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Helikopter vitte a sérülteket
Szombaton, feltehetõen a hirtelen változó frontok és a nagy for-
galom miatt, több baleset is volt térségünkben. Többek között
Dégnél, ahol az útlezárás következtében avatta autótömeg az
aznap Káloz felé megnyitott új utat.
Késõ délután Sárbogárdról indultak mentõk, tûzoltók, rendõr-
autók a 63-as úton Cece irányába. Simontornya felé fordulva
már a falu határától állt a kocsisor. A kecskeméti repülõnapról
rengeteg autós igyekezett hazafelé. Itt a sáregresi útcsatlakozás-
nál történt súlyos baleset. Egy fõútra kihajtó autó ütközött egy

másikkal. Mindkét kocsi szinte felismerhetet-
lenségig összetört. A benne ülõk életét a lég-
zsák mentette meg. A tûzoltók úgy vágták ki
az autókból a sérülteket, akiket a megérkezõ
mentõk láttak el, és stabilizálták az állapotu-
kat. A súlyos sérülés miatt mentõhelikoptert
is hívtak, amely a kanyarban, az úton landolt.
Az óriási torlódást okozó útzárat csak egy óra
múlva tudták feloldani.
Vezessenek óvatosan!

/H/

Piszkeriben esõbenPiszkeriben esõben

Még a sámánok se tudták elkergetni a felhõket Piszkeriben a
hétvégén. Az elmaradt programokat késõbb bepótolják.

(Írásunk a 4. oldalon.)

Mûködik. Ezt bizonyítja, hogy a környékbeliek panaszkodnak a
szagokra. De nemcsak mûködik, gazdaságilag és környezetvé-
delmi szempontból is jelentõs fejlesztések vannak ott folyamat-
ban. (Riportunk a 7. oldalon olvasható.)

Mi lett a SERKÖV-bõl?Mi lett a SERKÖV-bõl?
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Mivel mással kezdõdhetett volna város-
atyáink soros ülése, mint Bódai Gábor
napirend elõtti felszólalásával, melyben
az MSZP—SZDSZ-frakció korábbi bi-
zonyítványosztási akciójára reagálva a
kormány és pártjai politikáját bírálta.

Pótköltségvetés készül

Dr. Szabadkai Tamás: Tetemes kifizetet-
len számlái vannak az önkormányzatnak
és intézményeinek. Ugyanakkor a Sárbo-
gárdi Napokra bõven jutott pénz. Mi nem
kormánypárti, hanem sárbogárdi képvi-
selõk vagyunk, és pontosan azért szólal-
tunk föl, hogy a közös munkában elõre
tudjunk lépni. Sajnos ott tartunk, hogy
pótköltségvetést kell készíteni az önkor-
mányzatnak, amit persze lehet a kor-
mányra fogni.
Dr. Krupa Rozália: A pótköltségvetést az
indokolja, hogy a költségvetés készítése-
kor a dologi kiadások nem megfelelõen
lettek tervezve.
Juhász János: Én nem kívánok se vissza-
mutogatni, se vitába elegyedni, de abszo-
lút nincs igazad, Tamás.

Köszi

A nevelési—oktatási intézmények beszá-
molói kapcsán Juhász megjegyezte: Az
átszervezési munkák során az intézmé-
nyek és azok vezetõi kellõ toleranciát ta-
núsítottak, amiért köszönet illeti az ága-
zat valamennyi dolgozóját. Igen nehéz
idõszakon vagyunk túl.

Megemelt díjak

Több pontban is változik a szociális ellá-
tásokról szóló helyi rendelkezés. A házi
segítségnyújtáson belül a gondozási óra-
díj 250 Ft/órára emelkedik.
A nappali ellátásnál a nyersanyagnorma
10%-kal nõ, így a nappali és szociális ét-
kezés térítési díja bruttó 259 Ft lesz.
A testület a budapesti EUREST Étte-
remüzemeltetõ Kft.-t bízta meg az intéz-
ményi közétkeztetés és szociális étkezte-
tés ellátásával. A szolgáltató a szociális és
nappali ellátásban részesülõk esetében
540 Ft-ot számláz. Viszont a számlázott
díj és az étkezést igénybevevõk által tény-
legesen fizetett térítési díj (259 Ft) közöt-
ti különbséget az önkormányzatnak kell
megfizetnie a saját költségvetése terhére.
Az idõsek átmeneti szállójának térítési
díja napi 1.667 Ft-ra, illetve havi 50.000
Ft-ra emelkedik.
A tartós elhelyezést biztosító ápoló—
gondozó otthonban napi 2.000 Ft-ot, havi
60.000 Ft-ot kell majd fizetni ezután.

A nyersanyagnorma a bölcsõde esetén
270 Ft/nap, az óvodánál 239 Ft/nap, az is-
kolánál 323 Ft/nap 2007. szeptember
1-jétõl.

El nem fogadott
felmondás

Horváth István, a József Attila Mûvelõ-
dési Központ vezetõje levéllel fordult az
önkormányzathoz, melyben 2007. május
29-ével, anyagi okokra hivatkozva a fenn-
álló közmûvelõdési megállapodást fel-
mondja, továbbá kéri a 6 hónapos fel-
mondási idõ 3 hónapra történõ csökken-
tését.
Emellett 2006-ban az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Közmûvelõdési Fõ-
osztálya elvégezte Sárbogárd közmûve-
lõdési feladatellátásának vizsgálatát, és
javasolta a József Attila Mûvelõdési Köz-
pont részére a támogatás egyszeri 5-6
millió Ft-os emelését, és további 1-2 fõ
közmûvelõdési szakember alkalmazását.
A testület nem fogadta el a felmondást,
és a mûvház részére a 2007. évi költségve-
tésében megállapított 7.560.000 Ft felett
még 1.000.000 Ft-ot biztosít. A kultúr ezt
az emelt összegû támogatás kapja jövõre
is.
Több képviselõ — köztük Szabadkai is —
azon véleményének adott hangot, hogy
felesleges volt eddig függõben hagyni ezt
az ügyet, már korábban is meghozhatták
volna ezt a döntést.
Juhász (Szabadkainak): 2005 vége, 2006
eleje fele édesapád mindig azt mondta,
hogy riogatok meg hazudok, és az önkor-
mányzat anyagi helyzete ugyanolyan jó,
mint 2003-ban. Azt mondtam neki akkor
is, hogy ha azt nem vesszük figyelembe,
hogy 250 millióval rosszabb az anyagi po-
zíciónk, akkor ugyanaz. Tehát marad-
junk abban, hogy 2003-ban nem voltak ki-
fizetetlen számlák, és mindent ne fogjál
rá a 4,6 millió Ft-os nettó bekerülési költ-
ségû Sárbogárdi Napokra, mert nem az
indukál több száz milliós problémát.

Mûködtetõ nélkül a
pusztaegresi klub

A Pusztaegresért Egyesület felmondta a
helyi klubra vonatkozó közmûvelõdési
megállapodást. Havonta ugyanis 73.500
Ft-ot kapnak az önkormányzattól, ám a
közüzemi díjak havi átlagköltsége
120.000 Ft — derül ki a szervezet elnöké-
nek levelébõl. A bevételeik pedig igen
csekély mértékûek. A testület elfogadta a
megállapodás felmondását, és újra meg-
pályáztatják a klub mûködtetését.

