem: ha nem tettem volna feljelentést, akkor gyanú-
sított lennék? Közölték: aki elszaladt, az egy fiatal, kreol bõrû,
hosszú, fekete, göndör hajú férfi volt, tehát rám nem illik a sze-
mélyleírás. Közben megérkeztünk a présházhoz, ahol le volt tá-
masztva a biciklim. A csomagtartóról hiányzott a hûtõládában
amúgy sem használt „kosár”, de ez legyen a legnagyobb baj. Új-
ra birtokba vettem az elkóborolt jármûvet, és boldogan teker-
tem vele haza. Másnap vettem egy új zárat, hogy ne legyen olyan
könnyû préda.
Tanulság: a biciklin legyen névtábla; ha nem veszik le róla,
könnyebb az azonosítás. Igenis bíznunk kell a rendõrségünk-
ben, és ha segítjük a munkájukat, egyre több embernek fognak
ilyen örömet szerezni. Köszönet mindenkinek, aki az ügyben
pozitívan érintett!

Herczeg Miklós
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ÁRKOT AVATTAK CECÉN
Kedden délután Gráf József agrárminiszter volt Cece vendége.
Különleges elismerés a miniszter látogatása a település számá-
ra, ami nem volt ok nélküli. Gráf József elõadásában elmondta,
hogy a kis település nagy dolgokat vitt végbe az elmúlt eszten-
dõben. Ügyes pályázatokkal egymilliárd forint érkezett ide,
amit igen jól hasznosítottak. A látványos eredmények megmu-
tatkoznak a falu külsõ képén épületekben, infrastruktúrában,
és a falu határában is új aszfaltos gazdasági utak és a helyi gaz-
dálkodást biztonságosabbá tevõ, kiépített árokrendszer által.
Ezt az árokrendszert jött avatni a miniszter.
Beszédében utalt arra is, hogy hangsúlyozottan vallja: a mezõ-
gazdaságba kifejezetten káros politikai meggondolásokat bele-
vinni. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország számára a me-
zõgazdaság a húzóágazat. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy az
árukivitel, -behozatal mérlegében a mezõgazdaság képes pótol-
ni az egyéb területeken elszenvedett veszteségeket. Ennek mér-
tékét szemléletesen fejezi ki, hogy ez a nyereség annyi, amibõl
Magyarország egész éves energiafelhasználása fedezhetõ.

Éppen ezért is öröm számára, amikor egy
olyan fejlesztést avathat, amely a magyar
mezõgazdaság versenyképességét, terme-
lékenységét látványosan javíthatja.
Varga Gábor polgármester e fejlesztés
hátterét vázolta fel. Köztudott, hogy Cece
a másfél évszázados kertkultúrájáról vált
híressé Magyarországon és egyre inkább a
nagyvilágban is. A falu a dinnye, paprika,
egyéb zöldségfélék termelésével teremti
meg a gazdagságát. A sikeres kertkultúra
alapja a víz, amely lehet itt áldás és átok
egyaránt. A cecei földek vízgazdálkodásá-
nak kiegyensúlyozását segíti a megépült
árokrendszer, amelyhez a jövõben az ön-
tözéshez szükséges víztározók építését
tervezik.
Jelképértékû, hogy egy jobboldali polgár-
mester és egy baloldali kormány miniszte-
re a valóságban is szót ért, sõt, bizonyos
dolgokban ugyanúgy gondolkodnak.
Talán nem véletlen, hogy Varga Gábor
személye, tevékenysége egyre inkább fel-

értékelõdik pártjában. Mindkét olda-
lon nagy szükség van olyan emberekre,
akik nem azt keresik, ami szétválaszt,
hanem azt, ami összeköt bennünket
egy közös nemzeti ügyben, Magyaror-
szág felvirágoztatásában.
E méltató beszédek stílszerûen a cecei
hagyományõrzõ néptáncegyüttes mû-
sora után az új cecei kultúrház nagyter-
mében hangzottak el. Innen mentek ki
a vendégek a cecei Paradicsom csárdá-
hoz, és annak közelében, az egyik meg-
épült ároknál zajlott le az ünnepélyes
aktus, a nemzeti szalag átvágása.
Az árok feneke a ceceiek nagy szomo-
rúságára a hatalmas szárazság miatt je-
lenleg porszáraz, így mindenki csak azt
kívánhatta, hogy jöjjön meg a növé-
nyeknek, a magyar mezõgazdaságnak
áldást jelentõ esõ, és legyen végre víz
ezekben az árkokban.

Hargitai Lajos
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Évfordulóval összekötött
kistérségi nyugdíjas-találkozó

A sárkeresztúri nyugdíjas-
klub június 30-án ünne-

pelte megalakulásának 20. év-
fordulóját.
1987-ben azzal a céllal hozták
létre a klubot, hogy a munká-
ban eltöltött 30-40 év után le-
gyen lehetõségük kulturált kö-
rülmények között együtt eltöl-
teni az idejüket a nyugdíjba
vonult idõseknek. Az évek so-
rán ezen a célon túlnõtt a klub.
Sok szép országjáró kirándu-
lás, bensõséges hangulatú név-
napi ünnepségek, sikeres Ki
mit tud?-os és kistérségi sze-
replések, jól sikerült bálok jel-
zik a klub mûködését. Renge-
teg díjjal büszkélkedhetnek. Öt éve töret-
len a megyei Kor-társ Ki mit tud?-ver-
senyeken való sikerük: minden évben ka-
tegóriadíjjal térhettek haza. 2007-ben a
klub kapta a Sárkeresztúr község képvi-
selõ-testülete által alapított Bokros Já-
nos-díjat a kulturális és közösségteremtõ
tevékenységéért. Erre a díjra a legbüsz-
kébbek a klubtagok. Aktív részesei ezek
az idõs emberek a község kulturális életé-
nek. Ezt a munkát köszönte meg az ün-
nepségen Virág Miklós polgármester, és
átadta a kulturális és oktatási bizottság
ajándékát. Köszöntötték a klubot az ok-
tatási intézmények vezetõi, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat, Szarvas József
volt mûvelõdésszervezõ és a községben
mûködõ klubok. Az ifjúság nevében Bóta
Nikoletta, Sárkeresztúr dalos pacsirtája
énekelt gyönyörû népdalcsokrot.
Ezen az ünnepségen jelentette be Ludá-
nyi Jánosné a klub új nevét. Ettõl a naptól
Sárkeresztúri Napsugár Nyugdíjasklub
lett a nevük. Azért ezt a nevet választot-
ták, mert olyan vidám, sugárzóan jóked-
vû a klub tagsága, mint a nap sugarai.

Az ünnepség második felében mutatkoz-
tak be a kistérségbõl (Sárszentágotáról,
Abáról, Kálozról és Soponyáról) meghí-
vott nyugdíjasklubok. Mindannyian tán-
cos, verses, dalos összeállításokkal érkez-
tek. A helyi klub is fellépett egy tréfás be-
szélgetéssel, és az idei év kategóriadíjas
darabjával, a Tollbállal.
A mûsor végén három, a Ki mit tud?-ról
már jól ismert énekes adott mûsort: Far-
kas Ottóné, Peresztegi Ferencné és Lu-
dányi Jánosné.
A dalok után finom vacsorával csillapít-
hatta éhségét a vendégsereg, majd Huszti
József zenéjére rophatták a táncot.
A nyugdíjasklub ezúton is köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak a fiataloknak, akik
nagy lelkesedéssel segítettek az elõkészü-
letekben és az ünnepség során. Köszöni
az anyagi támogatást mindenkinek, aki
hozzájárult az ünnepség sikeréhez.
Mi pedig köszönjük Ludányi Jánosnénak
— aki az egész rendezvény lelke volt —
ezt az igazán szép és emlékezetes napot.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Cecei siker
Mezõfalván

