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VÁNDORLÁS
Már órákkal korábban szóltak telefonon, hogy egy ekhós sze-
kér tart Sárbogárd felé. Aztán megjelent a csoda, s már a fõut-
cán csattogtak a patkók. Mindenki mosolyogva, nosztalgiával
nézett az elhaladó szekér után.

A szabadság szele csapja meg az embert, amikor ilyen vándorló-
kat lát. Mennek faluról falura, vidékrõl vidékre, nem köti õket
sehova semmi. Messzi távol talán van valamilyen otthon, ahol
várják õket, de lehet, hogy örök vándorok, mint valójában az
ember maga is az életében.
Amikor a lovacska legelni kíván, akkor megállnak pihenni, az
igát húzó hûséges társukat kicsapják a rétre, õk leheverednek a
fûbe, és hallgatják a természet ezernyi neszét. Ha rájuk sötéte-
dik, akkor tábort ütnek valahol, aztán az új hajnallal indulnak
tovább.
Mi meg itt maradunk bezárva a házainkba, kötelességeinkbe,
aggodalmainkba, abba a hamis illúzióba ringatva magunkat,
hogy ez a biztonság, amelyben az elillanó pillanat varázsa
megragadható.
Ilyenkor szembesülünk csak azzal — amikor egy ekhós szekér
az utcánkon elhalad —, hogy öncsalás áldozatai vagyunk.
Nem ártana legalább néha egy kicsit felszabadulni és megízlelni
a változás gyönyörét, a szabadság édes ízét.

Hargitai Lajos

Dulakodás után
elõállították

Lengyel Zoltánt
Mint arról több hírcsatorna és a rendõrség is
tájékoztatást adott, Budapesten, az alagút kö-
zelében közúti ellenõrzés volt hétfõn hajnal-
ban, amikor Lengyel Zoltán, választókerüle-
tünk országgyûlési képviselõje arra vezetett
autójával. A rendõrök õt is megállították és
igazoltatták. Csak a kocsi papírjai voltak ná-
la, ráadásul mindössze egy fürdõnadrág volt
rajta, így nem tudta magát igazolni.

(Folytatás a 2. oldalon)

A SZÉPSÉGIPAR
KÜSZÖBÉN

Bartók Mária Alexand-
ra 17 éves, ifjú modell;

Sárszentmiklóson lakik
családjával, onnan jár szin-
te naponta fotózásokra, di-
vatbemutatókra, szépség-
versenyekre, iskola mellett.
Már most keményen dolgo-
zik, pedig még csak pályája
elején áll. Természetes
szépségét és romlatlan
fiatalságát egyelõre még
úgy tûnik, érintetlenül
hagyta a szépségipar. Ha-
bár a rendszeres utazás és
munka szívósabbá, komo-
lyabbá tette, és elfordult
tõle néhány barátnak hitt
társa is.

(Folytatás a 4-5. oldalon)
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Ezt követõen a képviselõ szóváltásba ke-
veredett a rendõrökkel, akik végül kirán-
gatták autójából. A dulakodás közben
karórájának fémszíja elszakadt, az óra le-
esett a kezérõl. A lökdösõdés közben egy
rendõr és a képviselõ is megsérült. A
rendõrök ezután a képviselõt a kerületi
kapitányságon elõállították, ahonnan az
adatai megállapítása után szabadon en-
gedték.
Lengyel Zoltán állítása szerint, amíg a
személyi irataira várt, verést kapott. A vé-
gül elengedett képviselõ látleletet vete-
tett fel a János kórházban sérüléseirõl,
vérvizsgálatot is kért, hogy bebizonyítsa,
nem fogyasztott alkoholt.
A képviselõ elmondása szerint vasárnap
éjjel, 11 óra körül állította meg autóját
három, azonosító számot nem viselõ
rendõr az Alagút utcánál. Mivel nem vol-
tak nála papírok, ezért telefonon felhívta
egyik közeli hozzátartozóját, hogy vigye a
helyszínre az iratait. A rendõrök ezután
kirángatták az autójából, a földre teper-
ték és fojtogatták, majd az I. kerületi
rendõrkapitányságra vitték. Lengyel Zol-
tán ott tudta magát igazolni a hozzátarto-
zója által bevitt útlevelével. Elmondta:
szándékában áll feljelentést tenni az õt
bántalmazó rendõrök ellen.
A rendõrök ugyanakkor Lengyel Zoltánt
hivatalos személy elleni erõszak miatt je-
lentették fel.

A rendõrség közleménye szerint július
8-án, 23 óra 25 perckor a BRFK járõrei
Budapesten a Clark Ádám tér felõl az
Alagúton át nagy sebességgel érkezõ sze-
mélygépkocsi vezetõjével szemben intéz-
kedtek. A gépkocsi fürdõruhában lévõ
sofõrjénél nem volt egyetlen, a személy-
azonossága igazolására alkalmas okmány
sem, mindössze egy „országgyûlési képvi-
selõk parkolási engedélye” feliratú par-
kolókártyát tudott felmutatni, és arra hi-
vatkozott, hogy mentelmi joga van, ami-
vel élni kíván.
A rendõrök kérték, mondja meg a nevét,
hogy ellenõrizhessék az állítását, ezt
azonban megtagadta, és a nevét többszö-
ri felszólítás ellenére sem közölte. Arra
hivatkozott, hogy országgyûlési képvise-
lõ, és „ha megmondaná a nevét, akkor le
kellene mondania mentelmi jogáról”. „A
történethez hozzátartozik, hogy olyan
obszcén szavakkal illette a rendõröket,
amelyek nem tartoznak egy átlagos intéz-
kedés szótárába” — olvasható a közle-
ményben.
Az intézkedõ rendõrök jelezték, hogy
amennyiben nem tudja magát igazolni,
adatainak megállapítása érdekében elõ-
állítják a kerületi rendõrkapitányságra.
Erre õ továbbra is „minõsíthetetlen
hangnemben reagált”. Amikor a rend-
õrök észlelték, hogy a gépkocsi motorja
felbõg, megpróbálták megakadályozni,

hogy a férfi a helyszínrõl elmeneküljön,
dulakodás alakult ki közöttük, ennek so-
rán az igazoltatott személy megütötte a
vele szemben szabályosan intézkedõ
rendõrt.
A képviselõ a kényszerintézkedés során
azt kiabálta: „jól jönnek majd a sérülések,
kirúgatlak titeket”. Gyalogosan kísérték
be a gépkocsi vezetõjét a kapitányságra,
aki közben azt kiabálta: „országgyûlési
képviselõ vagyok, bántalmaznak a rend-
õrök”. A kapitányságon a földre vetette
magát, majd úgy tett, mintha elájult vol-
na. A rendõri intézkedést, az arról ké-
szült jelentést bizonyítékok támasztják
alá — olvasható a közleményben.
A férfi felesége a kapitányságra bevitte a
kért iratokat, ekkor — a tájékoztató sze-
rint — haladéktalanul elengedték a férfit.
A közlemény kitér arra is, hogy a nõ elné-
zést kért a férje viselkedéséért.
Több hírcsatorna elgondolkodtatónak
tartja, hogy a Fidesz mindeddig nem a-
dott ki nyilatkozatot az esettel kapcsolat-
ban, s nem követelték meg annak mielõb-
bi és megnyugtató kivizsgálását sem. A
Népszava szerint egyesek ezt úgy értel-
mezik: a Fidesz magára hagyta Lengyel
Zoltánt.

/H/

Építõipari szakközépiskolai vagy szakmunkás
végzettséggel

MÛVEZETÕT KERESÜNK.
Szükség esetén betanítást, illetve betaníttatást

vállalunk.

Bemutatkozó levelüket „Vezetõ” jeligére
a szerkesztõségbe kérjük.

Dulakodás után elõállították
Lengyel Zoltánt

HOLD-KUPA  2007. AUGUSZTUS 4-ÉN,
8 ÓRAKOR, ALAPON, A SPORTTELEPEN

Szeretettel várjuk a nevezõ csapatokat! Nevezési díj: 3.500 Ft. Nevezni lehet: Hor-
váth Istvánnál (Alap, Fõ út 68., tel.: 06 (30) 545 4806), Raffai Zoltánnál (Alap, Jó-
zsef Attila u. 9., tel.: 06 (30) 480 4277). Nevezési határidõ: 2007. július 31. (A neve-
zést csak csapatnév és nevezési díj ellenében fogadjuk el.) Korhatár: 13—25 éves
korig. Követelmény csapatonként: egyszínû póló/mez, stoplis cipõ (éles használata
tilos!). Felállás: 5+1, csere nincs megszabva.

Szervezõk
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Semmelweis-nap

A Sárbogárdi kistérség egészségügyi dolgozói részére az
alapi vadászháznál rendezték meg hétvégén a Semmelwe-

is-napot. A jelenlévõ polgármesterek megköszönték az orvo-
soknak, asszisztenseknek és az ügyeleti gépkocsik vezetõinek az
egész évi lelkiismeretes munkát. Ez alkalomból átadtak min-
denkinek egy díszes köszöntõ emléklapot, illetve ajándékot. A
köszöntõ után kellemes környezetben töltötték el az idõt sak-
kozással, beszélgetéssel, sétával, a környék látnivalóinak, a tó-
nak és a fácánosnak a megtekintésével. Délre megfõtt az õzpör-
költ, amit az udvaron felállított asztaloknál közösen fogyasztot-
tak el.

/H/

Felhívás
2007. augusztus 11-én (szombaton) a kisebbségi önkormány-
zat kirándulást szervez busszal.
Úti cél: Zirc, Veszprém és környéke. Útiköltség: ingyenes.
Jelentkezni 2007. augusztus 5-éig lehet Lakatos Gyõzõnél
személyesen, vagy a következõ telefonszámon: 06 (20) 923
8961.
Minden kirándulni vágyó családot szeretettel várunk!