Dr. Szabadkai javasolta, hogy az önkor-
mányzat biztosítsa az egyesületnek a köz-
mûkiadások és az önkormányzati támo-
gatás közötti különbözetet, ám indítvá-
nya nem kapott kellõ többséget.
Õri Gyula: A posta miatt az egész épüle-
tet kellett fûteni.

Útilapu még 2 fõnek

A polgármesteri hivatal egyik osztálya-
ként mûködõ városi gyámhivatal július
1-jétõl visszaköltözött a Hõsök tere 2. alá.
Mivel nem indokolt a továbbiakban az
ügykezelésük önállóságát fenntartani,
újabb két fõvel csökkentették a hivatal
létszámát augusztus 15-étõl. Újravizsgál-
ják az intézmények technikai létszámát
is, mivel a megváltozott intézményi szer-
kezet, valamint a konyhák kiszervezése
miatt a gazdasági feladatok jelentõsen
csökkennek.

Eladnák a 104 éves
óvodát is

Értékesíteni kívánják a Hõsök terei, a
sárhatvani óvoda épületét és a volt csa-
ládsegítõ irodáját. Az elõterjesztésben
szerepelt a pusztaegresi iskola is, azon-
ban azt a pénzügyi bizottság nem javasol-
ta eladásra.
Szakács Benõné kérte, vizsgálják meg,
hogy a Hõsök terei épület esetleg meg-
maradhatna-e továbbra is gyermekintéz-
ménynek, például a fogyatékos gyerekek
elhelyezésének céljára, ami hosszú évek
óta megoldatlan.
Az oktatási bizottság indítványozta, hogy
a pusztaegresi iskolát diák- és turisztikai
szálláshellyé alakítsa át az önkormányzat
pályázat révén.
Bártfai Antal: Sárbogárd szakelõadási
terve egyértelmûen kimondja, hogy pél-
dául a pusztaegresi iskolában iskolai te-
vékenység folytatható; ez ugyanúgy az
óvodákra is igaz. Ha ezeken az ingatla-
kon más tevékenységet kíván folytatni az
önkormányzat, akkor a szakelõadási ter-
vet is módosítani kell.
Szõnyegi Lajos: Vannak megjelölt intéz-
mények a rendezési tervben, de van egy
általánosított övezeti besorolás, ahol
megvan, hogy milyen funkcióra változtat-
ható.
Õri: Mindenképpen meg kellene találni
azt a lehetõséget, amivel megóvjuk a
pusztaegresi iskola állagát.
Dr. Szabadkai: A volt családsegítõ irodát
érdemesebb lenne bérbe adni, mivel for-
galmas helyen van.
Juhász: 10 év bérleti díjából gyûlne össze
annyi pénz, mint amennyi most az eladás-
ból.
Dr. Krupa: Nem értettem Szakács Benõ-
né felvetését. A közösségi támogatás
(vagy nem tudom pontosan, hogy milyen
megfogalmazás van a szociális törvény-
ben) szociális és nem gyermekvédelmi el-
látási forma; csak pszichiátriai betegek

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 10-ei nyílt ülésérõl —
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gondozását takarja, egyfajta odafigyelést,
ellenõrzést, ha kell, akkor a lakókörnye-
zetükben való segítést, nem fogyatékos
gyerekekrõl szól.
Schmidt Lóránd csatlakozott Szakácsné
javaslatához.
Juhász: Akkor maradjunk annyiban,
hogy az ingatlan-értékbecslést minden-
képpen végeztessük el a két óvoda és a
családsegítõ esetében, és utána kerüljön
vissza a testület elé a kérdés. Ez idõ alatt
minden szervezetnek van ideje, hogy ja-
vaslatokkal bombázzanak bennünket.
Ezzel egyetértett a testület többsége.

Zsebpénz a rendõrségnek

40.000 Ft-ot bocsátott a rendõrség részé-
re a képviselõ-testület sebességmérõ be-
rendezés beszerzéséhez.

Szendereg a robogás

A 20 óra 34 perckor Sárbogárd vasútállo-
másról Alsószentivánra közlekedõ autó-
buszjáratot szabad- és munkaszüneti na-
pokon szünetelteti az Alba Volán szep-
tember 1-jétõl. A testület kikötötte, hogy
ha az utazóközönség részérõl a jelenlegi,
átlagos 11 fõ utaslétszámnál nagyobb
igény mutatkozik a járat igénybevételére,
azt a Volán visszaállítja a menetrendbe.

Bejelentések

Ferencz Kornél: Gõzerõvel készülünk a
Kislóki Falunapokra, ami szeptember
14-15-16-án lesz. Mindenkit szeretettel
várunk! Sárkeresztúron zajlik a térségi
csatornázás, de valami irgalmatlan mó-
don. Egy levélben jelezzük, hiszen mégis-
csak az a városunkba vezetõ út.
Nedoba Károly: Az önkormányzat egyik
épületén egy viharvert zászló leng, jó len-
ne kicserélni. A polgármesteri hivatal be-
járati ajtaja is konzerválásra szorul. A tes-
tületi teremben a sarok sok helyen le van
verve, a beépített szekrény düledezik,
nem akarom, hogy a jegyzõ asszonyra
rádõljön.
Dr. Szabadkai: Én is féltõ aggodalommal
tekintek a szemben ülõkre, Karcsi koalí-
ciós társaira, akik a szekrény elõtt ülnek.
Polgármester úr, ha édesapámmal kap-
csolatban van valami mondanivalód, azt
vele közöld. Szerintem egy úriemberhez,
polgármesterhez ez illik. Hogy új men-
tort választottál magadnak Lengyel Zol-
tán és a Fidesz személyében, ez a te ma-
gánügyed. Ha ez ilyen lelki feszültséget
okoz neked, akkor arra kérlek, hogy ezt
ne a testületi ülésre hozd.
Juhász: Mivel abban a jelzett idõszakban
dr. Szabadkai József meghatározó alakja
volt az akkori, késõbb már csak kilencek-
ként mûködõ koalíciónak, és õtõle kö-
szönt vissza mindig minden mondat,
ezért merem idézni neves õsödet, semmi
másért. Mentort nem választottam, ha