Június utolsó hétvégéjén a Mezõfalvi vi-
gasságokkal egybekötve rendezték meg a
Dél-mezõföldi kistérségi találkozót.
A többéves múltra visszatekintõ vándor-
rendezvénynek ebben az esztendõben
Mezõfalva adott otthont. A programso-
rozat ünnepélyes megnyitóval vette kez-
detét pénteken este, a kishantosi kastély-
ban.
A találkozó talán legkiemeltebb esemé-
nyeként szombaton került sor a résztvevõ
települések közötti versenyre. A mezõ-
falvi iskola udvarán több — az aratás té-
maköréhez kapcsolódó — feladatban
mérték össze tudásukat a játékos kedvû-
ek: volt szellemi és ügyességi vetélkedõ,
pörköltfõzés, továbbá minden település
lehetõséget kapott arra, hogy egy 5 per-
ces mûsor keretében rendhagyó módon
bemutassa a helyi jellegzetességeket.
E vetélkedõk alapján került sor A Dél-
mezõföldi kulturális találkozó gyõztes tele-
pülése díj átadására, melyet 2007-ben Ce-
ce nagyközség érdemelt ki. Móré Boglár-
kától, a cecei oktatási, kulturális és sport-
bizottság elnökétõl megtudtuk, hogy a
ceceieknek rendkívüli megtiszteltetés a
cím elnyerése. Az elsõ helyezett ízelítõt
adott a helyi jellegzetességekbõl, kósto-
lót a cecei ízekbõl, dinnyébõl, paprikából
és a Noé Laci bácsi ízlését dicsérõ, máso-
dik helyezést elért pörköltbõl. A színpadi
bemutatkozás Sárvári Ilona helyi könyv-
táros érdeme volt, de rajta kívül dicséret
és köszönet illet minden, a találkozón
megjelent helybélit, a Búzavirág Népdal-
kör és a citerazenekar tagjait (név sze-
rint: Mocsotár Lajosné, Petrovics Pé-
terné, Csilléry Béláné, Szabó Benjamin-
né, Plávits Lajosné, Fekete Lászlóné,
Nyikos Imréné, Kacz Lászlóné, Szakács
Józsefné, Zsobrák Mária, Vagyóczkiné
Horváth Márta, Borostyán Istvánné, Bo-
rostyán István, Noé László, Darab János,
Móré László, Csilléry Gyula, Nyikos Jó-
zsef) a színvonalas elõadásért. De emlí-
tést érdemel Varga Gábor polgármester
és Albert Marietta mûvelõdésszervezõ
íjászatban elért elsõ helyezése is, mellyel
hozzájárultak a megtisztelõ cím elnyeré-
séhez.

Várszegi Eszter, Fortuna Rádió

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Búcsú a sárhatvani óvodától
Hétvégén volt Sárhatvanon az óvodai évzáró. Ez az esemény
egyúttal a település egyetlen még mûködõ gyermekintézmé-
nyének bezárását is jelentette. Ide se jött ki egyetlen képviselõ,
se a polgármester. Nem akarták látni, hogy mit tettek. Valójá-
ban nagyon nehéz szavakba foglalni azt az érzést, amelynek
valamennyien részesei voltuk ezen a napon.
Elõzõ nap, pénteken, az utolsó napon meglátogattam a
sárhatvani óvodát. Ekkor még folyt a mindennapi óvodai élet.
A dajka néni készítette elõ a tízórait, a gyerekek a foglalkozás
végén éppen rakták el a játékokat, aztán udvari cipõt húztak, és
futottak ki a szabadtéri játékokkal gazdagon fölszerelt, árnyas
fákkal körülvett, tágas udvarra. Játék után a klubteremben még
egyszer elpróbálták az évzáró másnapi mûsorát, azután mentek
ebédelni. Ez volt számukra az utolsó ebéd saját óvodájukban.
Másnap már ünneplõbe öltözve, szüleik és szinte az egész falu
elõtt énekelték a búcsúénekeket, még egyszer eljátszották ked-

ves körjátékaikat. Tizenhárom gyerek kö-
szönt el. Közülük hárman iskolába men-
nek. Jövõre már minden gyereket a haj-
nalban induló busz visz be Sárszentmik-
lósra, az óvodába, a leendõ kicsikkel
együtt, akik még csak õsszel kerülnek
óvodába.
Ez egy igazi, családias óvoda volt. A szü-
lõk nap közben is átszaladhattak egy-egy
percre egy puszira, ölelésre. Maguk csi-
nosították a csoportszobát és az udvart.
Érthetetlen, hogy miért szüntetik meg,
amikor itt van elég gyerek! Ugyan, mire
elég az a pénz, amit itt megspórolnak?
No, és mibe kerül majd a buszoztatás?
Milyen kárt okoz a gyerekek lelkében,
hogy alig háromévesen kiszakítják õket a
faluközösségbõl?! Az egyik ebben tapasz-
talatot szerzett anyuka csöndben megje-
gyezte: „Még az iskolásainkat is sokszor
alva szedjük le a buszról, mert kora hajnalban már fel kell õket
vernünk, és késõ este van, mire hazaérnek.
Amikor ezt a döntést hozták a képviselõk, tettüket nem az em-
berség diktálta, csak a pénzsóvár racionalitás, a mások gondjai
iránti érzéketlenség, saját hobbijuk kielégítésének vágya (lásd.
a Bogárdi Napok 6 millióját).
Ahogy énekeltek a gyerekek, ahogy mondták a szép verseket,
csak az õszinte, tiszta tekinteteket láttuk, a gyönyörû magyar-

sággal ejtett szavakat hallottuk. Mi lesz ebbõl az
õszinteségbõl, tisztaságból majd a zavaros érde-
kek harcától zûrös városban? Vajon megõrzik-e
azt a hitet, amit útravalóul a szülõfalu adott nekik?
Ezek a gondolatok kavarogtak bennem, míg hall-
gattam õket. A szülõk szemét elhomályosította a
könny, míg nézték a búcsúzó kis csapatot. Aztán
véget ért a mûsor, és amikor az óvó néni elmondta,
hogy itt befejezõdött minden, a dajka néninek ál-
lása se lesz már, és ebbe az óvodába utoljára jöhet-
tek, elõször egy gyerek kezdett sírni, aztán követte
õt a többi is. Átölelték a dajka nénit, az óvó nénit,
és sírtak együtt. Aztán már mindenki sírt, aki
abban a teremben volt.
Ott kellett volna lenniük a képviselõknek is, hogy
lássák tettük következményét. Ott kellett volna
lennük, mert elhitették magukkal, vagy elhitették
velük mások, hogy jót cselekszenek a bezárások-
kal. Ott kellett volna lenniük azoknak a képvise-

lõknek, akik pusztán saját érdekbõl emelték fel a kezüket szava-
záskor. Ott kellett volna lenniük azoknak a képviselõknek, akik
keserves arccal, kényszerbõl szavaztak, mert a családtagjuknak
addig lesz az önkormányzatnál, vagy valamelyik önkormányzati
intézménynél állása, amíg õk együtt bégetnek a birkanyájjal. A
lelkük tisztasága és az elveszett hitük nagy ár. A közösség kára
pedig pénzben kifejezhetetlen.
Mikor szûnik meg a városon lévõ átok?

Hargitai Lajos
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Kiállítás az óvodában
A Hõsök terén bezárásra ítélt 104 éves óvodában még a bezárás
és költöztetés elõtt rendeztek az óvoda történetébõl egy búcsú-
kiállítást. Erre hívták mindazokat, akik még utoljára végig sze-
rették volna járni a régi termeket, megtekinteni a régi fényké-
pekbõl és gyermekjátékokból rendezett kiállítást.
Nagyon sok érdeklõdõ volt minden nap. Sok idõs ember is el-
jött, akik Mariska néni hajdani óvodájába jártak. Kovács Sanyi
bácsi a kiállításra sok gyermekkori tárgyi emlékét hozta el, töb-
bek között gyermekkora kis óvodás tízórais táskáját, amit föl is
vett a nyakába. Ebben a táskában ott lapultak a hajdani kincsek:

egy díszes, festett nyelû bugylibicska és egy fából faragott pör-
gettyû. Ott volt a csutkalovas kocsi, íj, nyíl és sok egyéb. Sanyi
bácsi megmutatta azt is, hogyan játszott ezekkel gyermekkorá-

ban. Ezekkel a régi játékokkal a kiállításra érkezõ családok
gyermekei óriási izgalommal játszottak. A régi egyszerû játé-
kok számukra érdekesebbek voltak, mint a mai bonyolultak.
A kiállítás vendégkönyvébe sok üzenetet írtak be a látogatók.
Sanyi bácsival együtt mindenki nagyon sajnálja, hogy bezárják
ezt a régi szép óvodát. Ezen a héten már folyik a költözés.

Egy kérdés:

A kiürült, klasszicista stílusú épületet nem lehetne múzeumnak
berendezni? Ebben nemcsak a régi iskolai, óvodai emlékek, ha-
nem Sárbogárd és a térség történetének dokumentumai is he-
lyet kaphatnának. Erre lehetne pénzt kapni azon a bizonyos
norvég pályázaton, amirõl annyi vita folyt a legutóbbi testületi
ülésen. Ez mégiscsak nemesebb cél lenne, mint mondjuk egy
gyorsétterem.

Hargitai Lajos

SÍC — hírek, eredmények
Az LRI—MALÉV 2007. június 30-án if-
júsági és felnõtt, július 1-jén pedig gyer-
mek- és serdülõ versenyzõk részére ren-
dezett íjászversenyt.