Kisebbségi önkormányzat

Pályázati felhívás
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Magyarországi Ci-
gányokért Közalapítvánnyal közösen meghirdette a roma ta-
nulók tanulmányi ösztöndíjpályázatát a 2007/2008-as tanév-
re.
Pályázhatnak:
— általános iskolák 7., 8. osztályos,
— hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos,
— nyolc évfolyamos gimnáziumok 3., 4. osztályos cigány

tanulói.
Elõnyt élveznek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók.
Bõvebb felvilágosítást Lakatos Gyõzõtõl, az RKÖ elnökétõl
lehet kérni.
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Beszélgetésünk közben, Szandra fotóit
nézegetve azon töprengtem, hogy vajon
meg tud-e maradni évek után is ez a nyílt
tekintetû, ragyogó mosolyú lány olyan
tiszta lelkûnek és kedvesnek, mint ami-
lyen most. Többek között errõl is szó
esett, amikor meglátogattam õt otthoná-
ban.
— Hogyan lettél modell?
— Elvégeztem egy tanfolyamot 2006 de-
cemberében, a Perfekt modellügynökség
iskolájában Budapesten, az 5. kerület-
ben.
— Mennyi ideig jártál oda?
— Négy héten keresztül minden szomba-
ton 9-tõl 17 óráig. Sminket, hajápolást,
divatfotózást, szakmai ismeretet, etikát,
bõrápolást, médiaismeretet és járástech-
nikát tanultunk.
— Ahogy láttam az okleveledben, szép
eredmények születtek.
— Jó eredményt értem el összességében.
— Az ügynökség választott ki, vagy te
találtál rájuk?
— 2006 novemberében egy újság akadt a
kezembe, és egy hirdetésre lettem figyel-
mes, hogy új modelleket keresnek. Gon-
doltam, jelentkezem, hátha szerencsével
járok.
— Fotót is kellett küldeni mellé?
— Igen, egy nyolcadikban készült fotót
küldtem be. Egy hétre rá közölték velem,
hogy szeretnének személyesen is talál-
kozni velem
— Hogyan zajlott le ez a találkozás? Gon-
dolom, nagy izgalommal mentél oda.
— Édesanyám kísért el. Sok lány volt,
ezért sorszámot kellett húzni. Egyesével
mentünk be, és elbeszélgettek velünk,
hogy miért szeretnénk modellek lenni
stb.
— Nem volt akadály, hogy fiatal vagy és
iskolába jársz?
— Volt ott 14 éves lány is. Mindig fiatalo-
kat keresnek a modellpályára.
— Iskola mellett, gondolom, nem könnyû
ezt csinálni, mert taposómalom ez a mun-
ka.
— Sokat megyek, heti két-három alka-
lommal, délutánonként Pesten van fotó-
zás, vagy divatbemutató. Emellett gyak-
ran járok szépségversenyre is. Most vol-
tam a Fehérvár Szépén, és indulok a
Velence Szépe címért is.
— Értél már el magasabb helyezést?
— Fehérváron 99 lányból a 30-ba beju-
tottam, de a 15-be nem. A Velence Szépe
elsõ fordulóján viszont beválogattak a
legjobb 15-be.
— Hogyan jut idõd az iskolára?
— Eléggé kitartó vagyok, és szeretek is-
kolába járni. Szeptembertõl szeretném
elkezdeni az angolt és az olaszt, mert

ezek fontosak a modellszakmához, fõleg,
ha külföldön is kapok munkát.
— Hova is jársz iskolába?
— A Szent István Mezõgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképzõ Iskolába.
— Milyen szakmát szerzel, ha sikeresen le-
teszed a vizsgát?
— Pék—cukrász.
— Az iskolában tudnak róla, hogy kemé-
nyen dolgozol, miután hazajössz?
— Igen, és nagyon büszkék rá, fõképp a
tanáraim. De nem kivételeznek velem; az
iskolában ugyanolyan vagyok, mint a töb-
bi diák.
— Nem romlott a tanulmányi eredményed,
mióta modell vagy?
— Nem, mert édesanyám azt mondta,
hogy akkor abba kell hagynom a modell-
kedést.
— A fotózásokra az ügynökség ajánlott tite-
ket, vagy nektek kellett utánajárni azoknak
a helyeknek, ahol tudtok boldogulni?
— Mindig az ügynökség ajánl bennünket.
Õk segítenek, hogy legyen munkám, fo-
tózások, divatbemutatók.
— Mivel járnak ezek a fotózások? Hánykor
érsz haza?
— Éjszaka szoktam hazaérni. Van, hogy
elmegyek délután 3-kor a vonattal és 4
órás fotózás van. Az út is elég hosszú
Pestre. Amikor megérkezem, kezdetét
veszi a sürgés-forgás, fotós, sminkes, fod-
rász készítenek elõ, és kezdõdik a fotó-
zás.
— Hol jelentél már meg?
— Az Ottó katalógusban lehet engem
megtalálni.

— Vannak-e elképzeléseid a jövõt illetõen:
csak katalógusokban szeretnél megjelenni,
vagy nagyobb terveid is vannak?
— Mindenképpen szeretnék kijutni kül-
földre, és ott sikereket elérni. Egyelõre
megelégszem ezzel, amit elértem, nehe-
zen jutottam el idáig, sokat dolgoztam, a
családomnak köszönhetõen sikerült elér-
nem a céljaimat.
— Hányan jutottak el eddig, mint te, a je-
lentkezõk közül?
— 18-an kezdtük, és csak 5-en fejeztük
be.
— Mit szeretsz jobban: a fényképezést, vagy
a kifutót?
— Inkább a fényképezõgép áll közelebb
hozzám.
— Amikor bekerültél ebbe a világba, ami-
rõl nagyon sok rosszat is hallottunk már,
nem akartak visszaélni a szépségeddel, fia-
talságoddal, naivitásoddal azok a férfiak,
akik a lencse másik végén állnak?
— Nem volt ilyen. Meg kellett tanulnunk,
hogy nem adhatjuk meg a telefonszá-
munkat senkinek sem. Inkább a vonato-
kon félek. Volt úgy, hogy néhány fiatal-
ember körém ült, és csapták a szelet, de
szerencsére éppen akkor értem Sárbo-
gárdra.
— Volt, amit negatívumként éltél meg a
modellkedésben?
— Egyszer egy úgynevezett stylist belekö-
tött mindenbe, hogy nem áll jól a ruha,
nem jól nézek ki. Volt olyan lány, akinek
azt mondták, hogy nagyok a fülei, menjen
haza, és mûttesse meg magát.

A szépségipar küszöbén

Folytatás a következõ oldalon�
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— Neked mondták már, hogy alakíttass át
valamit magadon?
— Mondták, hogy jó lenne fogyni, és sike-
rült is a fölösleget leadnom. Az 51-52
kg-os súlyt be kell tartani.
— Teljesen mindegy, milyen csontozatod
van és milyen magas vagy?
— Ha magasabb valaki, akkor lehet több
a súly.
— Érzel magadban változásokat, mióta
modellkedsz? Figyelsz arra, hogy ne szállj el
magadtól?
— A Pestre való járkálás nagyon megvál-
toztatott. Sokkal talpraesettebb lettem.
Régebben visszahúzódóbb voltam. Meg-
tanultam, hogy nem szabad kényeskedni.
— Vesztettél, vagy szereztél-e barátokat?
— Több barátot is elvesztettem, mert sok
irigy lány van, de nem értem, miért, és ez
rosszul érint. Amit elértem, arra büszke
vagyok. Egy lány maradt meg mellettem,
akivel lassan négy éve vagyunk jó barát-
ságban. Õ néha elkísér egy-egy szépség-
versenyre.
— A családod hogyan fogadta, amikor be-
jelentetted, hogy modell akarsz lenni?
— Kicsit megrémültek elõször, mert a té-
vében is azt hallani, hogy vannak model-
lek, akik bulímiások, anorexiások. De vé-
gül belenyugodtak, hogy ezt szeretném
csinálni.
— Régen is errõl álmodoztál, vagy más ter-
vek voltak a tarisznyádban?
— Régen is fotómodell, szépségkirálynõ
akartam lenni.
— A fotóidat ki készítette?
— Egy Stefánia nevû lány, Budapesten.
Õ nagyon kedves volt, mindenben segí-

tett. Némelyik fotós egyáltalán nem ösz-
tönzi az embert.
— Van a képeid közt komolyabb, madon-
nás, mosolygós. A ruhákat és a kiegészítõ-
ket ott kapjátok?
— Igen, csak a cipõt kell vinni.
— Megkapjátok a ruhákat olykor?
— Csak a szépségversenyen kapjuk meg
néha a cipõt, bikinit, ruhát, a fotózásokon
nem.
— Hány versenyen voltál már eddig (a két
említetten kívül)?
— A 13. Miss Kalocsa szépségversenyen,
ahol 4. lettem. Ott volt a kedvenc éneke-
sem is, Molnár Karamell, aminek nagyon
örültem. Nemsokára lesz a Balaton Szé-
pe, amin ugyancsak részt veszek.
— Divatbemutatókon hol voltál?
— Budapesten. Ezek késõ este kezdõd-
nek.
— A divatbemutatókról elsõsorban a fur-
csa ruhaköltemények jutnak eszembe. Ti is
ugyanilyeneket viseltek?
— A hajat durván csinálják meg, erõs
sminket használnak, de inkább visszafo-
gottabb, általánosabb divatot mutatunk
be.
— Ha választhatsz, akkor egy-egy márka
bemutatóján szeretnél részt venni, vagy in-
kább a mûvészibb ruhákén?
— Mindkettõ érdekel.
— Melyik országba szeretnél eljutni?
— Amerikába, Los Angelesbe. Imádom
azt a várost, a pezsgést, nyüzsgést; sok di-
vatcég van ott. A modellügynökség kül-
dött ki rólam fotókat, úgyhogy bármelyik
pillanatban jöhet egy telefon.
— Szeretnél-e továbbtanulni?
— A középiskolát mindenképpen szeret-
ném befejezni, de ha jön egy munka, ak-

kor egyelõre félreteszem a továbbtanulá-
si terveimet.
— Ha mégis továbbtanulsz, milyen irány-
ban?
— Divattal szeretnék foglalkozni.
— Szoktál magadnak ruhákat varrni?
— Még nem próbálkoztam vele.
— Mivel foglalkozol, amikor van egy
lélegzetvételnyi szünet az életedben?
— Elengedhetetlen a futás, konditerem,
aerobic; táncra is járok. Ha van szabad-
idõm, bulizni megyek az ismerõseimmel.
— Van-e hobbid?
— A sütés, fõzés.
— Ez eléggé ellentmond a modellségnek.
— Rengeteg salátát készítek, amik egész-
ségesek.
— Mi van a süteményekkel, csokoládéval?
— Van három öcsém, õk imádják a
sütiket, tortákat. Egy-kettõ szelet megen-
gedett néha nekem is, de nem igazán va-
gyok értük oda. A csokoládét viszont
imádom, de azt is csak mértékkel ehetek.
— Csak három öcséd van?
— Van egy lánytestvérem, neki már saját
családja van, azonkívül van öt fiúbátyám,
akik kifejezetten vigyáznak rám. Sokan
vagyunk, de ez így a jó.
— Úgy láttam, hogy szoros a kapcsolatod a
családoddal.
— Nagyon szeretjük egymást. Sokat segí-
tenek nekem, mindenben támogatnak, és
õk a legszigorúbb kritikusaim is.
— Köszönöm az interjút! Maradj ilyen ter-
mészetes és szép, mint amilyen most vagy!
(Az interjú a Bogárdi TV-ben is megte-
kinthetõ.)