meg választok, azt én majd magamban
tartom, vagy közhírré teszem.
Etelvári Zoltán: A vízóra-leolvasók ön-
hatalmúan mennek be a zárt kapukon,
ami elfogadhatatlan. Locsolunk, autót
mosunk, vagy jószágot etetünk, és azután
is fizetünk szennyvízdíjat. Úgy gondo-
lom, ez jogtalan haszon a vízmûnek.
Bártfai: Tavasszal megkérdeztem, hogy
állunk az útfelújítással, illetve az Árpád
utca karbantartásával, amelyiken várha-
tóan a nyári mezõgazdasági forgalom zaj-
lik. Erre megkaptam a választ, hogy jó
ütemben haladnak az elõkészületek.
Most azt kérdezném: az õszi betakarítás-
ra elkészül az Árpád utca? Ha erre nincs
pénzügyi lehetõség, akkor a Petõfi utcá-
ba engedjük be a mezõgazdasági forgal-
mat. Sok helyen gondozva vannak az ár-
kok, viszont vannak olyan területek (pél-
dául a keleti fõcsatorna), ahol az átere-
szek több mint 50%-a eliszaposodott.
Szakácsné: Hármas ikrek születtek Sár-
bogárdon. A családhoz az intézményünk
dolgozói járnak segíteni napi 4 órában, a
polgármester és a jegyzõ asszony jóváha-
gyásával.
Horváth Tibor: A kihelyezett szeméttar-
tókat zárhatóvá lehetne-e tenni, hogy ne
tudják a vandálok a hulladékkal együtt
eldobálni?
Gábris István: Miklóson a temetõ déli ol-
dala elõtt lévõ közkút csordogál, elég sok
víz elfolyik. Szeretném megköszönni
Zámbó János és munkatársai segítõkész
munkáját a mûszaki osztályon. Bármi-
lyen problémával fordulok hozzá, azon-
nal küldi az embereket.
Bódai: A Vasút utca lakói jelezték, hogy
pénteken üríti a Serköv a folyékony trá-
gyát, ami miatt irdatlan bûz árasztja el a
környéket. Ebben kérném az illetékes in-
tézkedését. A Huszár-temetõbe vezetõ
út és a Mikes-köz aszfaltozását köszönik
a lakók.
H. Varga László: A templom mögötti ré-
szen megcsinálták a Béke utcát, de ott
van egy átjáró, ahol a gyerekek át szoktak
menni a kispályára, ahova több töltés kel-
lene, hogy ne álljon meg a víz. Az aszfal-
tos kátyúzásnál a kivitelezõk nem nagyon
foglalkoztak azzal, hogy milyen állapot-
ban van a gödör, és egészben kifordul az
aszfalt a gödörbõl. A tejcsarnok Sár-
szentmiklóson borzasztó állapotban van,
dzsungel van ott meg patkánytanya. Eset-
leg lebontathatnánk. A miklósi iskola
nagykapujával szemben borzasztó az asz-
falt, akárcsak a Vasút utca torkolatánál.
A régi temetõ, a Huszár-temetõ mellett,
szörnyen gazos.
Etelvári: A vágóhíd mögötti területet el-
adtuk az evangélikus egyháznak. Miért
nem õk nyírják le a füvet?
Szõnyegi: Az Árpád utcát megpróbáljuk
nem szakképzett közmunkásokkal rend-
be tetetni. Ma is úgy ítélem meg, hogy ott
nem voltak a betakarítást akadályozó ká-
tyúk, és jelenleg sincsenek.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Frontális
ütközés

Frontálisan ütközött két személyautó
szombaton este, fél hét után nem sokkal a
61-es fõúton. A sáregresi bekötõnél tör-
tént balesetben két személy sérült. Az
egyikõjüket mentõhelikopter, míg a má-
sik sérült személyt mentõautó szállította
kórházba. A baleset helyszínén fél pályán
engedték át a fõút forgalmát.
Ezt megelõzõen, délután Sárosd belterü-
letén helyszíneltek a sárbogárdi rend-
õrök. Személyautó ütközött egy olasz fel-
ségjelû jármûvel. A külföldi jármûben
négy román állampolgár sérült, a magyar
család autójából két sérültet szállítottak
el a helyszínre kért mentõk.

Árokba fordult Suzuki

Árokba fordult Suzukiról értesítették a
rendõrséget szombaton hajnalban a 64-
es fõútról, a Mezõszilast Déggel össze-
kötõ útszakaszról. Az autótól nem mesz-
sze egy úton fekvõ férfi holtteste volt. Az
elhunyt személyazonosságának megálla-
pítására, valamint a körülmények tisztá-
zására vizsgálatot indított a rendõrség.

Elfogták Fejér megye
elsõ számú körözöttjét...

Augusztus 14-én, kedden, kora délután
Fejér megye nyomozói az ORFK Bûn-
ügyi Ellátó Igazgatóság munkatársaival
közösen elfogták a megye elsõ számú kö-
rözöttjét. A 33 éves férfire a XIII. kerü-
letben csaptak le a rendõrök. A 33 éves,
enyingi lakhelyû R. Jánost ez év július
12-e óta körözi a rendõrség, miután egy
rá zsarolás bûntett elkövetése miatt jog-
erõsen kiszabott büntetés letöltését nem
kezdte meg a számára meghatározottak
szerint. Olyan adat merült föl, hogy a Fej-
ér megyei TOP 10-es lista elsõ helyén sze-
replõ férfi a fõvárosban tartózkodik. A
rendelkezésre álló adatok szerint kora
délután egy XIII. kerületi szállodában
csaptak le rá. Elfogásakor nem tanúsított
ellenállást. A férfit börtönbe szállították.

R. Szabó Ágnes, FMRFK szóvivõ

Meghívó
A Sárbogárdi Labdarúgó Club

augusztus 20-a alkalmából
9 órától kispályás

labdarúgótornát rendez
a sporttelepen.

Nevezés a helyszínen,
csapatonként 7.000 Ft.

LSC-elnökség
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Piszkeri napok Cecén

Varga Gábor polgármester piszkeri
tanyáján barátaival és segítõivel

várta a hagyományosan kétnapos rendez-
vényre hétvégén a cecei és környékbeli
polgárokat. A kellemes, családias kör-
nyezetben szombaton 10 órakor a „Cece-
kupáért” térségi népi fogatok versenyé-
nek elsõ fordulójával kezdõdtek a prog-
ramok. Közben a fák alatt fõtt a köröm-
pörkölt és a birkapörkölt.

Szombaton

Több hagyományõrzõ csoport vert tábort
a tó partján. Eljöttek a westernlovasok, a
sárbogárdi barantás harcmûvészeti cso-
port, és az ország minden részébõl 30 tál-
tos érkezett dobjával. Az esõs idõjárás
miatt a dobok bõre megereszkedett, így
kellett a tûz, hogy parázzsal megetessék a
táltos lovát, a dobot. Látványos bemuta-
tót tartott a Csámpai Country Tánc-
együttes.
Délután a Cece-kupáért fogathajtóver-
seny második fordulója és a vadászhajtás
után, a tanya fölötti búzatarlón agyagga-
lamb-lövészeten próbálhatták ki célzóké-
pességüket az érdeklõdõk. Este tábortûz
körül, beszélgetéssel, énekléssel, tánccal
töltötték a vendégek az idõt.

Térségi fogathajóverseny
a Cece-kupáért

Eredmények: 1. Lang János, 2. Ifj. Csányi
Ferenc, 3. Nagy Béla, 4. Szummer Attila,
5. Rankasz Róbert.