Eredmények
Felnõtt versenyzõink közül csak Széplaki
Zoltán indult a versenyen, ahol a 17. he-
lyet szerezte meg. Krencz Szabolcs és
Bóla József elfoglaltsága, Gilicze Ferenc
erõnléte miatt maradt távol a négytávos
versenyrõl.
Ifjúsági versenyzõink közül a kadetkorú
Lovász Balázs a 70-60-50-30 méteres ver-
senyt sikeresen teljesítette 1192 köregy-
séggel — 8 körrel maradt el az I. osztályú
minõsítéstõl — az 1. helyen végzett, és el-
hozta a kupát. Ezen a versenyen Freschli
József, Katona Alex ifi kadet versenyzõ-
ink hiányos erõnlétük miatt nem indul-
hattak.
Egyesületünk a gyerekek és a serdülõk
mezõnyében három fõt indított. Mind-

hárman ezüstéremmel tértek haza. Ser-
dülõ fiúnk, Horváth Tamás betegség mi-
att nem indult.
Serdülõ lányunk, Takács Anna 2. helye-
zést ért el.
Gyermekfiú kategória: Zelnik Péter 2.
helyezést ért el. Bereczky Máté nyaralása
miatt maradt távol. A gyermeklány kate-
góriában induló Katona Dorottya a 2. he-
lyet szerezte meg.

***
Egyesületünk a következõ versenyét
2007. július 7-én rendezi, amely kieséses
csapatverseny lesz. A kieséses verseny
elõtt egyéni 2x70 m-es minõsítõ verseny
lesz, ami egyúttal csapatrangsoroló is.
2007. július 8-án a serdülõ és gyermekíjá-
szok diákolimpiájának II. fordulóját
rendezzük meg.
Mindenkit szeretettel várunk!

SÁRRÉTI Íjász Club
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Sáregresen sátoroztak a kisgimisek
Immár hagyományosnak mondható a tanévzáró sátorozásunk.
Tavaly Alapon pihentük ki az év végi hajrát, az idén két nappal
az iskola befejezése után (június 18-19-én) Sáregresre men-
tünk. Úgy tûnik, hogy ezt a kis vakációt valóban megérdemel-
tük, hiszen az osztályunk tanulmányi átlaga 4,64 lett, 14 társunk
vehetett át jutalomkönyvet az iskola elõtt kitûnõ vagy jeles bizo-
nyítványáért.

Almásy Anna Liza hívta meg a 29 fõs osztályt, és a Somogyvári
család látott vendégül bennünket.
Június 18-án, reggel 9 órakor gyülekeztünk a HEMO-nál, és dr.
Somogyvári Katalin irányításával megindult az autós konvoj.
Hamar odaértünk a tavak vidékére. Nem messze a víztõl egy
szép tisztáson vertük fel a sátrakat, ami nem igényelt túl nagy
szakértelmet, hiszen a mai sátrak már olyanok, hogyha feldob-
juk a levegõbe, szétnyílnak és a talpukra esnek, csak le kell cöve-
kelni. Miután ez a fontos mûvelet megtörtént, összegyûltünk a
tornác alatti asztaloknál, és Somogyvári András házigazdánk
elmondta a táborozás szabályait.

Mivel ezek a hõségriadós napok voltak, nem bírhattuk tovább
víz nélkül: egy jó, kiadós fürdõzés következett. A lubickolás le-
szívta az energiánkat, amit extra hamburgerekkel pótoltunk.
Hajba Norina nagymamája — Gizike néni — két napon át azon
tüsténkedett, hogy csillapíthatatlan étvágyunkat folyamatosan
enyhítse. A fagyis kocsi sem kerülte el kitikkadt csapatunkat.
Ezen sok megpróbáltatás után érthetõ volt némi tiltakozás egy
esetleges túra ötletétõl, de gyõzött az egyszemélyes túlerõ, így

délután Tarnóca-puszta felé vettük az irányt. Ott id. So-
mogyvári András várt bennünket. A vadászházban hûsöltünk,
megnéztük a szép pincét, a tanyán lévõ állatokat és gépeket.
András bácsi hallani sem akart arról, hogy ezek a drága gyere-
kek még egy lépést tegyenek ebben a rekkenõ hõségben, ezért

beüzemelte a kistraktort, felültünk a platóra, és énekszóval pö-
fögtünk vissza táborhelyünkre. A napot egy újabb mártózás zár-
ta, nagy ugrásokkal fûszerezve. Ennek fotóin jókat nevettünk
este. Takarodó után hosszas beszélgetések, kacarászások za-
varták a nyugodni vágyó természetet, és az egyetlen nyugodni
vágyó személyt.
A második napon felhõtlen volt az ég és a szórakozásunk is. A
parthoz közeli kis szigetet vízibiciklivel közelítettük meg, és ma-
gaslesrõl szemléltük a környéket. A motorcsónak sem pihent
sokáig. A bátrabbak — tehát az egész osztály — beszálltak, és
közelebbrõl is megnézhettük a tó és a nádasok élõvilágát, sikol-
tozhattunk egy-egy éles kanyar bevétele után.
Mint minden jó, ez a két nap is hamar elrepült, bár „nyomait”
még napokig kenegettük.
Köszönjük a Somogyvári család szíves vendéglátását.
Reméljük, ez a hagyomány mind a tanulmányi eredményeink-
ben, mind a sátorozásunkban folytatódik majd.

6. c osztály (Petõfi Sándor Gimnázium)
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az építési telkekre kiírt ajánlati
felhívásra egy ajánlat érkezett. A
pénzügyi, városgazdálkodási és város-
fejlesztési bizottság a Sárbogárd, Ár-
pád u. 1069/19. hrsz-ú, 1757 m2 nagysá-
gú telket 1.000 Ft/m2 áron, azaz
1.757.000 Ft-ért értékesítette az aján-
latot tevõ pályázó részére.
Az önkormányzati tulajdonban meg-
maradt építési telkek továbbra is pá-
lyáztatásra kerülnek a helyi újságok-
ban és a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján.

Sárbogárd város polgármesteri hivatala

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni La-
katos Gyõzõnek, Zentai Bélának, va-
lamint Lakatos Györgynek, hogy ismét
több mint 70 családnak élelmiszercso-
magot juttattak el a családsegítõ szol-
gálat közremûködésével. A kisebbségi
önkormányzat nemcsak kizárólag ro-
ma, hanem magyar családoknak is
adományozott. Ezen kívül a nagy me-
legben Lakatos Gyõzõ ásványvizet
osztott a közhasznú munkásoknak.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk!

Néhány rászoruló család

Lemondott a sportvezetés
A Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club
(SLSC) teljes vezérkara lemondott a
szombati sportgyûlésen. Név szerint:
Barabás József elnök, Fodor János,
Weisz György, dr. Szabadkai Tamás
elnökségi tagok, Gróf Ferenc, a felü-
gyelõbizottság elnöke és Pozsár
László. Azzal az indokkal mondtak
le, hogy a csapat nem hozta azt az
eredményt, amit elvártak, így a jelen
helyzetben nem látják értelmét, hogy
ezt a feladatot tovább folytassák.
A sportgyûlésre nagyon kevesen jöt-
tek el, a lemondó személyekbõl is
többen távol maradtak. Hosszas vita

bontakozott ki azon, hogy a lemondott el-
nökség, mivel új még nincs, a csapat jövõ
szezonra való nevezését még intézze el.
Fodor János lapzárta elõtt jelezte, hogy
személyesen intézte a csapat õszi szezon-
ra való benevezését, s azt a megyei elnök-
ség elfogadta.

Németh Ferenc a 2005-ben alapított ván-
dorkupát a legeredményesebb játékos-
nak, Szabó Józsefnek adta át.
Várhatóan jövõ szombaton lesz az új ve-
zetõség megválasztása. Annak összetéte-
lérõl még tárgyalnak.

Hargitai Lajos

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2007. július 10-11-12-én,
8-15 óra között

KARBANTARTÁS MIATT
RÉSZLEGES VÍZHIÁNY

VÁRHATÓ
Cece község egész területén,

illetve

Sárbogárdon az alábbi utcákban:
2007. július 10.: Köztársaság út, Ady
E. út, Szegfû u., Kinizsi u.;

2007. július 11.: Ady E. út, Wesselé-
nyi u., Vak Bottyán u.;

2007. július 12.: Ady E. út, vasútállo-
más, MÁV-lakótelep.

Megértésüket elõre is köszönjük!

SÁRRÉT-VÍZ Kht.



10 SPORT 2007. július 5. Bogárd és Vidéke

I. Suzuki Barta Nõi Amatõr Kézilabda-bajnokság
A záróforduló eredményei, ünnepélyes eredményhirdetés

Varázs Garázs—Cosa Nostra
10-11 (5-8)

Vezették: Takács L., Rehák S. Varázs
Garázs: Gyõriné, Varga, Dániel, Toldiné
0/1, Veresné R., Vörös 1/3, Lekner 3.
Csere: Flögl 1, Papp, Demeterné. Cosa
Nostra: Gál, Oláh, Vitéz 4, Szöllõsi, Nagy
2/4, Balogh, Kakas B. Csere: Viski 1, Zá-
dori, Fekete, Goldberger, Kolozsvári.
A mérkõzés elején elhúzott a Varázs Ga-
rázs, de ellenfele nem adta fel a mérkõ-
zést. Elõbb egyenlítettek, majd átvették a
vezetést, és a mérkõzés végéig ki sem en-
gedték a kezükbõl. A csapatok játékosai
közül elsõsorban a két csapat kapusainak
teljesítménye emelkedett ki, a góldobó-
kat pedig a nevük után írt számok jelen-
tik. A két azonos képességû csapat közül
a Cosa Nostra csapata nyújtott valamivel
jobb teljesítményt, és ez a gyõzelmet je-
lentette számukra. Hétméteres: 6/4, illet-
ve 7/4. Kiállítás: 8 perc, illetve 2 perc.