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Kistérségi ülés Mezõszilason
Az elmúlt héten Magyar József kistérségi elnök vezetésével
Mezõszilason került sor a kistérségi társulási tanács ülésé-
re. Az eseményen a kistérségbe tartozó tíz tagtelepülés pol-
gármesterei, jegyzõi voltak jelen.
Tárgyaltak a szociális alapfeladatok kistérségi szintû biztosítá-
sának kérdéskörérõl, amelyre augusztusban ismét visszatérnek.
A családsegítés és gyermekjóléti feladatok, valamint a házi gon-
dozás és az idõskorúak nappali ellátása ugyanis megfelelõen el-
láthatók kistérségi szinten; ehhez azonban az szükséges, hogy
mind a tíz tagtelepülés összefogjon ez ügyben, és egyértelmûen
kinyilvánítsák az önkormányzatok, hogy ezeket a feladatokat
átadják a kistérségi társulásnak. Ez jelentõsen csökkentené az
önkormányzatok pénzügyi terheit, intézményi kiadásait, ezzel
szemben nõne a feladatokhoz igényelhetõ állami normatíva. Ez
— a jelenlegi számítások szerint — éves szinten meghaladná az
50 millió forintot. Ezen túlmenõen fontos ez a kérdés azért is,
mert az ellátások kiterjedhetnének azon településekre, amelye-
ken eddig nem, vagy (különbözõ okok miatt) csak részben lát-
ták el a feladatokat; növelné a szakmaiságot, javíthatná a tele-
pülések közötti együttmûködést. Pozitív döntés esetén a felada-
tot 2008. január 1-jétõl láthatnák el kistérségi szinten.

A tanács tagjai határozatban javasolják a tagtelepülések számá-
ra az egységes pedagógiai szakszolgálat létrehozását. Ennek ke-
retében biztosítanák a logopédiai ellátást, a korai fejlesztést,
gondozást, a gyógypedagógiai ellátást, és szükség szerint a
gyógytestnevelést. Ebben is szükséges a tagtelepülések önkor-
mányzatainak támogató döntése. Megállapodtak abban, hogy
az intézmény a Sárszentmiklósi ÁMK-ban mint intézményegy-
ség kerülne kialakításra. Ebben az ügyben a személyi kiadások
és eszközbeszerzés támogatására pályázatot nyújt be a kistérség
a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz.
Támogatja a társulási tanács egy traffipax-berendezés megjaví-
tását és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra való telepítését,
amely a kapitányság mûködési területén kerül kizárólagos
„szolgálatba”. Erre a célra a társulás költségvetésébõl 600 ezer
forintot szavaztak meg, míg a tíz község településenként 40-40
ezer forinttal járul hozzá. A polgármesterek bíznak abban, hogy
a berendezés mûködése nagymértékben elõsegítheti a közleke-
dési morál javulását, emellett nõ a közúti közlekedés biztonsá-
ga, és kiszûrhetnék a gyorshajtókat.

Fazekas Zoltán
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Bakancs föl, útra fel
Talán ezekkel a szavakkal
vették Nagylóknak az
irányt a hétvégén csalá-
dok, párok, barátok, hogy
idén is részt vegyenek a
Mezõföld túrán. A fõszer-
vezõ, Vígh-Tarsonyi Lász-
ló (akinek már számos ki-
lométer van a tarsolyá-
ban), valamint tanítványa-
inak és nagylóki barátai-
nak lelkes csapata fitten,
napbarnított bõrrel, mo-
solygó arccal fogadtak,
amikor ellátogattam hoz-
zájuk a fõhadiszállásra, a
kultúrházba. Pedig már
túlvoltak egy túrán, aztán
fõztek, mosogattak, ra-
kodtak, szóval keményen
tartották a frontot.

A nagyteremben volt, aki éppen kései ebédjét fogyasztotta, de
akadt, aki a délelõtti túra után ledõlt egy kicsit, hogy erõt gyûjt-
sön az éjszakai menetre.
Az egyik állomásnál, árnyas fák alatt egy fiatal baráti társaság
gyûlt össze. Náluk szinte már hagyomány, hogy a kétnapos túra
idején sátrat vernek, fõznek, és jó hangulatban, együtt töltik a
hétvégét.
Mint azt a szervezõktõl megtudtam: összesen 67 fõ indult dél-
elõtti, különféle távú túrákon gyalog, vagy biciklivel. A legidõ-
sebb résztvevõk Szabó Mária (56) és Lévay Béla (73) voltak,
akik az 50 km-es távra neveztek, a legfiatalabbak Adamkó Ani-
ta (16) és Németh Roland (12) — õk 30 km-es távot teljesítet-
tek. Az éjszakai túrának mintegy 100-an vágtak neki.

A túrára nemcsak helybõl és a környékbõl
jöttek sokan, hanem Bajáról, Kecskemét-
rõl, Mogyoródról, Paksról és Mosonma-
gyaróvárról is.
Ha valaki le is maradt errõl az esemény-
rõl, nincs veszve semmi; van elég túra és
útvonal, amin még elindulhat. Ezt a spor-
tot sosem késõ elkezdeni!

Hargitai Kiss Virág

F A K I T E R M E L Õ
B R I G Á D O T

keresünk vállalkozási formában.
Érdeklõdni:

06 (30) 292 3234-es telefonszámon hétköznap,
7-17 óráig.

Segítségre van szüksége?
Hívjon minket!

Telefonos
lelkisegély-szolgálat

Tel.: 06/80-505-517

Fiatalok Anonim Lelkisegély Szolgálata

Tel.: 06/80-505-005

Ingyenesen hívható éjjel-nappal.

Csak T-Com számról érhetõ el.
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Háromlábú verseny
Egy fiatal baráti társaság szervezett bográcsozást Sárszentágo-
tán. Az I. Háromlábú Fõzõverseny névre keresztelt eseményen
12 csapat vert „tábort” a buszforduló melletti zöldben. A fûzfák
és bokrok árnyékában egész családok gyûltek csokrokba, hogy a
legjobb marhapörköltet elkészítsék.

A rendezvényre a móri Sáfrán pincészet is kiköltözött illatos,
zamatos boraival. A hegy nedûje kiváló kísérõje volt az ebéd-
nek. A zsûrinek, bizony, korgó gyomorral kellett asztalhoz ülni,
hogy minden nevezõ fõztjét végig tudja kóstolni. Baranyai
Lászlóné szakácsné, Sáfrán András, a móri borvidék elnöke és

Bognár Károly katolikus plébános végül úgy ítélték meg, hogy a
legízletesebb pörkölt Rozgonyi Gábor és csapatának kondérjá-
ban fõtt, második lett Arany Tibor és társai, harmadik pedig a
Forduló.
A „dobogósoknak” Schumann Csaba székesfehérvári fazekas
készített mázas miskakancsót és tálat.
Az ebéd utáni ejtõzést hajnalig tartó táncos mulatság követte.

Hargitai Kiss Virág

CECEI JULIÁLIS
2007. július 14. (szombat)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

EGÉSZ NAPOS
RENDEZVÉNYÜNKRE!

Helye: Cece, Jókai utca
Programok 10 órától:

* játszóház, tûzoltó-bemutató, vetélkedõk, kiállítások;

13 órától fellépnek:

* nagyvenyimi mazsorett tánccsoport;
* sárbogárdi fúvószenekar;
* Palánta Misszió bábcsoport;
* cecei Búzavirág népdalkör;
* fehérvári és sárszentmiklósi baranta-harcmûvészek;
* németkéri német nemzetiségû tánccsoport;
* Csámpai Country Club tánccsoport;
* sárbogárdi Black Time tánccsoport.

Az est sztárvendégei:

SZIRMAI MÓNI ÉS BABY GABI
Este utcabál a Melódia zenekar közremûködésével.

Kísérõ programok: egész napos
kézmûves-kirakodóvásár, légvár.

„Közösen tegyünk valamit CECÉÉRT,
hogy együtt jól érezhessük magunkat CECÉN!”
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SÍC — HÍREK, EREDMÉNYEK
2007. július 7-én rendezett kieséses csapatversenyt a sárbogárdi
íjászklub. Elõtte 2x70 m-es minõsítõverseny került lebonyolí-
tásra, amely egyúttal csapatrangsoroló is. Mint az eredmények-
bõl kiderül, több kategóriában versenyeztek a lövõk.
Gilicze László, a SÍC elnöke nyitotta meg a versenyt, kívánva
valamennyi versenyzõnek jó szereplést, majd átadta a szót
Doetsch Béla vezetõbírónak, aki a szabályokra hívta fel a ver-
senyzõk figyelmét, egyúttal mindenkinek jó versenyzést kívánt.
Azonban az idõjárás nem fogadta kegyeibe az indulókat, mert
kb. 40 km/órás szél fújt a pályán.
Az olimpiai számokban az alábbi eredmények születtek
OLIMPIAI FÉRFI:
1. Ladoneczki Gábor Malév SC 595 kör
2. Gilicze Ferenc Sárréti ÍC 593 kör
3. Kósy Nándor Bp. Spartacus 575 kör
OLIMPIAI SENIOR FÉRFI:
1. Vágó Endre Bp. Spartacus 436 kör
2. Németh Géza Bp. Spartacus 403 kör
OLIMPIAI NÕ:
1. Barbócz Judit Malév SC 557 kör
2. Bulsz Ildikó Malév SC 513 kör
3. Kis Mariann Buffalo SC 493 kör
OLIMPIAI IFI (LÁNY):
1. Székely Eszter ZNYSE 413 kör
2. Kasza Nikolett ZNYSE 227 kör
OLIMPIAI IFI (FIÚ):
1. Csõregh Pál Malév SC 583 kör
2. Szabó Bence Malév SC 515 kör
OLIMPIAI KADET FIÚ:
1. Linszter Sebastian Ostrava 590 kör
2. Lovász Balázs Sárréti ÍC 584 kör
3. Katona Alex Sárréti ÍC 540 kör
OLIMPIAI KADET LÁNY:
1. Bacsó Eszter Buffalo SC 490 kör
2. Székely Dóra ZNYSE 440 kör
Csigás kategóriában
COMPOUND FÉRFI:
1. Fejes Imre Malév SC 615 kör
2. Mészáros László Bp. Spartacus 613 kör
3. Kiss József Bp. Spartacus 612 kör
COMPOUND NÕ:
1. Süle Gabriella Legolas 582 kör
COMPOUND SENIOR FÉRFI:
1. Fehér János László Kapos ÍE 625 kör
2. Törzsök Márton Bp. Spartacus 624 kör
3. Dr. Horváth Tamás Kapos ÍE 526 kör
COMPOUND NÕ IFJÚSÁGI:
1. Gyenge Zsófia Delta ÍE 570 kör
COMPOUND NÕ KADET:
1. Bognár Fanni Delta ÍE 613 kör
COMPOUND FÉRFI KADET:
1. Papp Gergõ Malév SC 651 kör
Mint az eredményekbõl kiderült, csúcseredmény ezen a ver-
senynapon nem született. A délelõtt folyamán Farkas István, az
Aranyponty Rétimajor Rt.-nél készített halkolbásszal lepte
meg az ínyenceket. Délben pedig az általa elkészített babgu-
lyást fogyasztották el a versenyzõk, valamint a kísérõk és a kise-
gítõ személyzet.