Vadászhajtás:

1. Lang János, 2. Csilléri Dávid, 3. Pordán
Zsolt, 4. Pordán János, 5. Albert Ferenc,
6. Boros Zoltán.

Másnap

A szûnni nem akaró esõ tette próbára va-
sárnap a szervezõk és a vendégek állóké-
pességét. A szõnyegszövõk, gyékényfo-
nók védett helyen, a szénatárolóban ta-
nítgatták az érdeklõdõ gyerekeket, fel-
nõtteket. Az agárfuttatás alatt még csak
csöpörgött, késõbb azonban istenesen rá-
jött az esõ. A táltosok az esõ elõl behú-
zódtak a jurtába, ott énekeltek felhõûzõ
dalokat és dob híján tapsolással próbál-
ták eldugaszolni az égi csatornákat. Ná-
luk nagyobb úr parancsolt azonban ezen
a napon, mert a táltosének ellenére még
jobban rájött az esõ. A fogathajtásra vá-

rakozó kocsisok letakarták a lovakat. A
víz azonban annyi lett, hogy megállt a lo-
vak alatt. Egy fához kikötött kiscsikó a
vízben toporogva riadtan nyerített az
anyja után. Nagy fóliasátorral próbáltak
védekezni a fogatosok, így óvták a köz-
ben megfõtt birkagulyást. Ezt még jóízû-
en elfogyasztották saját boraik és sör
mellett, de látva, hogy az esõ nem akar
szûnni, egymás után felszerszámoztak, és
elindultak hazafelé.
Elmaradt az esõ miatt az összes délutáni
program: a Piszkeri-kupa utolsó forduló-
ja, a harcmûvészeti bemutató, a táltosok
elõadása, a lószépségverseny, a fogato-
sok vetélkedõi, vidám játékai. A szerve-
zõk ígérik, hogy lesz majd egy nap még az
idén, amikor pótlólag megrendezik az el-
maradt programokat, és az idei cecei
lovaskupa se marad gazdátlan.

Hargitai Lajos

Hétvégén Nagylókban is falunapot
rendeztek a sportpályán. Sok színes

program csábította az érdeklõdõket. A
kispályás foci és más érdekes programok
mellett a színpadon mazsorettek, a helyi
népdalkör és Nagy László citerazenekara
szórakoztatták a közönséget. Sátort vert
a pálya mellett egy középkori hagyo-
mányõrzõ társaság is, akik fatányérból
ebédeltek, fakupából itták hozzá az italt.
Õk fegyveres bemutatót tartottak közép-
kori harci eszközökkel.
Volt egész nap étel, ital és zene is az esti
mulatságra.

/H/

Falunap NagylókbanFalunap Nagylókban
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Jurtanap Hantoson

A hantosi Jurtanapot hagyományo-
san az augusztus 20-a elõtti hétvé-

gén rendezik az iskolában és a mellette
lévõ sportpályán.
A fõzõversenyre hét csoport nevezett. Õk
már kora reggel elfoglalták táborhelyü-
ket az iskola elõtti fák alatt, és míg fõtt az
étel, baráti körben kóstolgatták az étel
mellé hozott jóféle vörösborokat. Az is-
kola elõterében az „Ügyes kezek” kézi-
munka, szakkör tagjai várták a gyereke-
ket, felnõtteket fonni, dísztárgyakat ké-
szíteni. Az iskolában Mányoki Zsolt
Hantos nevezetes épületeinek makettjei-
bõl rendezett kiállítást. Körben asztalo-
kon Hantos múltjának dokumentumai
voltak láthatók egészen az 1700-as évekig
visszamenõleg. A dokumentumok jelen-
tõs része a katolikus plébániától való.
Látványos számítógépes képbemutatót is
tartott Mányoki Zsolt Hantos 2000 cím-
mel.
Mányoki Zsolt a helyi iskola tanára, egyi-
ke azoknak a helyi értelmiségieknek,
akik mindent megtesznek azért, hogy a
település megtartóképességét erõsítsék,
hogy megmaradjon az iskola. Ápolják a
helyi hagyományokat, kutatják a telepü-
lés múltját, erõsítik emlékezetét. Beszél-
getésünkben hangsúlyozta, hogy a falusi
élet sok olyan többletet ad, amit a városi
lét nem képes biztosítani, és falun is lehet
igényes életet élni egy értelmiségi ember-
nek.

Az iskola elõtt felállított jurtában Jakab
János amatõr fémmûves bronzból, alu-
míniumból öntött tárgyaiból láthattunk
kiállítást. Díszes fokosok, lándzsák, kegy-
szobrok, dísztárgyak sorakoztak az aszta-
lokon. Jakab János egyébként is fémön-
tõként dolgozik Székesfehérváron. A
dísztárgyak készítése a munka melletti
hobbija lett.
A sportpályán népifogathajtó-, kettesfo-
gathajtó-verseny volt. Erre helybõl és a
környezõ településekrõl érkeztek a foga-
tok.
A népi fogathajtásban legjobban szere-
pelt Kiss Nándor fogata és hûséges kutyá-
ja, második lett Durmits Gyula, harma-
dik Kiss Olga Nagylókról, negyedik Tö-
rök Attila, ötödik Kiss János, hatodik
Bognár Attila.
A hintók versenyében elsõ lett Tóth Zol-
tán, második Török Attila, harmadik Kiss
Nándor, negyedik Hangyál Attila Han-
tosról.
A fedett színpadon délután a sárbogárdi
fúvószenekar játszott, majd a hantosi fia-
talok léptek fel néptánccal, népzenével,
Weivara Vivien mazsorett-bemutatóval
szórakoztatta a vendégeket. Végül a ba-
rantások tartottak látványos bemutatót.
Fél egyre megfõtt az ebéd is a két nagy
üstben. Az egyikben körömpörkölt, a
másikban vaddisznópörkölt készült. Ek-
korra készültek el a fõzõverseny résztve-
või is a vaddisznóból készült ételeikkel.
Volt, aki gombával, volt, aki szalonnával,

különleges fûszerekkel tette izgalmassá
fõztjét. A szigorú zsûri minden versenyzõ
pörköltjét kiválónak minõsítette. Ha már
mégis rangsorolni kellett, Gilányi László
natúr ízesítésû, enyhén füstölt pörköltjét
ítélte legjobbnak, második lett ifj. Koncz
Ferenc gombás pörköltje, harmadik a
markánsan csípõs Rotty com készítmé-
nye.
A zsûri megkóstolta versenyen kívül a fa-
luebédre készült körömpörköltet és vad-
disznópörköltet is. Mindkettõ profi mes-
terek munkáját bizonyította, és hamar el
is fogyott annak ellenére, hogy éppen dél-
idõben hatalmas viharral tisztelte meg a
természet a rendezvényt.
Vasárnap kispályás foci és nõi kézilabda-
bajnokságot rendeztek a focipályán. Az
idõjárás itt se volt kegyes a résztvevõk-
höz. Délben közös ebéddel zárult a két-
napos rendezvény.