Suzuki Barta—Qualitybuild
24-13 (12-8)

Vezették: Takács L., Rehák S. E mérkõ-
zést a Bogárdi TV-n július 3-án, 20 órakor
felvételrõl láthatták a nézõk.

Mezõszilas—Sárbogárd
(ÖTYE) 17-24 (9-13)

Vezették: Takács L., Rehák S. E mérkõ-
zést szintén a fenti idõben láthatták a né-
zõk.

Tabella, végeredmény
Felsorakoztak a csapatok az ünnepélyes
díjkiosztásra, velük szemben a díjátadók.
Sárközi László beszédében elmondta: a
szurkolókkal zsúfolásig megtelt tornate-
rem bizonyítja, hogy Sárbogárdon léte
van a kézilabdának. A verseny sikeres le-
bonyolításában sokan vettek részt. Kö-
szönet Kakas Krisztinának és Barta Ale-
xandrának, a rendezvény két kiötlõjének,
hogy két hónapon keresztül minden pén-
tek este, 18 órakor Sárbogárdon újra pat-
togott a kézilabda. Köszönet Takács La-
jos és Rehák Sándor játékvezetõknek,
akik közmegelégedésre látták el a felada-
tokat, a Bogárdi TV-nek a közvetítése-
kért, Varga László volt polgármesternek
a sportág népszerûsítéséért, Gróf Fe-
rencnek a tudósításokért.

A tabella, egy kicsit másként:
VIII. helyezett: Varázs Garázs

1 - 7 98-143 2 pont
VII. helyezett: Cosa Nostra

3 - 5 97-111 6 pont
VI. helyezett: Qualitybuild

3 - 5 133-149 6 pont

Az oklevelet mindhárom csapat részére
Schmidt Lóránd képviselõ, a civil bizott-
ság tagja adta át.

V. helyezett: Suzuki Barta
3 1 4 123-126 7 pont
Az oklevelet Barta György adta át a csa-
patkapitánynak.

IV. helyezett: Gázmodul—Fair Bútor
5 - 3 107-114 10 pont
Az oklevelet Lakatos Gyõzõ, a kisebbségi
önkormányzat elnöke adta át a csapatka-
pitánynak.

III. Sárszentmiklós (SMIKI Team)
5 - 3 124-133 10 pont
Az oklevelet és az érmeket Sinka Attila
képviselõ, a pénzügyi bizottság elnöke
adta át a csapat játékosainak.

II. helyezett: Mezõszilas
7 - 1 194-118 14 pont

Az oklevelet és az érmeket Nedoba Kár-
oly képviselõ, a civil bizottság elnöke adta
át.

I. helyezett: Sárbogárd (ÖTYE)
8 - - 196-100 18 pont
Az oklevelet és az érmeket Nagyné
Rehák Julianna igazgatónõ adta át a csa-
pat játékosainak.
A Barta György által felajánlott vándor-
serleget Ferencz Kornél alpolgármester
adta át egyéves megõrzésre az elsõ helye-
zett részére. Háriné lépett az emelvény
legmagasabb fokára és emelte magasra a
megérdemelt vándorserleget.
Ezután Sárközi László az alábbi gondola-
tokkal folytatta beszédét:
„Ti, sportoló lányok és asszonyok! Ilyenkor
gólkirálynõkrõl, a legjobb kapusról, a leg-
jobb játékosról beszélnek, de a mi kis
amatõr bajnokságunkhoz hétköznapibb

Fent az ÖTYE csapata, lent a mezõszilasi lányok kapnak „eligazítást”
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dolgok illenek. Szeretnék mind a
nyolc csapatból kiemelni egy-egy
játékost, aki közelkerült a szívem-
hez.
Varázs Garázs: Toldiné Naszvadi
Ágnes. — 1980, Szolnok, országos
úttörõolimpia, a 3. helyen végzett
az alapi általános iskola, és õ volt
az egyik legjobb játékos a döntõn.
1980-ban Sárbogárdon a kézilab-
dasportágban csodálatos dolgok
indultak el. Németh Ferencnek, a
sárbogárdi Videoton akkori szak-
osztályvezetõjének elévülhetetlen
érdemei voltak ebben. Quality-
build: Mészáros Renáta annak a te-
hetséges Dömök Angélának a leá-
nya, akit nem tudtam rávenni a ké-
zilabdára. De a leánya…! Cosa
Nostra: Szöllõsi Renáta 1991-ben
Veszprémben a legjobb játékos
volt. Gázmodul—Fair Bútor: Dal-
losné Csordás Aranka; Suzuki Bar-
ta: Karnis Eszter; Sárszentmiklós

(SMIKI Team): Horváthné Szabó Juditot középiskolai tanár lété-
re gimnazistának láttam — irigyeltem. Sárbogárd: Földiné Né-
meth Klára — úttörõolimpia 2., 3. helyezés, NB I. országos ifjúsá-
gi bajnokság, NB II. felnõtt. Mezõszilas: Takács Tímea.
Sömjén Zsuzsinak teljes gyógyulást kívánunk, az életben pedig
sok sikert!”
A kiemelt lányoknak és asszonyoknak egy-egy szál virágot
nyújtott át, majd Zámbó Tibort méltatta, és egy szépirodalmi
könyvvel ajándékozta meg kollégáját.
Zámbó Tibor e szavakkal foglalta össze a bajnoksággal kap-
csolatos gondolatait: „Ahhoz, hogy valami legyen, sok emberre,
összefogásra van szükség. Ez itt most megtörtént. Kívánok min-
denkinek további sikereket!”
Az eredményhirdetést és a megemlítetteket nagy taps kísérte.
Sárközi László, miután megköszönte a város vezetõinek és
Barta Györgynek, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünne-
pélyes eredményhirdetést, bejelentette, hogy Bereczk Imre
ajánlatot tett egy sportcentrum létesítésére. A kérése csupán
az, hogy az önkormányzat ingyen biztosítsa hozzá a helyet.
Ezután Koncz Diána, a Suzuki Barta csapatkapitánya lépett a
mikrofonhoz. Megköszönte Szöllõsi Istvánné, Sárközi László,
Sárköziné Kovács Katalin, Kakas Krisztina, Varga Zsolt, Bar-

ta György, Nagyné Re-
hák Julianna és Ferencz
Kornél segítségét, majd
díszkosarat adott át a két
játékvezetõnek, Takács
Lajosnak és Rehák Sán-
dornak, a csapatok pedig
egy-egy tortát kaptak.

A szervezõk részérõl kü-
lön köszönetet mondunk
Horváth Istvánnak a han-
gosításért, a zeneszolgál-
tatásért, mellyel színe-
sebbé tette a rendez-
vényt. A gyõztes ÖTYE
csapata köszöni Lévai
Ferencnek a felajánlott
kedvezményes wellness-
látogatás lehetõségét.

Lejegyezte: Gróf Ferenc

Lendületben
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Bemutatták a templom tervét
A sárszentmiklósi evangélikus parókia imatermében mutatták
be az új sárbogárdi evangélikus templom és lelkészlak háromdi-
menziós építési látványtervét.
A tervezõ, Göde Ferenc építész — maga is hívõ evangélikus —
kivetítõ segítségével vezette végig az épületen kívül és belül a
megjelent érdeklõdõket.
Az új sárbogárdi evangélikus templom a tervek szerint a Baross
utca és a Németh sarok keresztezõdésében épülne. Itt egy üres
önkormányzati telek volt, amelyet a választások idején kibonta-
kozó hosszas vita után adtak el az evangélikus egyháznak. A
Posta utcában lévõ imaterem és lakás eladásával teremtõdik
meg az építkezés indulótõkéje. Mint kiderült, az új templom és
lakás építési költsége a terv szerint mintegy 60 millió Ft lenne.
Mivel az összeg nem áll még rendelkezésre, további gyûjtésre
lesz szükség, és egyéb lehetõségeket is keresni kell, hogy az
ambiciózus terv megvalósulhasson.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a sárszentmiklósi templom és paró-
kia is felújításra szorul. Olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy a
tetõszerkezet az összeomlás szélén van, ezért annak felújítása
halaszthatatlan. Ez a munka nagy költségeket emésztene fel.
Erre a közadakozásból összegyûlt pénzt szerették volna fel-
használni. Többen is vannak, akik azt szeretnék, ha elsõsorban
a már meglévõ sárszentmiklósi templom és parókia felújítása
történne meg, a sárbogárdi templom építését pedig halasztanák
addig, amíg erre nem lesz elegendõ pénz.
Az aggodalmaskodók megnyugtatására Göde Ferenc építész
megvizsgálta a sárszentmiklósi templom tetõszerkezetét, és