Tájékoztatás
Július 27-én Ópusztaszeren a magyar íjászat napját tartják meg.
A belépés az íjjal érkezõknek díjtalan. 10 órakor 6x6 rangsoroló
páros verseny, csigás talált, nem talált verseny kezdõdik (hogy

ez mibõl áll, nem tudom, gondolom, a versenyzõk értik). Július
15-én a Budapesti Íjász Szövetség diákolimpiát tart az LRI Ma-
lév pályáján.
Kieséses csapatverseny
13 csapat nevezett, csapatonként 3 fõvel.
Eredmények:
1. Malév I. (Nagy Béla, Kövesi Szabolcs, Ladoneczki Gábor)
189 kör
2. Spartacus I. (Clement Károly, Kósy Nándor, Szuhanyik Já-
nos) 188 kör
3. Malév III. (Szabó Bence, Csõregh Pál, Sipõcz Gergõ) 178 kör
A gyõzteseknek az érmet és oklevelet ifj. Gilicze László adta át.
A verseny végeztével Gilicze László megköszönte a részvételt,
jó utat kívánt mindenkinek.
Ezúton is köszönet az önkormányzatnak, hogy a pályát és kör-
nyékét nagyon szépen rendbe tették.
Diákolimpia
Míg szombaton az erõs szél fogadta a minõsítõ- és csapatver-
senyre érkezett 61 fõt, addig vasárnap borús, de csendes idõ fo-
gadta a diákolimpia 2. fordulójára érkezett 33 fõt. Jelenlétükkel
megtisztelték mindazon versenyzõk a SÍC kétnapos rendezvé-
nyét, akik jelenleg az íjászsportot képviselik.
Ezen napon is Gilicze László üdvözölte a versenyzõket, az ed-
zõket és a megjelent szülõket, kívánva az utánpótlásnak jó sze-
replést.
9 órakor kezdõdtek a próbalövések. Itt már sejteni lehetett,
hogy jó eredmények fognak születni. Az indulók olimpiai és csi-
gás kategóriában mérték össze a tudásukat két kategóriában.
Eredmények:
OLIMPIAI SERDÜLÕ FIÚ:
1. Lóczi Máté Bp. Spartacus 576 kör
2. Szûcs Ferenc Malév SC 554 kör
3. Szabolcsi László Letizia 539 kör
OLIMPIAI SERDÜLÕ LÁNY:
1. Székely Dóra Zoltek 654 kör
2. Németh Anna Kapos ÍE 548 kör
3. Takács Anna Sárréti ÍC 548 kör
OLIMPIAI GYERMEK (FIÚ):
1. Banda Árpád UTC 683 kör
2. Bereczky Máté Sárréti ÍC 644 kör
3. Várkonyi Balázs Zoltek 611 kör
OLIMPIAI GYERMEK (LÁNY):
1. Csõregh Tamara Malév SC 693 kör
2. Katona Dorottya Sárréti ÍC 639 kör
3. Geburth Laura Szigetszentmiklós 580 kör
CSIGÁS GYERMEK (FIÚ):
1. Tóth László Letizia 692 kör
2. Pétercsák Zsolt Letizia 658 kör
3. Kovács Márton Letizia 631 kör
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CSIGÁS SERDÜLÕ LÁNY:
1. Nagy Viktória 578 kör
CSIGÁS SERDÜLÕ FIÚ:
1. Bojti Róbert Letizia 710 kör
2. Pétercsák Máté Letizia 586 kör
Csúcseredmény: Bojti Róbert (Letizia), 20 m, 360 kör (31x),
összetettben csúcsbeállítás (710 kör); Székely Dóra (Zoltek),
összetettben (30 és 20 m) 654 kör (korábban 641 kör).
Egy rövid beszélgetés Bojti Róberttel, a debreceni Letizia ver-
senyzõjével, aki 20 méteren országos csúcsot lõtt, míg össze-
tettben 710 köregységgel beállította az országos csúcsot:
Gróf: — Bemelegítésnél 30 m-en nem tudtál hibázni. Bíztál a jó
eredményben?
Bojti: — Ma nem éreztem magamban annyit, hogy országos
csúcsot állítsak vagy lõjek. Kicsit lazábban vettem, mert nagyon
a 20 m-re készültem. Igaz, csak 4 körrel maradtam le, de majd
Debrecenben jobban fogok koncentrálni erre a számra is. Volt
egy kis versenylázam is.
— Úgy látom, 20 m-re ez teljesen elmúlt.
— Nagyon készültem erre a távolságra, hisz ez kihívás volt szá-
momra, mert az országos csúcs ezen a távon 359 köregység. Fel-
tett szándékom volt, hogy megjavítom az országos csúcsot, ami
végül is sikerült.
— Nagyon felszabadultál az utolsó lövés után. Számoltál közben?
— Nem számoltam, de az eredményem az utolsó sorozatig na-
gyon jó volt. Az utolsó 3 lövésnél nagyon koncentráltam, ne-
hogy megremegjen a kezem. Az utolsó lövésnél így is másod-
szor kellett célra tartanom, és sikerült. Természetes, hogy ilyen-
kor felszabadultan tör ki belõlem a feszültség.
— Öt tízest lõttél a sok x mellett, ezt a csúcsot csak eggyel kevesebb
tízessel lehet túlszárnyalni. Fog ez menni?
— Igyekszem.
Egy nagyon szerény, céltudatos versenyzõt ismertem meg Robi
személyében. Örülök neki, hogy megadatott számomra, hogy
egy serdülõ országos bajnokról írhatok a lap hasábjain. Kívánok
neki jó egészséget, jó eredményt, sok sportsikert. Fogunk még
róla hallani, ha továbbra is ilyen öntudatosan, célratörõen ké-
szül a versenyekre. Nagyon tetszett az az önzetlen segítség, me-
lyet Nagy Viktóriával szemben tanúsított. Tanácsaival segítette
versenyzõtársát, mely a javuló eredményén meglátszott.
Robi! Maradj szerény! Gratulálok!
Az érmeket és okleveleket ifj. Gilicze László adta át a helyezet-
teknek. A zárszó elõtt tájékoztatták a versenyzõket a Debre-
cenben megrendezésre kerülõ III. diákolimpiai verseny idõ-
pontjáról. Minden versenyzõt szeretettel várnak!

Tudósító: Gróf Ferenc

Nõtt a balesetek száma
A balesetek számának 5%-os növekedése mellett jelentõsen
csökkent a halálos kimenetelû közúti balesetek és az azokban
elhunytak száma Fejér megyében. Lényegesen kevesebb ittas
okozóval volt dolguk a rendõröknek az elsõ félévben, ugyanak-
kor közel 30%-kal több ittas jármûvezetõt szûrtek ki a
forgalomból, még mielõtt okozók, vagy akár részesek lehettek
volna egy közúti balesetben. A balesetek bekövetkezéséért fele-
lõs okok között még mindig vezet a gyorshajtás.

Míg 2006 elsõ félévében 433 balesetbõl 37 végzõdött halállal,
addig idén ez a szám 23-nál állt meg, és amíg a 37 balesetben öt-
venen veszítették életüket a közutakon, addig az idei 23 baleset-
ben 26-an haltak meg (ez a szám is 26-tal több a kívánatosnál).
Lényeges eltolódás látszik a sérülések mértékénél a könnyû sé-
rülések irányába. Míg tavaly 166 súlyos és 230 könnyû baleset-
ben 217-en sérültek súlyosan, 372-en könnyen, addig idén a 168
súlyos és 262 könnyû sérüléssel végzõdõ balesetben 198 sze-
mélyt szállítottak súlyos, 436 személyt pedig könnyû sérüléssel
kórházba.
Úgy tûnik, hogy az ittasság, mint baleseti ok is jelentõs mérték-
ben csökkent (77-rõl 66-ra). Tavaly minden 5,5-ik bekövetke-
zett balesetnél volt jelen az okozó szervezetében alkohol, ez év-
ben közel minden 7-iknél regisztráltak ittas okozót. Közúti el-
lenõrzések, vagy anyagi káros közlekedési balesetek során lé-
nyegesen több sofõr ittasságára derült fény az idén. A tavalyi év-
ben a 715 pozitív szondából 427 szabálysértési értékhatárig szí-
nezõdött, 301 pedig a fölé, idén az összesen tetten ért 927 közle-
kedõbõl 612 volt szabálysértési értékhatárig, 306 a fölötti mér-
tékben ittas.
A baleseti okok között nincs lényegi elmozdulás. A balesetek
közel kétharmadát teszik ki továbbra is a gyorshajtók, a kanya-
rodási szabályt, elsõbbségi jogot sértõk. 4-rõl 46-ra emelkedett
viszont a klasszikus figyelmetlenségbõl bekövetkezett balese-
tek száma, ugyancsak figyelemre méltó a gyalogoshibára vissza-
vezethetõ 34 esetszám.
Az okozók megoszlását elemezve kitûnik, hogy továbbra is a
személyautók volánja mögött ülõk okozzák a legtöbb balesetet
(280). 19-rõl 18-ra csökkent a motoros okozók száma, ugyanak-
kor 9-rõl 23-ra nõtt a segédmotorosok, 4-rõl 15-re az egyéb jár-
mûvel közlekedõk száma. A tavalyi 29-cel szemben az idén 34
gyalogos volt okozó balesetben.
A balesetek bekövetkezésének idejét vizsgálva az látszik, hogy a
délelõtti és délutáni órák voltak a balesetekkel leginkább ter-
heltek. A legkevésbé volt veszélyes a 4-tõl 7 óráig terjedõ idõ-
szak.
Fejér megye rendõrsége továbbra is nagy hangsúlyt fektet a
közlekedés ellenõrzésére, a szabálysértõk kiszûrésére, a közle-
kedési morál javítására, ezáltal a közlekedés biztonságának job-
bítására. December 31-éig tart az az országos ellenõrzés-soro-
zat, amely célzottan a kiemelt szabálysértõk kiszûrése mellett
az ittas jármûvezetõk tettenérését is szolgálja. Az akció során
nagy hangsúlyt kap a passzív biztonsági eszközök meglétének és
alkalmazásának ellenõrzése is.
Vezessenek óvatosan!
Ehhez kívánnak balesetmentes, jó utat Fejér megye rendõrei!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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SÁRBOGÁRD I. HELYI JÁRATOS
AUTÓBUSZVONAL MENETRENDJE

Érvényes: 2007. június 18-ától 2007. szeptember 2-áig

SÁRBOGÁRD II. HELYI JÁRATOS
AUTÓBUSZVONAL MENETRENDJE

Érvényes: 2007. június 18-ától 2007. szeptember 2-áig

II. járat

II. járatI. járat

II. járat

II. járat
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség az illetékességi területén
található, és a 45/2006. (XII. 8.) kor-
mányrendeletben kihirdetett Natura
2000 területek bejegyzését megkezd-
te. A földhivatalokkal való általános
jellegû egyeztetés folyamatban van, és
az egyedi, konkrét ügyekben is folya-
matos egyeztetés várható.
A Natura 2000 területekkel kapcsola-
tos általános jellegû tájékoztató, vala-
mint Sárbogárd közigazgatási terüle-
tét érintõ Natura 2000 területek hely-
rajzi szám szerinti felsorolása a 2004.
évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 29. §
(6) bekezdése alapján kifüggesztésre
került a polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) porta mel-
letti hirdetõtábláján, és megtekinthe-
tõ a mûszaki osztályon (emelet, 5-ös
számú ajtó) 2007. július 5. és augusztus
6. között.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt

lakosságot, hogy a Sárbogárd 5.
— Sárhatvan postapartner

(7019 Sárhatvan,
József Attila utca 34.)