Hargitai Lajos

A nagylóki nyugdíjasoknál
A nagylóki nyugdíjasok a mátyásdombia-
kat és középbogárdiakat látták vendégül
múlt csütörtökön.
A vendégek a virág mellé mûsort is hoz-
tak ajándékba. A nóta és tánc mellett
meglepetésként a középbogárdiak elhoz-
ták magukkal a hastáncos lányokat is,
akik mûsorukkal nagy sikert arattak.
A mûsor után, míg a vacsorát tálalták,

Killer Misa bácsi viccekkel szórakoztatta
a közönséget. A vendéglátók nevében a
klub vezetõje, Barabás György köszön-
tötte a vendégeket, majd jó étvágyat kí-
vánt a reggel saját kezûleg vágott disznó
húsából készült pörköltvacsorához.
A vacsora után, az est hátralévõ részében
énekkel, tánccal töltötték az idõt.

/H/
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Vigasságok
Kálozon

Két napon át vigadozott Káloz népe a falunapi és búcsúi prog-
ramokon az elmúlt hétvégén. Ennek elsõ napján járt kint a
Bogárd és Vidéke valamint a Bogárdi TV stábja.
A Vincze-tavi horgászversennyel vette kezdetét a rendezvény-
sorozat szombat hajnalban.
Az eredményhirdetést és ízletes ebédet követõen a székesfe-
hérvári Vreba László és a kálozi Kávai Dénes modellhajóit ve-
hették szemügyre az érdeklõdõk szárazon és vízen.

A 77 éves Laci bácsi és a 23 éves Dénes a megyeszékhely model-
lezõ egyesületében ismerkedtek össze. A hajdanában hajósnak
készült, nyugalmazott katona — aki Lengyelországba, Oroszor-
szágba és a Hadtörténeti Múzeum részére alkotott modelleket,
sõt, országos, Európa- és nemzetközi bajnokságon is járt már —
tapasztalataival segíti az ifjú villamosmérnököt. El is kél a jó ta-
nács, hiszen ezeken a lenyûgözõ hajókon minden apró darab sa-
ját kezûleg készül mûanyagból, fából, és minden elképzelhetõ
használati tárgyból (tollbetétbõl, pingponglabdából stb.).
Ha nem is modelleket, de aprólékos odafigyelést igénylõ tár-
gyakat készítettek eközben a gyerekek a sportcentrumban felál-
lított kézmûvessátorban.
Csodálatos kézügyességükrõl adtak tanúbizonyságot a sopo-
nyai csuhészakkör tagjai is, akiknek kiállítását a faluházban te-
kinthette meg a közönség. Az alkotók lenyûgözõ precizitással
és ötletességgel formálták emberré, gyermekké, báránnyá, kü-
lönféle életképekké, használati és dísztárgyakká a csuhét, szal-

mát, vesszõt, gyöngyöt, fonalat, miegymást. Az egyik kiállítót a
szõlõtõkék ihlették meg, azokból faragott szobrokat.
Mialatt a pályán zajlottak a kispályás futballmérkõzések (mert
hát tudnivaló, hogy Káloz férfiúi nagy focikedvelõk), mellette
pedig a díjugrató, a színpadon délután megkezdõdtek a koncer-
tek.
Úgy látszik, nem csak Sárbogárdon éledeznek és szaporodnak a
zenélõ csapatok. A kálozi Art-6 együttes igen jó hangzásvilág-
gal örvendeztette meg közönségét. Õket a más stílust képviselõ
sárbogárdi Titánok követték.

Kiemelkedõ jelentõségû része volt a programoknak a Déget és
Kálozt összekötõ út avatóünnepsége. (Habár reggel, egy dégi
baleset miatt, már használatba is vették azt az autósok.) Az ese-
ményen a két település polgármestere és Verebics Géza volt
dégi polgármester mellett ott állt Gõgös Zoltán, az FVM állam-
titkára, Szabados Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács társelnöke, valamint több meghívott, és a kör-
nyékbeli polgármesterek. Weisengruber Imre, Káloz polgár-
mestere és Gõgös Zoltán mondtak ünnepi beszédet, majd Dég
jelenlegi és volt polgármesterével együtt átvágták az új út fölött
kifeszített nemzeti szalagot. Miután az egyházak képviselõi
megszentelték az új utat, jöhetett a hordógurítás. Akinek pedig
kedve szottyant, máris kipróbálhatta az utat Csernánszky
László fogatán.

Hargitai Kiss Virág

Nyugdíjas est Straub Dezsõvel
A sáregresi nyugdíjasklub július 27-ei összejövetelén Mocsár Eleonóra polgármester
asszony köszöntõjében meglepetéssel szolgált. A hangulat növelése céljából meghívta
Straub Dezsõt és feleségét, Judit asszonyt, valamint a cecei citerazenekart. Mint kö-
szöntõjében elmondta, egy pálfai pincelátogatás alkalmával invitálta meg õket erre a
klubestre. A meghívottak kitettek magukért, fergeteges mûsort adtak. A citerások
még nótázásra is serkentették a hallgatóságot.

Jobban József alpolgármester, aki meg-
boldogult Garbacz István örökébe lépett
az önkormányzat képviselõ-testületében,
világraszóló csülökpörköltet és marha-
pörköltet készített az udvaron. A klub fér-
fi tagjai pedig bort tettek a megterített
asztalokra. Nem csoda, ha a jó mûsor, jó
étel, jó bor, jó zene s nem utolsó sorban a
jó társaság nótás kedvet teremtett.

Hargitai Lajos
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Mi lett a SERKÖV-bõl?
Hajdan, még a rendszerváltás elõtt több
termelõszövetkezet összefogásával léte-
sítették Sárszentmiklós határában ezt a
sertéstenyésztõ és hizlaló telepet. Akko-
riban jelentõs állami támogatással a kor
legmodernebb sertéstelepét építették
meg. Az itt nevelt óriási sertésállomány
hígtrágyáját új eljárással, a telep mögöt-
ti, nyárfával betelepített szikkasztó táro-
lóban semlegesítették.
Fénykorában igen jó befektetésnek bizo-
nyult ez a telep, és jól fialt a szövetkeze-
teknek. A rendszerváltás után azonban
hosszú haldoklás, vergõdés következett,
majd néhány évvel késõbb csõdközeli ál-
lapotba került. Így adták el az akkorra
teljesen tönkrement, lerobbant felszere-
lésû nagyüzemet.
Több alkalommal próbálták feltámaszta-
ni az új tulajdonosok a sertésválságok kö-
zepette, sikertelenül. Néhány évvel ez-
elõtt aztán egy szakmai befektetõ, a Fio-
rács Kft. vette meg. Ekkor indult meg itt
jelentõs korszerûsítés és a telep fokoza-
tos rekonstrukciója európai uniós támo-
gatással.
A telepre kedden délelõtt látogattam el
annak kapcsán, hogy a környezetvédelmi
hatóságnál más ügyben tett látogatásom
alkalmából elismerõen nyilatkoztak a
sárbogárdi sertésteleppel kapcsolatban.
Pozitív példaként említették, hogy a telep
tulajdonosai mindent megtettek annak
érdekében, hogy a hígtrágya kezelésénél
minden elõírásnak megfeleljenek.
A sertéstelep ellen a környezõ lakosok
több alkalommal is panaszt tettek bûz és
szennyezés miatt a környezetvédelmi ha-
tóságnál az elmúlt évek során. Legutóbb
a múlt heti testületi ülésen az egyik képvi-
selõ panaszolta, hogy péntekenként a trá-
gyaürítések miatt nagy a bûz a környé-
ken. Kíváncsi voltam arra, hogy mi válto-
zott, valójában milyen változtatásokat
terveznek a jövõben, hogy a panaszok
megszûnjenek.
Danicsek Sándor telepvezetõ és dr. Pát-
zay József, a telep ellátó állatorvosa kész-
ségesen és nem kevés büszkeséggel mu-
tatták be a telepet és a közelmúlt nagy
változásainak eredményeit.
Danicsek Sándor: — Amikor átvettük
ezt a telepet, elképesztõ állapotok ural-
kodtak itt. A hígtrágyatelep nem mûkö-
dött, mert a nyárfákat mind kivágták és
eladták, az épületek és berendezések a
használhatatlanságig lepusztultak. A
Fiorács Kft. saját erõbõl és uniós pályá-
zattal, eddig több mint 200 milliós beru-
házással elkezdte a korszerûsítést. Több
épületet teljesen felújítottunk, a beren-
dezését korszerûsítettük, a régi hígtrá-
gyakezelõ telepet megszüntettük, a terü-
letet rekultiváltuk. Ugyanakkor létesítet-
tünk egy 2.500 köbméteres, fóliával bélelt
tavat a hígtrágya kezelésére. Az elõkezelt