megállapította, hogy a helyzet nem olyan súlyos, mint azt gon-
dolták, nincs szükség teljes födémcserére, csupán néhány kriti-
kus ponton kell megerõsíteni a tetõszerkezetet, és néhány ki-
sebb tartóelemet kicserélni, ami nem járna jelentõs költséggel.
A tervek szerint a mindszenti kõbányából hozott kõbõl lenne az
új templom kerítése és a falburkolat egy része is. Ezzel kapcso-
latban felvetõdött a hallgatóság részérõl kérdésként, hogy a
mindszenti kõbányában — annak intenzív kibányászása miatt
— lehet-e még idõjárásálló követ találni, és az faragható-e.
A tervezett templom igen impozáns, a hitélet szempontjából
nagy jelentõségû épületegyüttes lesz. A városban központi he-
lyen épül, közvetlenül a Hõsök tere mögött. A nagyterem na-
gyobb létszám befogadására is alkalmas. Mellette található
olyan helyiség is, amely a kisebb közösségi, hitéleti alkalmaknak
nyújt majd teret. A lelkészi iroda egyúttal vendégszoba is lehet.
A lelkészlakás az emeleten lesz, ahova a nagyméretû aulából
vezet majd lépcsõ. Egy kisebb harangtornyot is terveztek az
épülethez.
Megállapítható, hogy a nagy tervek végigviteléhez igen erõs
összefogásra, kitartásra lesz szükség. Erre a nagy munkára kér-
te Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs Isten áldá-
sát.

Hargitai Lajos

Kórus-
névadó

A sárbogárdi római katolikus temp-
lom kamarakórusa a templom név-
adója, Szent László napja alkalmából
felvette a Schola Katholica nevet. Ez
alkalomból július 1-jén hangversenyt
tartottak a templomban.
A névadó ünnepen az abai Violin-
kulcs énekkar, Molnár László, Gortva
Dániel, Molnárné Bereczk Hedvig,
Szajkó Anikó és Szajkó Lilla, Varnyu
Péter és Varnyu Lilla, valamint a kó-
rus vezetõjeként és az orgonánál Ba-
konyi István is közremûködött.

/H/
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Látogatás a szõlõhegyen
A lepsényi borbarátok Fekete János meghívására jöttek Sárbogárdra szombaton dél-
után. A szõlõhegyen több pincében tettek látogatást.

/H/

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.

Férf ikonferencia Alapon

Alapon rendezett férfikonferenciát a
református hitközösség az elmúlt

hét végén. A 43 férfi mellett asszonyok is
részt vettek az eseményen. A Timót-
heushoz írt elsõ levél 6. részének 12. ver-
sébõl vett idézet: „Harcold meg a hitnek
szép harcát” állt a konferencia közép-
pontjában.
A résztvevõk a sárbogárdi származású
Szabó Juliannát ismerõsként üdvözöl-
hették; õ ugyanis a vendéglátó alapi gyü-
lekezet jelenleg megbízott (remélhetõleg
hamarosan beiktatásra kerülõ) lelkésze.

Az eseményt Szabó Péter cecei lelkész
nyitotta meg, majd Dobos Ágoston me-
sélt 102 évesen elhunyt édesapja életérõl,
hányattatásairól, illetve az édesapjáról
szóló könyvrõl. Egy kis szünet után há-
rom csoportban folytatódott a beszélge-
tés a hitharcról, majd az ebédet követõen
bizonyságtételek hangzottak el.
Az alkalmat záró istentiszteleten Agya-
gási István esperes, sárbogárdi lelkész
szolgált.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó

Ugye Te is eljössz
a nyári vakációs

bibliahétre?

Sok érdekes dolgot fogunk együtt
csinálni:

énekelünk, bibliai történeteket
hallgatunk, kézmûveskedünk és

játszunk.

Hívd el barátaidat és barátnõidet
is!

Szeretettel várunk

2007. július 9-étõl 14-éig,
délután 3-tól 5-ig

a református gyülekezeti
házban

(Sárbogárd,
Tompa M. u. 41.).

Renáta néni
(Kissné Bereczki Renáta) és

János bácsi (Stift János)
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Édes gomba
(sütés nélkül)

Hozzávalók: 50 dkg darált háztartási
keksz, 25 dkg porcukor, 3 dkg kakaópor,
1 csomag vaníliás cukor, 2,5 dl tej, 1 táb-
la tortabevonó, 1 csomag babapiskóta, 1
kanál kókuszreszelék, rumaroma, man-
dulaaroma, vaj.
Elkészítés: a kekszet 20 dkg porcukorral, a
vaníliával, kakaóval, aromákkal és a tejjel
jól összegyúrjuk. Egy kb. 6 cm átmérõjû
merõkanalat porcukorral meghintünk, majd
a kész masszát belenyomkodjuk. A baba-
piskótát kettétörjük. Lapos oldalukat vajjal
megkenjük és összeragasztjuk. Az így ka-
pott gombaszárat a fej közepére illesztjük. A
tortabevonót gõz fölött felolvasztjuk, kevés
vajat adunk hozzá, és a fejeket belemárto-
gatjuk. Száradás után a szárat is vajjal be-
kenjük, vagy egy pillanatra tejbe mártjuk,
és kókuszba forgatjuk. Marcipángyepre ál-
lítjuk a gombákat, és ezt is kókusszal szór-
juk be. Jó tanács: a gombafej alá egy kis
csokit öntsünk, és úgy illesszük a szárát
bele (így nem esik ki).

Fasírt görög módra
Hozzávalók: 50 dkg darált marhahús, 3
szelet kenyér, 3 evõkanál tej, 3 evõkanál
apróra vágott petrezselyem, 1 fej vö-
röshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 evõ-
kanál olaj, 2 evõkanál liszt, 2 tojás, 1
kávéskanál oregano (szurokfû); a
tzatzikihez: fél kígyóuborka, 1 evõkanál
apróra vágott kapor, 1 evõkanál men-
talevél, 1 evõkanál olaj, 2,5 dl joghurt, 2
gerezd fokhagyma, pirospaprika, fél cit-
rom leve, õrölt bors, só.
Elkészítése: a kenyér belsejét a tejbe áztat-
juk, majd kinyomkodjuk. Az olajban nagy-
lángon átsütjük a húst, majd a kenyérhez
adjuk, beledolgozzuk az apróra vágott hagy-
mát, a zúzott fokhagymát, az oreganot, és
sóval, borssal ízesítjük. 8 golyót formálunk
a masszából, majd lisztbe forgatjuk. A
tzatzikihez meghámozzuk és kettévágjuk az
uborkát, a joghurttal, a fokhagymával, ka-
porral, mentával, paprikával, olajjal, citrom-
lével, borssal és sóval összedolgozzuk (ro-
botgéppel), majd fogyasztásig hûtõbe tesz-
szük. Kevés olajban készre sütjük a fasírto-
kat, a tzatzikivel tálaljuk.
Jó tudni! A fasírtokat nem kell túlságosan
összenyomni, mert maguktól is jól egyben
maradnak.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Házi kedvenceink is kaphatnak hõgutát!
Van, ahol a nyári kániku-
lában a tûzõ napon, ár-
nyéktól mentes helyen,
láncra verve tartanak ku-
tyát. Az ilyen állatok kis
idõn belül hõgutát kap-
hatnak, és el is pusztulhat-
nak. A felelõtlen gazda
ilyen esetben az állatkínzás bûncselek-
ményét követi el, amiért két évig terjedõ
szabadságvesztéssel is sújtható.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület segély-
telefonján, a nagy nyári kánikulában ag-
gódó állatbarátok körében, rendszeres
téma a tûzõ napra kikötött, víz nélkül tar-
tott állatok számára történõ segítségké-
rés. Gyakran felejtenek kertben, udvaron
egy-két napig (vagy tovább is) házi ked-
venceket. Van, hogy étlen-szomjan szen-
vednek az állatok. Szerencsére egyre töb-
ben néznek tovább a saját kerítésükön
túlra is, így az állatkínzók könnyebben
horogra akadhatnak.
A kutya önszántából soha nem mozogna
a tûzõ napon, a déli forróságban. Ha
mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell,
hogy mindezt nehezebben viselik a na-
gyobb testû, sötét színû kutyák, mint a ki-
sebb testû, világos színûek. A kutya nem
tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz
számára, mert pusztán a lihegéssel törté-

nõ hõvesztés néha, bizo-
nyos körülmények kö-
zött nem elegendõ,
ilyenkor az állat keresi a
hûvös helyet, padlót,
amire ráfeküdve hûtheti
magát.
A nagy nyári kánikulát

könnyebben átvészelik házi kedvenceink,
ha hûvös helyen készítünk kuckót szá-
mukra. Fontos a napjában többször újra-
töltött vizestál. Ha módunkban áll, ned-
vesítsük be az állat bundáját, úsztassuk,
és legfõképp ne kívánjunk tõle „csúcstel-
jesítményt”. A nagy nyári melegben ne
zárjuk be az állatot napfény által felforró-
sított autóba se.
Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy egy
állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan
kilóg a szájából, színe sötétebb a megszo-
kottnál, a baj lehet akár hõtorlódás, vagy
hõguta is. Nyári kánikulában az oldalán
fekvõ, intenzíven lihegõ, eszméletét vesz-
tett állat rendszerint hõguta áldozata. A
gyors folyadékpótlás és az állatorvosi se-
gélykérés életmentõ lehet ebben az eset-
ben. A háziállatokért a gazdák a felelõ-
sek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetõ
lehet az állatok szenvedtetése.

www.zug.hu — állatbarát webkuckó
Orpheus Állatvédõ Egyesület

Fesztivál
Szilason

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a hetedik nyári fesztiválra

2007. június 29-étõl
július 8-áig.