2007. július 2-ától
technikai okok miatt

ideiglenesen zárva tart.
A postahely újbóli megnyitásáig a kéz-
besítést a Sárbogárd 1-es posta (7000
Sárbogárd, Ady Endre út 178.) látja el,
és az érintett ügyfelek itt vehetik
igénybe a postai szolgáltatásokat is.

Ügyfélfogadási idõ:

hétfõtõl péntekig 8—17 óráig,
szombaton 8—12 óráig.

A postapartner újbóli nyitásáról tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot.

Horváth Tiborné
hálózati igazgatóhelyettes,

Magyar Posta Zrt.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.

SÁRBOGÁRD IV. HELYI JÁRATOS
AUTÓBUSZVONAL MENETRENDJE

Érvényes: 2006. szeptember 1-jétõl

SÁRBOGÁRD III. HELYI JÁRATOS
AUTÓBUSZVONAL MENETRENDJE

Érvényes: 2006. szeptember 1-jétõl

Üzemeltetõ: HETI 2002 Kft. (2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.)

X = csak munkanapokon közlekedik
Y = vasárnap kivételével minden nap közlekedik
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Bibliahét gyerekeknek
A nyári vakációban minden évben hívják a gyerekeket bibliahétre a sárbogárdi refor-
mátusok. A hét folyamán minden nap, délután játékos formában ismerkedhetnek meg
a kisebbek és nagyobbak egyaránt a biblia érdekes történeteivel. A foglalkozásokat a
templomban és a gyülekezeti házban, illetve annak udvarán tartják.
A foglalkozásokon Kissné Bereczki Renáta és Stift János szolgálnak, de segítenek
Agyagási tiszteletes úrék és Szabó Éva néni is.

/H/

Tíz évre adták bérbe a közkonyhákat
Mint arról korábban írtunk, a sárbogárdi képviselõ-testület má-
jus 11-én határozott a sárbogárdi intézményi konyhák „kiszer-
vezésérõl”, és az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebo-
nyolításáról. Az 50.000 Ft-os pályázati csomagot két cég, a
Sodexho és az Eurest Kft. vásárolta meg, végül azonban csak az
Eurest pályázott.
Július 10-ei, rendkívüli ülésen a sárbogárdi testület 9 igen szava-
zattal, két tartózkodás mellett elfogadta, hogy az iskolakonyhá-
kat 10 évre, a szociális étkeztetést pedig 5 évre üzemeltetésre
bérbe adják az Eurest Kft.-nek. A hivatalos eredményhirdetés
július 16-án, a szerzõdés aláírása július 25-én lesz.
A cég összesen 23 dolgozó átvételére vállalt kötelezettséget.

Szélessávú internethálózat
Július 11-én volt a közelmúltban kiépített szélessávú internet-
hálózat építésérõl szóló tájékoztató újabb fordulója a sárbogár-
di polgármesteri hivatal dísztermében. A meglehetõsen lassan
kiépülõ rendszer még mindig nem mûködik. Az építés után —
nyilván a szerelés hiányosságai miatt — több helyen le is szakadt
a vezeték. Egy részen a nyári viharok is károkat okoztak. Az
építtetõk szerint július 12-én, csütörtökön lesz mûszaki átadás,
és szeptember 13-áig kezdik meg a hálózat mûködtetését.
Mivel Mezõszilason csak mikrohullámú rendszer lesz, Sárbo-
gárdon az Árpád utcát és Pusztaegrest fogják még hálózatba
kapcsolni, illetve vállalták a sárbogárdi közintézmények széles-
sávú internetkapcsolattal való ellátását is. A hálózaton az
internet mellett kábeltelevíziós szolgáltatást is terveznek, ké-
sõbb pedig helyi telefonhálózat is mûködik majd rajta.

A hálózat üzemeltetõje — Juhász János polgármester tájékoz-
tatása szerint — a Lantax Kft. lesz majd.

Hargitai Lajos
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Informatika—angol tagozatos elsõ osztály
indul a IV. Béla Általános Iskolában

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megállják helyüket az életben és
szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon. Ez a feladat az
iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és minden tanárt a legfontosabb
közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”

(Szent-Györgyi Albert)

Ezt a programunkat kifejezetten a szülõi
érdeklõdésnek köszönhetõen szeretnénk
közzétenni szélesebb körben is, mivel
többen jelezték felénk, hogy a következõ
programot a szabad iskolaválasztás je-
gyében érdemes településünkön túl is
megismertetni, és még vannak betöltet-
len helyek.
A 2007/2008-as tanévtõl olyan alternatí-
vát szeretnénk felkínálni egy új struk-
túrájú, informatika—angol nyelvi irá-
nyultságú elsõ osztály kialakításával,
amely meghatározott létszámi keretek
között (15-16 fõ) véleményünk szerint
hosszú távra biztosítja intézményünk
mûködését.
Célunk, hogy olyan gyermekeket ne-
veljünk, akik értelmesen, tudatosan
használják a számítógépet. Szeretnénk
kialakítani bennünk azt, hogy okosan
használva a mindennapi életünk segí-
tõje, hasznos társa, nem pedig csak a
„játék” eszköze.
A személyiség fejlõdésében nagy szerepe
van az alapkészségek, -képességek, -is-
meretek kialakulásának. Ebben a fejlesz-
tõ programok használatával a számító-
gép nagy segítséget jelent.

Milyen képességek szükségesek a
tanuláshoz, és miért fontos mindez?
Jó hallási, látási képesség nélkül nem si-
kerülhet az írás és olvasás megtanulása.
Megfelelõ téri tájékozódás hiányában a
gyermek nem igazodik el a füzetben,
könyvben, nem talál el a sorok között,
ami az írás tanítását nehezíti meg. Tartós
figyelem nélkül nem tudja társait, a taní-
tói magyarázatot követni, így állandóan
lemarad. Megbízható emlékezet nélkül a
tudása, ismerete felszínes és hiányos lesz.

Hogyan segíthet
a fejlesztésben
a számítógép?

Az elõkészítõ idõszakban a fentiekben
vázolt képességek, készségek kialakulá-
sához a számítógépen futtatott fejlesztõ
programok kiválóan alkalmasak. A bil-
lentyûzet és az egér használata fejleszti a
tanuló finommozgását, a memóriajáté-
kok az emlékezetét. Észre sem veszik,
hogy rövid idõn belül végigülik odafigyel-
ve 45 perces tanórát minden kényszer
nélkül.
Az olvasás—írás tanítás folyamatában,
valamint számfogalom és mûveletvégzés

során a számítógépet begyakorláshoz, is-
métléshez használjuk. A tanulónak fel
kell ismernie, megneveznie képeket, ez-
zel bõvül a szókincse. Pótolnia kell a sza-
vakból hiányzó betûket, gyakorolja a be-
tûfelismerést, helyesírást. Megszámlálja
a képeket, hozzákapcsolja a megfelelõ
számot. Az összeadás, kivonás gyakorlá-
sa két változatban történik, a könnyû a
10-es számkörben, a nehéz a 20-as szám-
körben.
A további évfolyamokban az informati-
kaórákon elmélyül számítástechnikai tu-
dásuk, 7-8. osztálytól az azt igénylõknek
ECDL-vizsgafelkészítõ tanfolyamot is
tartunk, és 8. osztály év végére az általá-
nos iskolai bizonyítvány mellé nemzet-
közileg elismert ECDL-vizsgabizonyít-
ványt is szerezhetnek.

Az angol nyelv tanítása
már az elsõ osztályban

Régen a gazdag családok külföldrõl fo-
gadtak nevelõnõt, a kisgyerekek így rá
voltak kényszerítve az új nyelv megtanu-
lására, de mégsem jelentett neki problé-
mát és megerõltetést, mert már kezdettõl
fogva két nyelven beszéltek velük, szinte
észrevétlenül szívták magukba az idegen
nyelvet az anyanyelvvel együtt.
A gyerekek ugyanis nem azt csinálják,
amit tanultak, hanem azt tanulják, amit
csinálnak, miközben hajtja õket a kíván-
csiság, és a kommunikáció iránti legyõz-
hetetlen vágy. Nincsenek tudatában an-
nak, hogy õk valójában egy idegen nyel-
vet tanulnak meg. Mindez persze csak ak-
kor következik be, ha az egész folyamatot
a játékosság, a spontaneitás járja át.
A korán elsajátított idegen nyelv ismere-
te képezi majd a késõbbi tudatos nyelv-
tanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és
kevesebb kudarccal végzõdik. Vagyis a
korai kisgyermekkorban elkezdett és el-
sajátított nyelvtanulás alapozó funkciója
óriási jelentõségû.

Céljaink: Megismertetni és megszeret-
tetni a nyelvet. Örömteli órákat, sike-
rélményt biztosítani, megalapozni a ké-
sõbbi eredményes nyelvtanulást. Fenn-
tartani és megtartani a nyelv iránti érdek-
lõdést, kíváncsiságot. A sokféle tanulási
stílus alkalmazásával és a gyerekek saját
kreativitásainak a felhasználásával élve-
zetessé tenni az órákat. Kommunikációs
készség fejlesztése, játékos szituációkon
keresztül. A tehetségesnek bizonyuló
gyermekek számára alapfokú angol
nyelvvizsga letételi lehetõségének bizto-
sítása.
A hosszú távú tanításhoz a megfelelõ
infrastruktúrát is megteremtettük:
Új tantermek kerültek kialakításra (pl.
természettudományi és informatikai
szaktanterem, tornaterem), a legújabb
elõírásoknak megfelelõen megújult a vi-
zesblokk és a folyosói szárny, külön-kü-
lön személyes sulibox-berendezések áll-
nak a gyerekek rendelkezésére, ahol fel-
szerelésüket tárolhatják.
Az épület felújítása nyáron befejezõdik:
nyílászáró- és padlózatcsere, fûtés- és vi-
lágításkorszerûsítés, az épület külsõ
rendbehozatala is megtörténik.
Ha a fent vázoltakat megvalósítjuk, biz-
tosak lehetünk abban, hogy elértük cé-
lunkat. Megtanítottuk a gyermekeket a
számítógép értelmes használatára, job-
ban eligazodnak a mindennapi életben.
A biztos nyelvtudás az Európai Unióban
való érvényesüléshez is alapkövetel-
mény. Az idegen nyelvi—informatikai ta-
gozatos elsõ osztály kialakításával isko-
lánk részérõl így szeretnénk alkalmaz-
kodni a jelenkor változásaihoz, s egyben
megfelelni a jövõ kihívásainak.
Amennyiben alternatív programunk fel-
keltette érdeklõdését, és szeretné, ha
gyermeke részese lenne ennek a projekt-
nek, még nem késõ csatlakozni hozzá.
Munkanapokon 8 és 16 óra között a 06
(25) 504–710-es telefonon érdeklõdhet az
átiratkozás lehetõségérõl, folyamatáról.
Ez egyedül a szülõk döntésén múlik, hi-
szen a szabad iskolaválasztás törvény
által garantált joga a szülõnek. Keressen
fel bennünket, készséggel állunk rendel-
kezésére!