hígtrágyát Plézer János gazdálkodó 80
hektáros területre szórja ki a vegetációs
idõszakban folyamatosan. További gaz-
dákkal is kötünk szerzõdést, hogy a terü-
letükre kiszórhassuk az elõkezelt hígtrá-
gyát. Ez a tó a jelenlegi 72.000 állat/év ter-
meléshez elegendõ. Hangsúlyoznom
kell, hogy itt nálunk nem hizlalás folyik,
hanem elletés és malacnevelés. 1000 koca
szaporulatát, mintegy 20.000 malacot he-
lyezünk ki évente gazdákhoz, sertéshizla-
ló telepekre. Például Alapra 700-at,
Ozorára 1200-at, Felsõtöbörzsökre 1000
db-ot, az ország különbözõ településeire
pedig mintegy 20.000 db-ot helyezünk ki
alkalmanként. Itt tehát nincs olyan bûz,
mint a hizlalásnál. Mások a körülmé-
nyek. Mire a telep teljes rekonstrukciója
befejezõdik, még két ugyanilyen bélelt tó
lesz a hígtrágyának. Most csak félgõzzel
mûködik a telep, akkorra megduplázódik
a termelés. A jelenlegi 16 fõs dolgozói
létszám is 26 fõre emelkedik majd.
Érdekes, hogy a nagy munkanélküliség
ellenére kevés a jelentkezõ az álláshirde-
téseinkre, pedig itt nettó 80-100.000 Ft-ot
is meg lehet keresni havonta.
— Hajdan Sárbogárd volt az ország „disz-
nófõvárosa”. Az 1900-as években megjele-
nõ magyarországi lapokban lehetett errõl
olvasni. Ez az állítás nem volt alaptalan, hi-
szen Sárbogárdon és környékén volt orszá-
gosan a legnagyobb az egy lakosra jutó ser-
tések száma.
— Bûz tehát mindig volt Sárbogárdon.
Örülnénk, ha ezt is tudná mindenki.
— De megkérdezném, hogy mi volt a kör-
nyezetvédelmi feljelentés oka? Mert hát va-
lóban volt itt bûz korábban rendesen.
— Panaszt tettek az önkormányzatnál,
hogy hígtrágya folyik ki tõlünk az árokba
Sárszentmiklós alá. Bebizonyosodott,
hogy nem mi voltunk a szennyezõk, mert
tõlünk arra nem is tudott volna kifolyni
semmi, hanem ismeretlen tettesek Rét-
szilas felõl szippantott hígtrágyát eresz-
tettek ki abba az árokba. A környezetvé-
delmi ellenõrzés egyébként megfelelõ-
nek találta a hígtrágya-kezelési technoló-
giánkat. De gyõzõdjön meg saját szemé-
vel és az orrával, szerkesztõ úr, hogy itt
valóban megfelelõ a tartásmód és a trá-
gyakezelés, és nincs bûz.

Ezután megfelelõ védõruhát öltve végig-
jártuk a telepet. Láthattuk azokat az épü-
leteket, amelyeket még nem újítottak fel.
Ezek üresen állnak, ugyanakkor az épü-
letek közel felét már korszerûsítették.
Ezek tele voltak sertésekkel. Egy nemré-
giben elkészült kocaállás egyelõre még
üresen vár. Egy épületet hizlaldának
használnak, de itt se volt bûz. Folyamatos
a szellõztetés, az állatokat tisztán tartják.
Az elletõistálló hófehérre meszelt kívül
és belül. A bokszokban minden anya mel-
lett 9-12 kismalac szopik. Büszkék arra,
hogy megnõtt a sertéseknél a születés-
szám is a tartási körülmények javulása
következtében, no, meg úgynevezett nem
stresszes fajtákat tenyésztenek, ezért ki-
sebb az elhullás is. Két malacnevelõben
több száz, vagy talán több ezer kismalac,
süldõ fogadott bennünket. Az egyedi ko-
caistállóban betermékenyített kocák rö-
fögtek tömegével. Mint megtudtam, a
termékenyítést a telep alkalmazásában
lévõ két inszeminátor végzi. Minden is-
tálló mellett áll takarmánytároló, ahon-
nan automatikusan adagolják a takar-
mányt. Érzékelõk figyelik, hogy van-e az
állatoknak vizük, megfelelõ-e a hõmér-
séklet, páratartalom az épületben.
A hígtrágyát felújított csõrendszeren jut-
tatják ki a tárolómedencébe, ahol azt ke-
verik, elõkezelik baktériumtenyészettel,
majd kijuttatják a bélelt medencébe érle-
lésre. A csatornarendszer és a még két hi-
ányzó tárolótó kialakítására 106 milliót, a
felújításra váró épületek belsõ berende-
zésére szintén 106 milliót költenek még.
Erre uniós támogatást nyertek.
A telepen tett látogatás meggyõzõ volt
számomra. Megbizonyosodhattam arról,
hogy váratlan látogatásom ellenére sem
volt bûz sehol. Sok esetben, a városban
található ennél jóval kisebb sertéstele-
peknél nagyobb a bûz. Itt inkább a fertõt-
lenítõ szagát lehetett csak érezni.
Reméljük, hogy a fejlesztések után to-
vább javul a helyzet, és ez a telep talán új-
ra fénykorát éli majd. A látottak alapján a
húspiac minden nehézsége ellenére itt
biztatóak a jövõ kilátásai.