Helyszín: Mezõszilas, a könyvtár
szabadtéri színpada.

Programok:
Július 5-én, csütörtökön:

— 18 órakor a Tihanyi Vándorszínpad
elõadása, fõképpen gyermekeknek, de
felnõtteknek is ajánlott.

Július 6-án, pénteken:
— 17 órakor a sárbogárdi Titánok
együttes koncertje;
— 19.30 órakor a Tibiton Team tánc-
zenekar játszik minden korosztálynak,
batyus jelleggel, kifulladásig.

Július 7-én, szombaton:
— a sportpályán sportnap.

Július 8-án, vasárnap:
— 17 órakor kórustalálkozó a refor-
mátus templomban, nyolc kórus rész-
vételével.

Minden rendezvényünk ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Fekete István:
Vuk (részlet)

Messze volt a lövés, a kisróka
érzékeny füleibe mégis szinte
beleordított a kemény csatta-
nás. Vuk remegve lapult, a
szárnyazott vadkacsa pedig
nagy ívben zuhant a sás közé,
tõle pár lépésre. Ettõl is meg-
ijedt, de már nem annyira, és
arra gondolt, ha az anyja jön,
megmutatja neki Tást, és az
anyja örül majd neki. Finom,
jó húsa van — nyelt a kisróka,
mert éhes volt már nagyon.
De az anyja nem jött. Elhal-
kultak a zajok, a vadkacsák fü-
tyülõ szárnyai, a gémek lármá-
ja, csak Unka népe zenélt
szorgalmasan, százezer han-
gon, mely azonban csodálato-
san eggyé folyt össze.
Vuk megmozdult. Az éhség karmai mintha tüzesek lettek vol-
na, és Tás felõl ingerlõ, meleg illatokat lehelt a szél. A kisróka
remegett az izgalomtól. Élõ egérrel, vakonddal már játszva el-
bánt volna, de Tás túlságosan nagy volt. Elindult, megállt, újból
elindult, és a végén nyüszítve sírva fakadt.
— Egyedül vagyok... kicsi vagyok... éhes vagyok — vakogta hal-
kan, aztán mind hangosabban: — Egyedül vagyok... kicsi va-
gyok... mit kell tennem? Éhes vagyok! — Ekkor egy mély hang
kiáltott vissza a dombról, ahol sötét volt, és nagy fenyõk sóhaj-
toztak:
— Ki fia vagy odalent, kis vérem?
— Kag fia vagyok... és még kicsi vagyok. Segítsetek Vuknak, a
kisrókának!
Az idegen róka elindult a sásban, mely szétnyílt elõtte, és nem
csinált nagyobb zajt, mint a sóhajtás.
— Gyere felém, Vuk, Kag fia — szólt még halkan.
Vuk elindult az idegen róka felé, de mert éhes volt, fájt a szíve
Tásért, akit otthagyott. Ekkor kigyúlt fölötte két élõ lámpás, két
titokzatos rókaszem, és az idegen végigszaglászta Vukot, a
remegõ kisrókát.
— Hát te hogy menekültél meg? — kérdezte.
— Én nem menekültem — szipogott Vuk —, engem az anyám
hozott ide, hogy várjak rá, de nem jön... — Ebbõl aztán megtud-
hatta Karak, a magányos róka, hogy Vuk még nem tudja, hogy a
nagy tölgyfa tövében már csak halottak vannak. „Ráér még
megtudni” — gondolta Karak, és fennhangon azt mondta:
— Iny, az anyád nem jöhet érted. Engem küldött. Az én nevem
Karak, és rokonod vagyok. Velem kell jönnöd. Tudsz jól járni?
— Messze még nem voltam, de azért jól tudok járni!
— Akkor hát menjünk — indult elsõre Karak, de Vuk nem
mozdult.
— Nem értetted? Indulj, mert megrázlak!
Vuk ismét szipogni kezdett: — És... és Tást itt hagyjuk?
— Miféle Tást? Hol van? — mérgelõdött Karak, aki azt hitte,
valami gyermekmesérõl van szó.
— Valami dörgött a víz fölött — magyarázta Vuk lelkendezve
—, és Tás odaesett mellém. Most is érzem a szagát — és a ned-
ves kis rókaorr pontosan mutatta az irányt.

(A mese folytatását megtudhatod Fekete István Vuk címû könyvé-
bõl, melyben sok izgalmas kalandot olvashattok még a kisrókáról.)

Heti idõjárás
Csütörtökön és pénteken sokfelé számítha-
tunk csapadékra, majd a hétvégére megnyug-
szik idõjárásunk. A jövõ hét elsõ felére ismét
30 fok feletti hõmérsékleteket mérhetünk, és
elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat.

www.metnet.hu

Megfejtés
A múlt heti rejtvény helyes megfejtése: félcipõ, félnótás, ké-
zilabda, kézipoggyász, útitáska, útilapu.
Helyes megfejtést küldött be: Szakács Alexandra, Sárbogárd,
Bajcsy-Zs. u. 68., Barabás Anita, Barabás Tamás, Kislók, Tör-
zsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209., Borostyán Zsófia, Sárbo-
gárd, Petõfi u. 38., Fürnstahl Marianna, Sárbogárd, Tinódi u.
188.

Szerencsés megfejtõnk:

Borostyán Zsófia, Sárbogárd, Petõfi u. 38.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. július 10.
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Július 7., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüs-
kevár 8.30 Éretlenek 9.05 Iskolatársak 10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Mo-
mentán 11.30 Klipperek 12.00 Hírek 12.10 Fejlesztés alatt 12.40 Testi mesék
13.35 Az Ushuaia-expedíció 14.30 Autóvízió 15.00 MaxMotor 15.30 TS: Baj-
nokok Ligája 16.05 TS: Kajak—kenu EB 16.30 TS: Vízilabda-világliga 18.00 Öt-
karikás történetek 19.00 Luxor show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.15 Feketeszakáll szelleme 22.05 Tabán-koncert 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.30 Holly Woody történet
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 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 Földcsuszamlás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Életve-
szély 22.55 A tökéletes feleség 0.45 Szellemharcosok 3. 2.45 Egy rém rendes
család 3.35 Fókusz plusz
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.55 A vadon naplója 11.25 Babavilág 12.00 Rém ren-
detlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.25 Született feleségek 15.25 Csillagkapu 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15
Jackie Chan: Ikerhatás 22.20 Véres játék 0.10 Brian Adams-koncert 1.10 Halá-
los nyakék 3.00 Ed 3.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül — válogatás 6.00 Krónika 8.00 Krónika
8.17 Kerti pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Meggyûrûztek — A
Karinthy Gyûrûvel kitüntetett mûvész mûsora 12.00 Krónika 12.30 Történet,
hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigányfélóra 15.04 Iro-
dalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök 16.00 16 óra 17.04 Az én hetem
18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág 19.30 Határok nélkül 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Találkozás Török Ádámmal 21.08 Esti Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 23.00 Hírek, kenó
23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Július 8., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbéka 8.30 A Black
Rose vár titka 9.00 Fõtér 9.55 „Így szól az Úr!” 10.00 Mai hitvallások 10.25 Re-
formátus ifjúsági mûsor 10.35 Evangélikus magazin 11.05 Zsoltárok könyve
11.30 Ez nem szemfényvesztés 12.00 Hírek 12.10 Ami a szívemen, a számon
13.00 TS: Vízilabda-világliga 14.30 TS: Sport7 15.20 Magyar elsõk 15.40 Csel-
lengõk 16.05 Unokáink sem fogják látni 16.35 Feszti körkép 17.05 Amerika
meghódítása 18.00 Magyarország nemzeti parkjai 18.30 BBC-exkluzív 18.58
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Szilveszter anno 20.55 A szólás szabadsága 22.00
24-Elsõ évad 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 TS: Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.50 A
tininindzsa teknõcök új kalandjai 9.10 Inuyasha 9.40 Receptklub 9.55 Játék
11.00 MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó 12.05
Vadnyugati fejvadász 12.55 Egy rém rendes család 13.20 Magyar autó-
sport-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 Jackie Chan:
Új csapás 22.15 A kaptár 0.20 Portré 0.55 Full Contact
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 12.30
Knight Rider 13.30 South Beach 14.25 Psych — Dilis detektívek 15.25
Smallville 16.30 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Tulipános Fanfan 22.05 Kontroll 24.00 Képírók 2.10 Napló
3.10 Dragnet —Gyilkossági akták
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
Római katolikus szentmise 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 22.35 Késõ esti Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Július 9., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Bors 10.00 Kalandos nyár 10.55 Titokzatos Násztya 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.20 Fõtér 14.15 BBC-exkluzív 15.05 Kodály 125 15.15 Don
Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55
Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép
18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.10 Patika 21.20 Kékfény
22.20 Hétfõ este 22.55 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Ördögök
a küszöbön
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 15.40 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 Tarzan és az elveszett város 23.05 Riválisok
1.05 Reflektor 1.30 Az elnök emberei 2.05 Autómánia 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.35 Egértanya 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 Gyilkos számok 21.20 Gyil-
kosokkal álmodó 23.05 Nyomtalanul 0.05 Kurázsi 0.35 Tények este 1.05
Melegházi átverés 2.40 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 görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Szonda 14.35 Talpalávaló 15.05 Meggyûrûztek 1. 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Sport 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55 Lorenz
Dávid gitározik 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Kró-
nika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Bor és a lányka 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Július 10., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
9.50 Párok és házaspárok 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõ-
tér 14.15 Magyar elsõk 14.30 Engedjétek hozzám! 14.40 Katolikus krónika
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 18.05 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 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 Kelj fel, Jancsi
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
14.45 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 1.25
Reflektor 1.40 A majmok szigete 3.00 Az internet csodái 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár 10.10
Teleshop 11.30 Airport 75 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Partinyomozók 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20
Sátánka — Pokoli poronty 23.10 Mi kérünk elnézést! 0.10 Alexandra-pódium
0.40 Tények este 1.10 Bírósági mesék 2.10 Alfred Hitchcock bemutatja 2.40
Világszám 4.20 Aktív 4.50 Dolce Vita
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 Közéleti ütközõ 18.15 Sport-
világ 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.54 Lorenz Dávid
gitározik 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Radványi Balázs: Kaláka
suite 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 11., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
9.50 Párok és házaspárok 10.15 Kalandos nyár 11.15 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.25 Fõtér
14.15 Pénz-vidék 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Don Matteo
16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tv-taxi
17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép 18.35
Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.15 Ripacsok 21.50 Szerda este
22.30 Kultúrház 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 Magánbeszélgetések 0.10
Hálószobák és elõszobák
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 15.40 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 CSI — Miami helyszínelõk 22.15 Dr. Csont
23.20 Médium 0.25 Reflektor 0.45 Lángoló börtön 2. 2.55 Az internet csodái
3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Betûbár 10.00
Teleshop 11.20 Agatha Christie: Nyaraló gyilkosok 13.40 Észbontó 14.30
Melrose Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Partinyomozók 17.30 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Se
füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 21.20 Doktor House 22.20 Hõsök
23.20 Nyomtalanul 0.20 Tények este 0.50 Claire életre-halálra 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 Közéleti ütközõ
18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.56
Lorenz Dávid gitározik 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Mérleg 22.50 Moldvai csángó dallamok a Zurgó együttes elõadásában 23.00
Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Július 12., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
9.50 Párok és házaspárok 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Slovenski utrinki 12.50 Roma fórum 13.20 Fõtér
14.15 Önök kérték! 15.10 Kodály 125 15.20 Don Matteo 16.15 Válaszd a moz-
gást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy
szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 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 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 A
tánc legendája 0.05 9:30 Collective
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
14.35 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI
17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fó-
kusz 20.30 Barátok közt 21.15 Rendõrakadémia 2. 23.05 Ments meg! 0.05 Ref-
lektor 0.25 Lima — A hallgatáson túl 2.10 Infománia 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár
10.15 Teleshop 11.35 Kölyök két keréken 13.10 Észbontó 14.05 Melrose Place
15.00 Csillagkapu 16.00 Partinyomozók 17.00 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15
GSG 9 — Az elit kommandó 21.20 Kojak — Végzetes vonzalmak 23.20 Külön-
leges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Strucc 1.20 Hosszú futás 3.25 Aktív
3.45 Alexandra pódium
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 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sport-
világ 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55 Lorenz Dávid
gitározik 21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág
22.20 Kard és kereszt 22.45 A Signum együttes dalaiból 23.00 Hírek, kenó
23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 13., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.20 Fõtér 14.15 Körzeti magazinok 15.10 Ko-
dály 125 15.15 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 Kisváros 18.05
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 Kul-
túrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Távol a mennyországtól
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 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas — FBI
17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress most!
20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Gyorsabb a halálnál 23.40 Kaméleon
1.20 Reflektor 1.40 Itthon 2.00 Az elnök emberei 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.35 Teleshop
11.50 Nicsak, ki telefonál? 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Partinyomozók 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Fekete nyíl 21.20 Péntek esti
tánc — Mambómánia 23.10 Columbo 1.10 Tények este 1.40 Hullahegyek, fe-
negyerek 3.40 Az igazság napja
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 zsidó felekezet félórája 14.05 Péntek kávéház 15.05
Rádióélet 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti 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 20.51 Lorenz Dávid gitározik 21.04 Ítélet
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Hej, Rákóczi! — Nagy Csa-
ba tárogatón játszik 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Július 7., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Emlékezés a
II. világháború katonaáldozataira Dégen, 19.00 Lapszemle, 20.00
Suzuki Barta—Qualitybuild, ÖTYE—Mezõszilas kézilabda, 23.00
Lapszemle

Július 8., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Barta Tóni
bábszínháza, A Kistehén együttes koncertje, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti híradó, 20.00 Bibliaiskola (ism.), 23.00 Heti híradó,
0.00 Sziréna

Július 9., hétfõ: 7.00, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 8.00, 13.00 és
18.00 Sziréna, 20.00 Fotóalbum: Horvátország, A Sárbogárdi
Motoros Club klipje (ism.), 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Július 10., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Fotóalbum:
Horvátország, A Sárbogárdi Motoros Club klipje (ism.), 12.00 és
19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Az év foci-
meccse, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Július 11., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Az év fo-
cimeccse, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna,
20.00 Egy kiállítás képei (ism.), Kincseink (ism.), 23.00 Lapszem-
le

Július 12., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Egy kiállítás képei
(ism.), Kincseink (ism.), 12.00 és 19.00 Lapszemle, 20.00 Biblia-
iskola (ism.), 23.00 Lapszemle

Július 13., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Bibliaiskola (ism.),
12.00 és 19.00 Lapszemle, 20.00 Fotóalbum: Horvátország, A
Sárbogárdi Motoros Club klipje (ism.), 23.00 Lapszemle. 18 ÓRÁ-
TÓL MÛSORVÁLTOZÁS LEHETSÉGES!

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fej-
lécén 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. Hi-
ba 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. Lakás-
célú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás.
1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel 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 tûzifa 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)

Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhaszná-
lásra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578
9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500
Ft/éj. (0414828)

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

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

Barátság-lakótelepen lakás eladó. Érd.: 06 (30)
351 3639.
Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt, csalá-
di ház, melléképületekkel eladó; 06 (30) 6042
754. (0414320)

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

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

Családi ház eladó Pusztaegresen 600 négyszögöl
telekkel; 06 (30) 294 1948. (0414122)

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

Elõnevelt Tetra-H (barna) csirke elõjegyeztethe-
tõ július 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
eladó; 06 (30) 545 9720. (0414150)

Sárbogárdon családi ház eladó; 06 (30) 318
6144. (0414408)

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

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

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

Ingyenes hitelügyintézés több bank kínálatából
személyre szabottan. Építene, lakást vásárolna,
felújítana, adósságait rendezné? Keressen: 06
(30) 491 5363. Állunk rendelkezésére! (0414364)

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

Építkezéseknél felelõs mûszaki vezetõi tevé-
kenységet vállalok; 06 (70) 211 1194. (0414356)

Örspusztai sertéstelepre gondozókat keresünk.
Belépés azonnal; 06 (30) 294 2006. (0414127)

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

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

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

Négyütemû Wartburg elsõ kézbõl eladó. 06 (25)
461 083. (0414383)

Balatonszabadi-Sóstón nyaraló kiadó. 06 (20)
546 6331. (0414382)

Fényképészüzlet-mûterem, Sárbogárd, Ady E.
út 158/c. Új nyitva tartása: hétfõ, kedd, szerda:
8-16 óráig, csütörtök zárva (mûhelymunkanap),
péntek szünnap, szombaton elõzetesen megbe-
szélt idõben fényképezés kívánságra bármikor és
bárhol. Telefon: 06 (25) 460 592, 06 (25) 460 325,
mobil: 06 (70) 611 3636. (0414150)

Hízott kacsák 3,5-5 kg-ig kis és nagy mennyiség-
ben eladók. Ár: 1.000 Ft/db. Házhoz szállítással.
06 (30) 398 2075, 06 (30) 661 0138. (0414363)

Ügyfeleink részére ingatlanokat keresünk Sárbo-
gárd és körzetébõl. Hitelügyintézéssel, szocpol.
fiatal házasoknak. 06 (30) 647 5270. (0414148)

Renault Clio, metálzöld, 1996-os évjáratú, 1.2 RL
benzines, vonóhorgos, 97.000 km-t futott. Érdek-
lõdni: 06 (30) 4766 815-ös vagy a 06 (25)
460 330-as telefonszámon. (0414144)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel
2007. július 14-én, 18 órakor a sárbogárdi mûve-
lõdési központban. Jelentkezni a helyszínen lehet.
Telefon: 06 (30) 9939 285. (0414143)

Családi házak eladók. 06 (30) 330 2615.