Hír Tibor igazgató

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár

július 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.



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2007. július 12. Bogárd és Vidéke

Gombával töltött paprika
Hozzávalók (2-4 személyre): 50 dkg zöld-
paprika, 15 dkg gomba, 20 dkg rizs, 15 dkg
paradicsompüré, 1 tojás, 1 fej vöröshagy-
ma, 1 kanál zsír, vagy vaj, 1 kanál cukor,
bors, só.
A megtisztított gombát vékony szeletekre
vágjuk, a lereszelt hagymával egy kanál zsira-
dékon puhára pároljuk. A zöldpaprikát kicsu-
mázzuk, majd leforrázzuk. A rizst félig puhára
pároljuk (A lecsurgatott maradék fõzõvizet ne
dobjuk ki!). A rizst keverjük el a gombával, az
egész tojással, sózzuk, borsozzuk, s a keveré-
ket töltsük a paprikákba. (Ne túl szorosan,
mert a táguló rizs kirepesztheti a csomago-
lást.) A paprikákat tegyük egy lábasba, öntsük
le a maradék rizslével felhígított paradicsom-
pürével, sózzuk, borsozzuk, cukrozzuk, és las-
sú tûzön fõzzük, míg a paprika meg nem puhul.

Könnyû, omlós ünnepi
tekercs

Hozzávalók a tésztához: 1 kg liszt, 10 dkg
élesztõ, 1 liter tej, 1 dkg só, 20 dkg cukor, 4
tojássárgája. Az anyagokból meglehe-
tõsen kemény tésztát dagasztunk, melyet
fél óra hosszat pihentetünk. A pihentetett
tésztához 25 dkg vajat, vagy margarint
keverünk; a töltelékhez: 0,5 liter tejszín, 20
dkg méz, kb. 5 dkg búzadara, 0,5 kg darált
mák, vagy darált dió, 3 tojássárgája, fûsze-
rek (1 citrom reszelt héja, 1 evõkanál rum
és egy késhegynyi fahéj).
A tejszínt felforraljuk és a mézzel édesítjük,
melyhez hozzáadjuk a búzadarát és a darált
mákot, vagy diót. Kemény masszát fõzünk,
majd ezt a fûszerekkel ízesítjük. Amikor kihûlt,
hozzáadjuk a tojások sárgáját. (Tetszés szerint
100 g rumban áztatott mazsolával dúsíthat-
juk.) A töltelék elkészítése: a szárított gyü-
mölcsöket (mazsola, aszalt szilva vagy aszalt
sárgabarack) jól megmossuk, majd langyos
vízben (tehetünk bele kevés rumot is) megáz-
tatjuk. Az áztatott gyümölcsöket, valamint a
cukrozott meggyet, citrom- vagy narancshé-
jat felaprítjuk és összekeverjük. Összeállítás:
miután a töltelékeket elõkészítettük, a tésztát
kb. 3 mm vastagságúra nyújtjuk, megtöltjük.
Készíthetjük egyféle, de többféle töltelékkel is
(minél több tölteléket adunk hozzá, annál rafi-
náltabb ízhatást érünk el). Többféleképpen
csavarhatjuk fel, például egy irányba, vagy két
irányba. Akár két, három kisebb rudat is tölt-
hetünk egyfajta, vagy többfajta töltelékkel, s a
rudakat azután összesodorhatjuk, fonhatjuk.
Ne féljünk a tésztától! Kis ötlettel változatos,
újszerû megjelenést érhetünk el. A betöltött
rudakat elõbb kenjük le tejes tojással, majd
miután hûvös helyen kelesztettük, tojásfehér-
jével. Kelesszük tovább még 5 percig. Ekkor
süssük 180 fokon. A félkilós rúdra 30 perc, az
egykilósra 50 perc sütési idõt számítsunk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A R A T Á S O K
A vonatból láttam, ahogy a kombájn arat-
ta a gabonát. Tulajdonképpen szép lát-
vány. Ahogy az emeletnyi nagyságú masi-
na méltóságteljesen vonul a táblában, va-
kító napsütésben. Elõtte a hullámzó bú-
zatábla, gabonaszálak százezrei, mögötte
a csupaszra borotvált tarló. S menet köz-
ben egy hajlított csövön a teherautóba
csorog a mennyei áldás, a gabona, a
kenyér, a zsemle, a dobostorta.
És ott, a vonaton most is eszembe jutot-
tak a régi aratások. Ezekrõl a mai embe-
reknek nincs fogalmuk. A gabonatáblá-
kat akkor nem gépek, hanem férfiak bo-
rotválták le huszonöt centis lépésekkel
elõre haladva, s minden lépésnél nagyot
suhintva egy kasza nevû szerszámmal. A
kasza akkoriban szinte mitikus eszköz
volt, a gazdák egyik legfontosabb kelléke.
Nagyobb gonddal vásárolták, mint a mai-
ak egy tévét vagy mosógépet. Nem csoda.
Egy egész emberi élet, az évek legfonto-
sabb tevékenysége múlott azon, hogy jó,
vagy rossz kaszát szerzett-e be a gazda.
Már napokkal az aratási idõszak elõtt le-
terítettek az udvar egy árnyékos helyére
egy rossz pokrócot, s arra ráülve a térdeik
közé vették a szénakaszálás óta pihenõ
szerszámot, és jött a kasza kalapálása. Ez
rendkívül finom munka volt, szakértel-
met, nyugalmat, összpontosítást kívánt;
egy rossz ütés tönkretehette az egész ka-
szát. Aztán következtek az aratás ször-
nyû, ünnepélyes napjai. Szörnyûek voltak
a munka iszonyatos nehézsége miatt, és
ünnepélyesek, mert az egész évi kenyér
ügye dõlt el ott. Régen az elsõ suhintás
elõtt fohászt küldött az arató az ég felé.
Õsi idõk óta csodának, mesés föltáma-

dásnak látszott az emberek számára,
hogy holt gabonaszemekbõl élõ virulás,
bõ termés áll elõ. Emberfeletti, földöntú-
li erõk befolyására gyanakodtak. A búzá-
nak ilyen neve is volt, hogy „élet”, meg
„áldás”.
Attól tartok, hogy a napokon keresztül,
hajnaltól sötétedésig tartó kaszálást ma
kevés ember bírná ki. A jó evéstõl, sörök-
tõl elpocakosodott férfiak semmiképpen.
Kemény élet volt a régi paraszti élet. A
két kezük munkájával állították elõ a csa-
lád évi ennivalóját, mert kukoricát is ter-
meltek, disznót tartottak, kotlóst ültettek
tojásokra, szõlõt kapáltak, permeteztek,
bort fejtettek, pálinkát fõztek. Tavasztól
késõ õszig nem volt pihenés. Csak utána
lehetett elmenni a gazdakörbe újságot
lapozgatni, könyvet böngészni.
Önállóság! Kevesen élik át manapság ezt
a helyzetet. Fölöttünk álló hatalmak te-
nyerén reszket az életünk. Elgondolkod-
tató, hogy létezett az önállóságnak olyan
foka, amikor a parasztcsalád minden lét-
szükségletét maga termelte meg, nem
szorult másra. Amit megevett, azt õ maga
csikarta ki a Földanya ölébõl sok-sok ve-
rejtékkel. Volt alapja az önérzetének. Ez
alól a büszkeség alól húzta ki a talajt a té-
eszesítésnek nevezett történelmi folya-
mat. Azt a társadalmi réteget, amelyet
okkal neveztek nemzetfenntartónak, ak-
kor fektették be egy örök sírba.
Nincs többé nemzetfenntartó erõ? Ki-ki
kérdezze meg sajátmagától. Mert a gabo-
nakombájnokat hiába kérdezzük. Nem-
zetet csak emberek tarthatnak meg.

(L. A.)
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A. A. Milne: Micimackó
(részlet)

Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homokbuckában nagy
lyuk tátongott.
— Aha! — mondta Micimackó. (Pritty, pretty, prütty.) Ha hézagos mûvelt-
ségem nem hagy cserben, akkor ez a bucka Nyuszit jelenti, a Nyuszi pedig jó
társaságot és valami harapnivalót jelent.
Lehajolt, bedugta a fejét, és kiáltott:
— Itthon vannak, kérem szépen?
Horkanó zaj támadt belülrõl, aztán csönd lett.
— Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itthon vannak-e? — ismételte Mici-
mackó hangosan.
— Nincsenek! — válaszolt egy hang, és még hozzátette: — Ne tessék úgy
ordítani! Nem vagyok süket!
Micimackó tûnõdött.
— Senki sincs odabent? — kérdezte.
— Senki.
Micimackó kihúzta a fejét a nyílásból; kicsit gondolkodott.
„Ez nem stimmel. Valaki csak bent van, ha egyszer azt mondta, hogy senki.
Senki nem mondhatja azt, hogy senki, anélkül, hogy valaki lenne. Aki senkit
mond, annak valakinek lennie kell.”
Így hát újra bedugta a fejét, és folytatta a társalgást:
— Hé, Nyuszi! Te vagy az?
— Nem — mondta Nyuszi, megváltoztatott hangon.
— Ez nem a Nyuszi hangja?
— Nem hiszem — mondta a Nyuszi. — Legalábbis nem annak volt szánva.
— Vagy úgy — jegyezte meg Mackó.
Kihúzta a fejét, gondolkodott, megint visszadugta.
— Volna-e olyan szíves tehát megmondani, hol van Nyuszi?
— Micimackó barátját látogatta meg...
— De hisz az Én vagyok! — mondta Mackó nagyon csodálkozva.
— Ki az az Én?
— Micimackó.
— Bizonyos Ön ebben? — kérdezte Nyuszi, maga is elbámulva.
— Egész bizonyos — mondta Micimackó.
— Akkor hát bújjon be!
Micimackó néhány erõteljes tekergéssel benyomult a helyiségbe.
— Megállapítom — mondta a Nyuszi, végignézve barátján —, hogy úgy
van, ahogy mondja. Ez csakugyan Te vagy. Szervusz! Örülök a szerencsé-
nek.
— Hát mit gondoltál?
— Tudod, sohase lehet biztosan tudni. Ismered az Erdõt. Az ember nem bo-
csáthat be mindenkit a lakásába... Nem árt egy kis elõvigyázat. Parancsolsz
valami harapnivalót?
Micimackó ilyenkor, reggel tizenegy óra felé, mindig parancsolt valami ha-
rapnivalót, így hát jólesett látnia, hogy Nyuszi tányért és bögrét szed elõ, s
amikor megkérdezte: — Mézet, vagy tejet? — gyorsan és izgatottan megje-
gyezte, hogy mindkettõt, aztán hozzátette, nehogy túl mohónak gondolják:
— Kenyér nem kell. — Most egy darabig szót se szólt... Végül elégedetten
dúdolva felállt, barátságosan parolázott Nyuszival, és kijelentette, hogy
mennie kell.
— Ilyen hamar? — kérdezte Nyuszi udvariasan.
— Még maradhatnék éppen, ha Te... — habozott Micimackó a zsírosbödön
felé pislogva.
— Ami azt illeti — mondta a Nyuszi —, magam is indulóban voltam.
— Akkor hát megyek. Isten áldjon meg.
— Isten veled! Remélem, jóllaktál.
— Mér, van még valami? — csúszott ki Micimackóból.
Nyuszi elrakta a terítéket, és kissé hûvösen ennyit mondott:
— Nincs.
— Nem úgy gondoltam — mondta gyorsan Mackó. — Hát akkor szervusz.
Most már sietnem kell.
És már lódult is neki az ajtónyílásnak, mellsõ lábait kidugta, a hátsókkal neki-
feszült, s egy percre az orra ki is került a szabadba.
Aztán a fülei... aztán a két mancsa... aztán a vállai... aztán...
— Segítség! — ordított Micimackó udvariasan. — Azt hiszem, jobb, ha
visszafordulok.
— Annál is inkább — mondta Nyuszi —, mert magam is szeretnék kijutni.
— De nem megy ám! — mondta Micimackó. — Teringette!... Illetve azt
akartam mondani: Segítség!
(Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor olvassátok el Milne Mici-
mackó címû könyvét.)