Hargitai Lajos
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Szép vásárfia a gútai vásárból

Két ezüsttel jöttek haza
a szilasi kézisek Szlovákiából

A mezõszilasi kézilabdások újra szép eredményt értek el, ezút-
tal Szlovákiában, a XIV. Kolarovo Kupán. Az elért eredmény
minõségét az is emeli, hogy mindegyik csapatunk idõsebb kor-
osztályban játszott, mert az idei kiírásba csak így fértünk be. A
94/95-ös csapatunk a 93-as korosztályban szerepelt, ahol az
alábbi eredmény született:
1. TJ Turnov, 2. Mezõszilas, 3. Piccard Senec, 4. TS Druzst.
Topolníky, 5. SSK CVC Nesvady, 6. HSK 74 Kolarovó.
Különdíjas: Szepesi Anett, a legjobb kapus. Edzõ: Zámbó Ti-
bor.

A zömében 1992-es születésû csapatunk az 1989-es és annál fia-
talabb korosztályba fért be, de a sorozatos sérülések miatt a
még fiatalabbakból kellett feltölteni a csapatot, akik meg is
hálálták a bizalmat.
1. Inter Bratislava, 2. Mezõszilas, 3. TJ Sokol Kynzvárt, 4.
Piccard Senec, 5. HSK 74 Kolarovó, 6. Ercsi SE.
Különdíjas: Varga Nikolett, a gólkirály. Edzõ: Zámbó Tibor.
Köszönetünket fejezzük ki a támogatóink felé, akik nélkül ez az
eredmény nem jöhetett volna létre, s külön köszönetünket fe-
jezzük ki azoknak, akik személyes jelenlétükkel buzdították a
csapatainkat. Szinte nyaralásként az ifista korú fiúk is szerepel-
tek a tornán felnõtt mezõnyben, s bátor játékkal, kemény hoz-
záállással az 5. helyet szerezték meg.

NLÁI

Felhívás

A mezõszilasi kézilabdacsapat 1994-ben vagy 1995-ben
született lány kapust keres. Jelentkezni az alábbi

telefonszámon lehet: 06 (30) 3775 628.

Alap Község Önkormányzata tisztelettel meghívja

2007. augusztus 25-én,
10 órakor

az Arany János Mûvelõdési Ház
falunappal egybekötött átadására.

Rendezvény helye: Alap, Fõ u. 164.

A megvalósult beruházást átadja: dr. Kolber István állam-
titkár és Szabados Tamás, a Regionális Fejlesztési Tanács
társelnöke. Kérjük, személyes részvételével tisztelje meg
rendezvényünket.
Alap Község Önkormányzata nevében

Méhes Lajosné polgármester

Program: 9 órától térzene a sárbogárdi fúvós zenekar elõ-
adásában; 10 óra: ünnepélyes megnyitó – köszöntõt
mond: Méhes Lajosné polgármester, dr. Kolber István ál-
lamtitkár, Szabados Tamás, a Regionális Fejlesztési Ta-
nács társelnöke.
Ezt követõen fellépnek:
– Kaláka táncegyüttes, Lajoskomárom (palotás),
– ifj. Csõsz Károly (vers),
- Alapi Mezõföld Táncegyüttes,
– Bernáth Imréné (Margaréta nyugdíjasklub),
– Fersch Renáta—Fövenyi Máté (gitár-fuvola duó),
– Novák Edith képzõ- és iparmûvész kiállításának meg-
nyitása,
– az új mûvelõdési ház megtekintése.
14.00 órától a mûvelõdési ház udvarán mûsort adnak:
– Western táncegyüttes, Paks,
– Mazsorettcsoport, Nagyvenyim,
– Tschip — német nemzetiségi táncegyüttes,
– Felicita táncklub,
– kakasdi mesemondók és énekesek,
– Margaréta nyugdíjasklub, Alap,
– Alapi Pávakör,
– Mezõföld Táncegyüttes Alapról és egy meghívott

vendégegyüttes,
– a mûsor után táncház élõ zenével,
– 16.30 órakor Szandi,
– Titánok-koncert (gimnazista fiúk).
20.00 órától utcabál: El–Nino partizenekar.
21.30 órától tûzijáték.
Délután ingyenes ugrálóvár, kézmûves-bemutatók, ját-
szóház, büfé.
Egy tál ételre mindenki a vendégünk!

Alap Község Képviselõ-testülete
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2007. augusztus 10-ei ülésén elfogadta
– a 24/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. Az önkormány-
zat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítását,
– a 25/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. Az egyes szo-
ciális ellátásokról szóló rendelet módosítását,
– a 26/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. A képviselõ-
testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló rendelet módosítását,
– a 27/2007. (VIII. 14.)Ktr. sz. A gyermekvé-
delem helyi rendszerérõl szóló rendelet mó-
dosítását,
– a 28/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. A társállat és
sportcélból tartott állatok tartásáról szóló ren-
delet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tanácskozás a hulladékgazdálkodásról
23 település vezetõi kaphattak tájékozta-
tást a regionális hulladékgazdálkodással
kapcsolatos projekt jelenlegi állásáról, az
eddig elért eredményekrõl, felmerült ne-
hézségekrõl a sárbogárdi díszteremben,
múlt héten csütörtökön. A tanácskozá-
son képviseltette magát az illetékes mi-
nisztérium is. Az összejövetel alkalmat
adott többek között arra, hogy a jelenlé-
võk megvitassák a további lépéseket.
Miután Juhász János, Sárbogárd polgár-
mestere köszöntötte az egybegyûlteket, a
projektet vezetõ operatív tanács elnöké-
nek adta át a szót.
Az elnök elmondta: az utolsó simításokat
végzik a jogszerûség kérdésében. Gondot
az európai és magyar jogszabályok folya-
matos változása okozott; emiatt kellett
például megváltoztatni a 168 önkor-
mányzat által létrehozott konzorciumot
társulássá korábban. Ráadásul az erede-

tileg 70% EU-s, 20% állami támogatás,
10% önkormányzati hozzájárulás felosz-
tása is változott, azonban hogy milyen
arányban, az a mai napig sem tisztázott.
Az EU-ban ugyanis más a rekultiváció, az
égetõmû és a hulladékkezelés támogatá-
sa. Ezen kívül az unió elvárja, hogy az or-
szág lefedett legyen. Jelenleg ezen prob-

lémák megoldásával foglalkoznak. Min-
den olyan ígéret megvan, ami az esélye-
ket erõsíti.
Más kérdés, hogy hogyan állnak a várpa-
lotai égetõmûvel. A tulajdonossal hivata-
los megállapodás van arra a területre,
ahol megvalósítják az égetõmûvet. A
pénzügyek rendezése akkor történne
meg, amikor már hivatalos nyilatkozattal
rendelkeznek az EU részérõl. A várpalo-
tai önkormányzat viszont bizonytalanko-
dik, ami veszélyezteti a projektet. Ennek
azonban mindenképpen próbálnak gátat
vetni, hiszen nagyon komoly pénzzel
szálltak be az önkormányzatok, és a kor-
mányzattól is jelentõs támogatást kaptak.
Másrészt nemcsak a határidõk sürgetik a
tárulást, hanem maguk az önkormány-
zatok is szeretnének már szemmel látha-
tó eredményeket.