Autóbuszvezetõként másodállásban elhelyez-
kednék. 06 (30) 506 5536. (0414137)

Hitel, ingatlan, befektetés! Sárbogárd és körzeté-
bõl ingatlan- és hiteligény felmérésére piackutató
munkatársakat keresünk. Magas jövedelmi lehe-
tõség. Képzés helyben. Telefon: 06 (70) 454
6240. (0414148)

ALPIN technikával — magasságba, mélységbe
— bármilyen munkát vállalunk. 06 (30) 631 5517.
(0414385)

Angol nyelvbõl pótvizsgára, alap- és középfokú
nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok.
800 Ft/60 perc. Telefon: 06 (30) 505 2752. (0414386)

Eladó jó állapotú FÉGTHERM ZC 18 típusú,
parapetes, szivattyús gázfûtõkészülék+ajándék
15.000 Ft-ért, valamint egy MORA 4 gázégõs gáz-
tûzhely+ajándék 15.000 Ft-ért. Érdeklõdni: 06
(30) 276 8331. (0414388)

Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.

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.

ÜZLETHELYISÉG KEDVEZÕ
FELTÉTELLEL KIADÓ, VAGY ELADÓ;

06 (30) 363 7533. (0414156)

MUNKAÜGYI-SZERVEZÉSI
manageri felsõvégzettségû szakember

német-holland ismeretséggel,
német nyelvvizsgával, angol és holland

nyelvismerettel, friss nyugdíjasként
elhelyezkedne.

Telefon: 06 (30) 546 7851. (0414141)

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.

AKCIÓ
JÚLIUS 6-tÓl!

PERSIL 3 liter 2200 Ft
PERSIL Color 3,42 kg 2200 Ft
ROXY 1,5 liter 410 Ft
ADRIENN öblítõ 1 liter 130 Ft
PANTENE sampon 520 Ft
REXONA stift férfi 380 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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A munka jövõje

ÁLLÁS!
A Trenkwalder-Multiman Kft. dunaújvárosi

partnercégéhez keres munkatársakat
közvetlenül a termelésbe.

Elvárások:
– minimum szakmunkás végzettség.

Amit kínálunk:
– kiváló kereseti lehetõség,

– ingyenes étkeztetés, ingyenes buszjáratok.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette

érdeklõdését, várjuk szeretettel
2007. július 11-én, 9 órára a Dunaújvárosi

Munkaügyi Központba (Gagarin tér 1.).
További információ: 06 (25) 282 286

HuJobDunaujvaros@trenkwalder.com

www.trenkwalder-multiman.hu

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Segítségre van szüksége?
Hívjon minket!

Telefonos
lelkisegély-szolgálat

Tel.: 06/80-505-517

Fiatalok Anonim Lelkisegély —Szolgá-
lata

Tel.: 06/80-505-005

Ingyenesen hívható éjjel-nappal.
Csak T-Com számról érhetõ el.
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Mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték
és szerették, hogy

NÉMETH ANDRÁSNÉ,
született Kosztin Anna,

Sárbogárd, Árpád u. 96. szám
alatti lakos

70 éves korában elhunyt.

Temetése 2007. július 6-án, pénteken,
16 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

� Balkáni állapot
Mi a Vasút utca mellett lakunk, közel a sertéstelephez és a szárítóhoz. Nem elég a ret-
tenetes forgalom, a szárítótól jövõ állandó zaj, ennek tetejébe jön a sertésteleprõl az
iszonyatos bûz is. Annak kéne ezeket a „jókat” élvezni, aki ezt engedélyezte.
A nagy forgalom már magában is iszonyú, ha mennek a kamionok, a lakásban rezeg
minden. És akkor még a szárítóról nem is beszéltem. Nyugalmunk nincs, a hatalmas
teherautók úgy közlekednek ezen a keskeny úton éjjel-nappal, mintha sztráda lenne,
és nem lakna itt senki. Emellett ráadás a sertéstelep. Olyan bûz árad, hogy az már elvi-
selhetetlen. A mosott ruhákat nyáron is a lakásban kell szárogatni, mert beveszik a te-
leprõl jövõ szagot. Szellõztetni sem igen lehet. Ezt az egészet cérnával már nem sokáig
lehet bírni. Kérjük az önkormányzatot, tegyenek valamit, hogy megszûnjön ez a
környezetkárosítás!

Név és cím a szerkesztõségben

Kérdezték
Aszfaltozás kérdõjelekkel

Jó dolog, amikor utcákat aszfaltoznak
egy városban. Nem igazán lelkesedik
azonban a polgár akkor, amikor arra gon-
dol, hogy ennek a népszerûsködõ intéz-
kedésnek az ára az óvodák, iskolák bezá-
rása, pályázati önrész fölélése volt. Szem-
betûnõ az is, hogy hol épültek az utak:

egyes „tûzközeli” képviselõk körzetei-
ben. Még a Mészöly Géza iskola melletti
zsákutcát is leaszfaltozták, amit évekkel
ezelõtt lezártak a jármûforgalom elõl.
Nem vették észre, hogy az utca elején
kint van a behajtani tilos tábla, a végén
pedig az utat lezáró korlát? Ebbe az ut-
cácskába csak az ott lakók hajthatnak be.
Mivel rajtuk kívül ott csak az iskola tanu-
lói közlekednek gyalogosan, elég lett vol-
na a járdát megcsinálni. Minek oda sztrá-
da? Ugyanakkor a Rózsa utcában, ahol

mindenki jár, csak a gödrökbe löktek egy
kis aszfaltot, a Bercsényi utca meg olyan
keskeny lett, hogy az úttestrõl leszédül az
autós. A nagyobb gond azonban a minõ-
séggel van. Nem söpörték ki a kátyúkat,
nem kellõsítették híg aszfalttal a gödröt,
és nem hengerezték be, csak egy kicsit la-
páttal megcsapkodták, amiért az púpos
és hepehupás. A Salamon utca Árpád ut-
cai torkolatát is botrányosan csinálták
meg. Az aszfaltot hézagosan rakták le, és
nincs lehengerezve. Mi marad abból az
aszfaltból az elsõ tél után? Senki nem
ellenõrzi a munka minõségét?

A Bem utca köszöni
az utat

Töbörzsökrõl, a Bem utcából telefonál-
tak, hogy az újságon keresztül megkö-

szönjék az önkormányzatnak, hogy végre
aszfaltburkolatot kapott az utca. A lakók
már nagyon várták ezt. Nemcsak a felnõt-
tek, hanem a gyerekek is nagyon örültek
a sima útnak. Egész délután kint görkor-
csolyáztak, -deszkáztak, kerékpároztak,
és alig tudtak betelni a sima úttal.

Kutyák a szõlõhegyen

Nem elõször írunk errõl a problémáról.
Vannak olyan szõlõsgazdák a Nagyipari
szõlõhegyen, akik kiviszik a nagytestû ku-
tyáikat, és ott szabadon engedik õket.
Ezek a kutyák összetapossák a szomszé-
dok veteményeit. Egyik olvasónk elkese-
redve öntött ki a szerkesztõségben a pad-
lóra egy kosárnyi száras zöldpaprikát.
Mint elmondta, azt mind a kutyák tördel-
ték ki hancúrozás, verekedés közben.
Ezzel tönkretették az egész évi munkáju-
kat.

Vásár és legelõbérlet

A Közévtõl telefonáltak, hogy a vásárral
kapcsolatos, elõzõ lapszámunkban meg-
jelent írásban tévesen jelent meg a lege-
lõbérlet ügye. A vásártér területét ugyan-
is nem a Közév, hanem az önkormányzat
adta bérbe a teheneket legeltetõ gazdá-
nak.

(Akkor pedig az önkormányzatnak kellene
megkövetelni, hogy a tehenek csak a bérelt
területen legeljenek; és a befolyt bérleti díjat
se tapsolják el másra, hanem fordítsák ar-
ra, hogy a vásár tartásának a feltételei ja-
vuljanak. Néhány évvel ezelõtt egy magán-
személy tett már ajánlatot a vásár üze-
meltetésére. Ennek fejében kivezette volna
oda a vizet, és megoldotta volna a higiéniai
ügyeket, így a WC problémáját is. Talán
attól tartottak, hogy meggazdagszik az illetõ
a vásárbérleten? Most így jobb? Szerk.)
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