Heti idõjárás
A következõ napokban dél felõl afrikai ere-
detû, forró, száraz levegõ áramlik hazánk tér-
ségébe, olyannyira, hogy vasárnaptól egy vi-
szonylag hosszabb idõszakig tartó hõhullám
várható. A jövõ hét közepén a csúcshõmér-
séklet néhol 40 fok közelében alakulhat.

www.metnet.hu

Megfejtés

A múlt heti rejtvény helyes megfejtése: bunda, banda, BAN-
DI a kutya gazdája. A kutyákról a PÓRÁZ hiányzik.

Helyes megfejtést küldött be: Fürnstohl Marianna, Sárbogárd,
Tinódi u. 188.; Varga Liliána Erzsébet, Sárbogárd, Tinódi u. 3.;
Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.

Szerencsés megfejtõnk:

Fürnstohl Marianna, Sárbogárd, Tinódi u. 188.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. július 17.
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Július 14., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüs-
kevár 8.30 Éretlenek 9.05 Csak a testvérem 10.05 Válaszd a mozgást! 10.30
Momentán 11.00 Klipperek 12.00 Hírek 12.10 Fejlesztés alatt 12.40 Testi me-
sék 13.40 Az Ushuaia-expedíció 14.35 Autóvízió 15.00 GSXR-kupa 15.40 Út
Pekingbe 16.10 Cadett-Rousselle kalandjai 18.00 Ötkarikás történetek 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Pasi a
láthatáron 22. 10 R-Go-koncert 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Beszélj a
szerelemrõl!
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 12.50 Isteni sugallat 13.40 Rendõrakadémia 14.35 L. A. Heat
— Halálos páros 15.30 A hálózat csapdájában 16.30 A tûz hegye 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Muskétás kisasszony 23.00 Menekülés Absolomból
1.15 Vad lovak 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 A vadon naplója 10.50 Kalandjárat 11.25 Babavi-
lág 12.00 Rém rendetlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG –
Becsületbeli ügyek 14.25 Született feleségek 15.25 Csillagkapu 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.15 Fergeteges forgatás 22.15 Idõzsaru 2. – Verseny az idõvel
23.50 Véres sorok 1.35 Ed 2.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül (válogatás) 6.00 és 8.00 Krónika 8.17
Kerti pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Meggyûrûztek 2. 12.00
Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet
14.30 Cigányfélóra 15.04 Irodalmi 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 Esti rádiószínház –
Szép Ernõ: Tûzoltó 21.14 Esti rádiószínház — Kávécsarnok 21.50 Lorenz Dávid
gitározik 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56 Varga János
gitározik 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Július 15., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Pénz-vidék 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbé-
ka 8.30 A Black Rose vár titka 8.55 Fõtér 9.45 „Így szól az Úr!” 9.50 Református
magazin 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.25 Az utódok reménysége 10.55
TS – Gyorsasági motoros vb 12.00 Hírek 12.10 Az ifjú Einstein 13.45 TS – Gyor-
sasági motoros vb 15.00 TS – Sport7 15.50 Magyar elsõk 16.10 Csellengõk
16.35 Feszti körkép 17.05 Halhatatlanok Társulata 18.00 Magyarország nem-
zeti 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 Sport-
hírek 23.50 TS – Motorsport 0.20 U23-as Atlétikai Európa-bajnokság
RTL KLUB: 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.50 A tini nindzsa teknõcök új ka-
landjai 9.10 Inuyasha 9.40 Receptklub 9.55 Játék 11.05 MeneTrend 11.30 Vi-
lágfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó 12.05 Vadnyugati fejvadász 13.00
Egy rém rendes család 13.55 Uniqa magyar autósport-magazin 14.15 Forma
1-magazin 14.40 Seven Days – Az idõkapu 15.35 Kemény, mint a kõ 16.35
Ugly Betty 17.30 Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Bújj, bújj, szõ-
ke! 21.50 Bérgyilkosok 0.35 Portré 1.10 Tolvaj voltam mostanáig
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 Kutyám, Jerry Lee 22.10 Csajok a csúcson 23.55 Képírók 2.20 Napló
3.20 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
Református 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 Idõalagút 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.35 Késõ esti rádiószínház 24.00 Éjszaka

Július 16., 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 14.10 BBC-exkluzív 15.05 Kodály 125 15.15 Don
Matteo 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 19.55 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.10 Patika 21.25
Kékfény 22.25 Hétfõ este 23.00 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Megszállottság
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 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Nõi vonalak 23.25 Halálos riváli-
sok 1.30 Reflektor 1.40 Az elnök emberei 2.25 Autómánia 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.35 Palackba zárt szerelem 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place

15.30 Csillagkapu 16.30 Parti nyomozók 17.30 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 Gyilkos számok 21.20 Függõ
játszma 2. 23.15 TotalCar 0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 Nyomtalanul
2.15 Elbaltázott szuper hõsök 3.40 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 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Szonda 14.35 Népzenei portré 15.05 Klubkabaré 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 Esti Kornél – Fejezetek Kosztolá-
nyi Dezsõ regényébõl 20.55 Zene 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Dalok Jó-
zsef Attila verseire 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10
Éjszaka

Július 17., KEDD

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 Srpski ekran 12.45 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.10 Magyar 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 16.55
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 19.15 Balatoni nyár 20.00
Sporthírek 20.15 Önök kérték! 21.15 Üdítõ 22.15 Kedd este 22.50 Kultúrház
23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Mickey, az ász
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 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz
20.30 Barátok közt 21.15 Harmadik mûszak 23.20 Igaz történetek 1.05 Reflek-
tor 1.25 A bérgyilkos 3.30 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár 10.00
Teleshop 11.30 Airport 77 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Favorit 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Palimadár 23.25 Mi kérünk elné-
zést! 0.25 Alexandra-pódium 0.55 Tények este 1.25 Bírósági mesék 2.20
Alfred Hitchcock bemutatja 2.50 Torzók 4.30 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 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 Esti Kornél 20.55 Zene 21.04 Mesélõ
krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 A Rozsdamaró együttes felvételeibõl 23.00
Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 18., SZERDA

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 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.20 Fõtér 14.15 Pénz-vidék 14.40 Ko-
dály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Philip Marlowe esetei 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 19.55 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Alfa
Rómeó és Júlia 22.00 Szerda este 22.30 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthí-
rek 23.20 Magánbeszélgetések 0.15 Párizs ébredj
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 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117-Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress most!
20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Dr.
Csont 23.20 Médium 0.25 Reflektor 0.45 Fegyverek istene 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár 10.10
Teleshop 11.30 A kristálytükör meghasadt 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 Se füle, se farka, avagy a meseírók be-
ájulnak 21.20 Doktor House 22.20 Hõsök 23.20 Nyomtalanul 0.20 Tények este
0.50 Alfred Hitchcock: Szakadt függöny 3.00 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 református egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05
Magyarországról jövök 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 Esti Kornél 20.52 Zene 21.04 Egy hazában
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Válaszúton –
Népdalátiratok 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Július 19., CSÜTÖRTÖK

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 Rondó 13.20 Fõtér 14.10 Önök kérték! 15.10 Kodály 125 15.15 Philip
Marlowe esetei 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 du-
magép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Balatoni nyár
20.00 Sporthírek 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 le-
gendája 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 12.10 XXI. század 12.45 Mozimatiné
14.20 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117-Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress most!
20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Rendõrakadémia 3. 23.00 Ments meg!
24.00 Reflektor 0.20 Infománia 0.50 Egy nap az élet 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár
10.05 Teleshop 11.25 A 4 Charlot: Nagy bamba banda 13.10 Észbontó 14.05
Melrose Place 15.00 Csillagkapu 16.00 Partinyomozók 17.00 Baywatch Ha-
waii 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 GSG 9 – Az elit
kommandó 21.20 Kojak – Virágok Mattynek 23.20 Különleges ügyosztály 0.20
Tények este 0.50 Strucc 1.20 Éjfélre kitisztul 3.10 Aktív 3.40 Favorit
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 Esti Kornél 20.55 Zene 21.05 A 20.
Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Idõ-
alagút 22.45 Johnny Cash eddig ki nem adott gospel felvételeibõl 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 20., 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 13.40 Fõtér 14.25 Körzeti magazinok 15.15 Ko-
dály 125 15.25 Philip Marlowe esetei 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
19.55 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Doktor Nagyfõnök 21.10 Hogy
volt?… Hogy volt! 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sport-
hírek 23.30 Török fürdõ
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 12.10 XXI. század 12.45 Mozimatiné
14.10 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 – Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress most!
20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 A kék lagúna 23.35 Bokszklub 0.55 Ref-
lektor 1.15 Élõ pajzs 2.45 Itthon 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.40 Szerelemcsapda 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu
16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Favorit 20.15 Fekete nyíl 21.20 Péntek esti tánc – A szívem érted rapes 23.25
Columbo 1.20 Tények este 1.50 Memento 3.45 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 baptista egyház 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 Esti Kornél 20.55 Zene 21.04 Ítélet 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 A Makám együttes dalaiból 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Július 14., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Egy kiállí-
tás képei (ism.), Kincseink (ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Az év
focimeccse, 23.00 Lapszemle

Július 15., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Fotóal-
bum: Horvátország, A Sárbogárdi Motoros Club klipje (ism.),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti híradó, 20.00 Hitélet 23.00 Heti híradó,
0.00 Sziréna

Július 16., hétfõ: 7.00, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 8.00, 13.00
és 18.00 Sziréna, 20.00 Kiállítás a 104 éves óvodában, Búcsú a
sárhatvani óvodától, Cece egymilliárdja, 23.00 Heti híradó, 0.00
Sziréna

Július 17., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kiállítás a
104 éves óvodában, Búcsú a sárhatvani óvodától, Cece egymilli-
árdja, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00
Íjászkupa, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Július 18., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Íjászku-
pa, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Be-
szélgetés Bartók Mária Alexandrával, Rétimajori halászbúcsú,
23.00 Lapszemle

Július 19., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Beszélgetés Bartók
Mária Alexandrával, Rétimajori halászbúcsú, 12.00 és 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Hitélet, 23.00 Lapszemle

Július 20., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, 12.00 és 19.00
Lapszemle, 20.00 Kiállítás a 104 éves óvodában, Búcsú a sár-
hatvani óvodától, Cece egymilliárdja,  23.00 Lapszemle.

***

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. Lakáscé-
lú, 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 kug-
li 1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprí-
tott 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-felhasználás-
ra, 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)

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

Barátság-lakótelepen lakás eladó. Érd.: 06 (30)
351 3639.
Ady-lakótelepen földszinti, háromszobás, gáz- köz-
ponti fûtéses lakás eladó; 06 (20) 962 4650. (0414123)

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, telefon: 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)

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 kap-
hatók, valamint nagyon olcsón elõnevelt kacsák.
Cece, Hunyadi 12., Szabóék. Érdeklõdni: 06 (25)
234 137. (0414409)

Ingyenes hitelügyintézés több bank kínálatából sze-
mélyre szabottan. Építene, lakást vásárolna, felújí-
tana, 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 tevékeny-
séget 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)

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

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

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

Ügyfeleink részére ingatlanokat keresünk Sárbo-
gárd és körzetébõl. Hitelügyintézéssel, szocpol. fia-
tal 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 mûvelõdési köz-
pontban. Jelentkezni a helyszínen lehet. Telefon: 06
(30) 9939 285. (0414143)

Hitel, ingatlan, befektetés! Sárbogárd és körzetébõl
ingatlan- és hiteligény felmérésére piackutató mun-
katársakat keresünk. Magas jövedelmi lehetõség.
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) 395 8501. (0414386)

Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Családi házak eladók. 06 (30) 330 2615.
Korrekt hitelügyintézés, felesleges reklámszöveg
nélkül. Jelzáloghitelek. 06 (70) 395 1026. (0414423)

Biztonsági bejárati ajtók beépítéséhez munkatár-
sakat keresünk. 06 (70) 634 8305. (0414420)

Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõd-
ni a helyszínen. (0414499)

Simson S51 Elektronik, 4 sebességes, irányjelzõs
és Zuhonyu robogó kitûnõ állapotban eladók. Tele-
fon: 06 (30) 342 9277.
Mezõszilas központjában 3,5 szobás, összkomfor-
tos, hosszú parasztház eladó. 06 (30) 362 2914.
(0414196)

Mazda E 2.2-es, ’94-es évjáratú, 6 személyes teher-
gépkocsi, 2008. decemberig mûszakival, eladó. Ér-
deklõdni: Sárbogárd, Vörösmarty u. 13., telefon: 06
(20) 423 5689. (0414197)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (0414192)

K-F-IMPEX Bt. Felvételre keresünk nõi, férfi mun-
kaerõt könnyû fizikai munkára 3 mûszakos munka-
rendbe. Fizetés: 80.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig. Jelent-
kezni lehet: 06 (20) 336 6965, 06 (70) 634 8305.
(0414190)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Telefon: 06 (70) 312 7920. (0414188)

Telkek eladók. 06 (30) 570 0329. (0414185)

Sárbogárd, Damjanich u. 18. szám alatti családi ház
eladó. Érdeklõdni: Damjanich u. 26., 06 (25)
461 830. (0414184)

28-as férfi versenykerékpár eladó. 06 (20) 431
9214. (0414100)

Kiscicákat elajándékoznék. Asztalos u. 1/b.
Eladó Berzsenyi u. 30. szám alatti családi ház. Csere
is érdekel, kisebb családi ház vagy 3 szobás lakás.
06 (30) 6487 913. (0414397)

Szórólapozást vállalok Sárszentmiklóson. 06 (30)
431 2804. (0414395)

Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt családi
ház, melléképületekkel eladó. 06 (30) 6042 754.
(0414394)

20 m2-es irodahelyiség kiadó az új üzletközpontban.
06 (70) 332 1393.
Heverõ 2 db eladó. 06 (70) 453 0509.
Sárszentmiklóson 2.900.000 Ft-ért, 5.500.000
Ft-ért, 5.800.000 Ft-ért, 11.000.000 Ft; Töbör-
zsökön 4.950.000 Ft-ért; Sárbogárd központjában
7.800.000 Ft-ért és 15.000.000Ft-ért családi házak,
Árpád-lakótelepen 4. emeleti, középsõ lakás
5.800.000 Ft-ért eladók. Családi ház a központban
kiadó. Telefon: 06 (30) 9364 371.

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)

CECEI PÉKSÉGBE férfi szakmunkást
vagy betanított péket azonnali kezdéssel
felveszek állandó délutános mûszakba.

Bérezés megegyezés szerint.
Telefon: 06 (20) 393 7979.

I SKOLASZEZON
„Minõségi termékekkel az IRKÁBAN!”

Július 16-tól szeptember 8-ig az IRKA papír-játékbolt
hirdet.

FÜZETCSOMAGOK 20% engedménnyel,

ISKOLATÁSKÁK 10% engedménnyel (6 hónap garanciával)

Színesek, festékek, zsírkréták, gyurmák, grafitironok, golyósironok és
egyéb más fontos iskolai termékek kedvezményes áron kaphatók!

Tanszervásárlási és ajándékutalványok levásárolhatók:
Ticket, Sodexho Pass, Chéque déjeuner, Pannon Tikett.

Tel./fax: 06(25)462-470, e-mail: irka96@freemail.hu, www.bogard.hu/irka;www.fejermegyeportal.hu
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Kft. felvételre keres

3 FÕ TRAKTOROST.
Mezõgazdasági gépszerelõ végzettség elõnyt jelent.

Az útiköltséget 100%-ban térítjük.

Érdeklõdni: 06 (30) 385 1967-es vagy a 06 (25) 502 860-as
telefonszámon hétköznap, 8-16 óráig.

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

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!

2007. július 17-én, (kedden),
9-12 óráig a mûvelõdési házban.

Kész-, félkészáru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

I. BOGÁRDI HELIPARTY

Sárszentmiklós,
sportpálya

2007. július 14., szombat, 10 óra.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Hol, mennyi?
Az utóbbi hetekben lapunk több olvasója
kérte, járjunk utána, mi az oka annak,
hogy a sárbogárdi benzinkutakon vannak
az ország közel legmagasabb benzin- és
gázolajárai.
Összehasonlító vizsgálatot végeztünk.
Ebbõl álljon itt néhány jellemzõ példa a
2007. július elejei adatok alapján.
Székesfehérváron 5 Ft-tal olcsóbb az
üzemanyag ára, mint Sárbogárdon, Deb-
recenben 10-11 Ft-tal, Gyõrben 10 Ft-tal,
Enyingen 1-4 Ft-tal, Dunaföldváron 13,
illetve 8 Ft-tal. Egyedül Mátészalka vert
rá Sárbogárdra, ott 2-Ft-tal drágább az
üzemanyag ára, mint Sárbogárdon. Az
ország legolcsóbb árától 28 Ft választ el
minket. Az országos átlagárnál 10 Ft-tal
vagyunk drágábbak, és az itteni árak
megegyeznek a maximált országos átlag-
árral, azaz itt a 95-ös benzin 291,9 Ft, a
gázolaj 265,9 Ft.
Mitõl ilyen elátkozott ez a hátrányos
helyzetû térségünk? Az ország egyik leg-
magasabb munkanélküliségi mutatójával
büszkélkedhetünk, ráadásul itt még az
üzemanyagárak is magasabbak, mint az
ország boldogabbik részein. Mi ennek az
oka? — kérdezték olvasóink.
Megkerestem az OMV illetékesét, és fel-
tettem neki a kérdést, hogy milyen logika
alapján alakítják ki az üzemanyagárakat
az országban. A logika azt diktálná, hogy

ott legyen magasabb az üzemanyag ára,
ahol nagyobb a kereslet. Sárbogárd sze-
gény, nincs ipar, nincs idegenforgalom.
Nem lenne hasznosabb a szapora fillér
itt, mint a ritka forint?
A kérdésemre az illetékes azt válaszolta,
hogy az árképzésük lokális, azaz a hely-
hez igazítják. Amikor azt kértem, hogy
ezt fejtse ki részletesebben, írásbeli vá-
laszt ígért.
Addig is, amíg a válaszra várunk (mely
lapzártánkig még nem érkezett meg), el-
mondom néhány következtetésemet.
Nyilván a sztrádák mellett, nagyvárosok-
ban, üdülõközpontokban többszereplõs
a benzinvásár, tehát mûködik a piac az ár-
versenyben, no, meg ott a nagyobb forga-
lom is lehetõvé teszi a kedvezõbb árakat.
Sárbogárd hátrányos helyzetû területen
van egy OMV- és egy MOL-kúttal. Nincs
igazi verseny. Ez látszik abban is, hogy a
két kút árai egyformák. Dunaföldváron
például, ahol három kút van, mindhárom
ára különbözik, és ott a piaci verseny 13
Ft-tal alacsonyabb árat képes elérni. El-
gondolkodtató, hogy a 28 Ft-tal kisebb
minimum árat hogyan tudja tartani egy
kút. Mert ilyen is van. Mennyi haszon le-
het az üzemanyagban valójában, ha még
annak is megéri?

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Helyesbítés
Lapunk 26. számában beszámoltunk
az alsószentiváni Szent Iván-éj ünne-
pérõl. A cikkben egy névelírás történt.
A szentiváni fõzõverseny különdíjasá-
nak neve helyesen: Buruncz Sándor.
Az elírásért elnézést kérünk.

Szerkesztõség

Köszönet
Köszönet a sárbogárdi tûzoltóknak
gyors és lelkiismeretes munkájukért,
melyet június 27-én, az Alapon kelet-
kezett avartûz oltásánál végeztek.

Egy alapi lakos és szomszédai

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

özv.
NÉMETH ANDRÁSNÉ

szül. KOSZTIN ANNA

temetésén megjelentek,
együttérzésükkel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

BENZINÁRAK

Szelektív szemétgyûjtés
A szelektív szemétgyûjtés szervezése még mindig nem zökkenõmentes. Fõleg vidéken
néha balkáni állapotok uralkodnak a gyûjtõtartályok körül. Ennek egyik oka, hogy
azokat ritkán ürítik, és a lakosság se igazán környezettudatos magatartást tanúsít.
Hétvégén, Alapon, a vízmû melletti tartályok környéke minden képzeletet felülmúló
látványt nyújtott. Rongy, szemét óriási mennyiségben volt látható a kukák körül. Ki
tudja, hogy mikor volt itt ürítés. Persze, világosan látszott az ott felhalmozott szemét-
bõl, hogy a környék ide nem elsõsorban a szelektív hulladékot hozza, hanem a
háztartási szemetet.
A Közév Kft. igyekezetét dicséri, hogy a hétvége ellenére Alap polgármester asszonyá-
nak kérésére egy órán belül eltakarították a szemetet.

Hargitai Lajos