Hargitai Kiss Virág

Álláshirdetés
Sárbogárd város polgármesteri hivatala állást
hirdet

gazdasági osztályvezetõ
munkakör betöltésére

Feltételek: a.) képesítési elõírás a 9/1995. (II.
3.) Korm. rendelet szerint: jogász szakképzett-
ség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazda-
sági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõ-
oktatási intézményben (jogelõd intézményé-
ben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; egyetemi szintû mûszaki fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség; egye-
temi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-
ügyi, számviteli, számítástechnikai felsõfokú
szakképesítés; fõiskolai szintû államigazgatá-
si és szociális igazgatási szakképzettség és
felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi
szakképesítés; b.) büntetlen elõélet, c.) ma-
gyar állampolgárság; d.) 5 éves szakmai gya-
korlat; e.) vezetõi gyakorlat elõnyt jelent; f.)
számítógépes felhasználói szintû ismeretek;
g.) közigazgatási szakvizsga, illetve költség-
vetési számviteli területen szerzett gyakorlat
elõnyt jelent.
A jelentkezéshez csatolni kell:
a pályázatot, amelyben az eddigi szakmai te-
vékenységet részletesen ismertetni kell; rész-
letes önéletrajzot; iskolai végzettséget igazoló
diploma másolatát, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: A köztisztviselõk jogállásáról szóló
törvény és a helyi rendelet szerint.
A jelentkezés benyújtásának határideje:
2007. szeptember 10.
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2007.
szeptember 15.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölt-
hetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália jegyzõ ré-
szére kell benyújtani. Cím: Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Álláshirdetés
Sárbogárd város polgármesteri hivatala állást
hirdet

igazgatási elõadói
munkakör betöltésére.

Feltételek: a.) képesítési elõírás a 9/1995.
(II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1/1
pontjában meghatározott jogász szakképzett-
ség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy
rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség; b.) büntetlen elõélet; c.) magyar
állampolgárság; d.) számítógépes felhaszná-
lói ismeretek; e.) közigazgatási alapvizsga és
közigazgatási gyakorlat elõnyt jelent.
A feltételekhez csatolni kell:
– az eddigi szakmai tevékenységet ismertetõ
pályázatot,
– a részletes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány/diploma másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt.
Foglalkoztatás, bérezés:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint, 3 hónap próbaidõ kikötésével,
– illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló
tv. szerint és a helyi rendeletben megállapított
juttatások,
– határozott idejû – szülési szabadság, majd
gyermekgondozás céljára igénybe vett – fize-
tés nélküli szabadság idejéig tartó jogviszony
jön létre.
A jelentkezések benyújtásának határideje:
2007. szeptember 10.
A jelentkezések elbírálásának határideje:
2007. szeptember 15.
Az álláshely az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália jegyzõ ré-
szére kell benyújtani. Cím: Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

RÉGI

SÁRBOGÁRDI

KÉPESLAPOKAT,

FÉNYKÉPEKET

JÓ ÁRON

VÁSÁROLOK.

Telefon:

06 (30) 9393 403
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Lovagrend Sárbogárdon
A Szent Ouen és Csillag Lovagrend ma-
gyarországi állandó képviseletének lét-
rehozásáról szóló egyezmény ünnepélyes
aláírására került sor a sárbogárdi dísz-
teremben az elmúlt héten csütörtökön.
Az egyezmény a Fejér Megyei Közgyûlés,
Sárbogárd és a rend között született meg
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, Juhász
János valamint dr. Bruno Hamard ezre-
des, a lovagrend nagymestere képvisele-
tével.
Juhász János köszöntõjében összefoglal-
ta a renddel létrejött kapcsolat elõzmé-
nyeit: 2004-ben Michel Guerry szenátor,
valamint a magyarországi francia nagy-
követ látogatott Sárbogárdra. Ezt a jelen-
tõs diplomáciai eseményt további magas-
rendû látogatók sora folytatta: a marok-
kói nagykövet, a belga kereskedelmi atta-
sé, akik szintén a rend közremûködésével
jutottak el városunkba. Ennek az ese-
ménysornak kimagasló állomása az
egyezmény aláírása, amelynek értelmé-
ben a lovagrend hivatalos magyarországi
képviselete Sárbogárdon jön létre. A te-
lepülés számára a lovagrend jelenléte
fontos azért is, mivel itt a francia nyelv és
kultúra ápolása nagy hagyományokra te-
kint vissza. Örömmel fogadjuk a rend
együttmûködési szándékát az oktatás, a
kultúra és a mûvészeti élet területén, ami
reményeink szerint gazdasági kapcsola-
tok kialakítását is maga után vonja majd.
A lovagrend kiterjedt diplomáciai kap-
csolatainak köszönhetõen Sárbogárd
számára új perspektívák nyílhatnak a
nemzetközi kapcsolatok terén, elsõsor-
ban Albánia, Szenegál, Marokkó és Kö-
zép-Afrika irányában. Terveink szerint
októberben kerülhet sor az elsõ közös
kulturális rendezvények lebonyolítására,
szeptembertõl pedig várhatóan a gimná-
ziumban folyó francianyelv-oktatás tá-
mogatása is megkezdõdik.
Dr. Bruno Hamard: Ez a kapcsolat egy
közös barátság és munka egyben, hogy
gyümölcsözõ, kétoldalú viszony alakul-
jon ki a rend és Sárbogárd között, bekap-
csolva Fejér megyét is. Ezzel a megálla-
podással szeretnénk Sárbogárdot és a
körzetet támogatni, bekapcsolni a diplo-
máciai életbe, innen irányítva a rend dip-
lomáciai munkáját Közép-Európától a
Balkánig. A rend következõ hivatali ese-
ményére is itt kerül sor október 12-e és
14-e között, amikor Szenegállal hivatalos
kapcsolatot írunk alá. Köszönöm Önök-
nek a bizalmat és a segítséget, a város,
illetve a megye támogatását. Büszkék
vagyunk rá, hogy kapcsolatba léphetünk
Önökkel.
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya: Na-
gyon örülünk, hogyha külföldi társaink
rátalálnak a településeinkre, és úgy gon-
dolják, hogy érdemesek vagyunk arra,
hogy együttmûködési megállapodásokat
kössenek velünk. Remélem, hogy a me-

gyeszékhelyen, Székesfehérváron is ven-
dégül láthatom Önöket. Azok az alapcé-
lok ugyanis, amelyeket az együttmûködé-
si megállapodásban olvastam, mind-
annyiunk számára különös jelentõséggel
bírnak az oktatás, kultúra, gazdasági élet
területén. Az Önök kultúrája és a mi kul-
túránk, úgy gondolom, nagyon sok közös
vonást mutat, és ezeket tovább kell fej-
leszteni. Nagyon örülök annak is, hogy a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara is leendõ partnereik között szerepel
majd.
Ezt követõen a három fél aláírta az egyez-
ményt, majd egy kézfogással és pezsgõvel
pecsételték meg a megállapodást. Ekkor
nyílt alkalmam szót váltani a rendrõl dr.
Bruno Hamard-ral.
— A rend megalakulása a középkorra ve-
zethetõ vissza, mely késõbb megszûnt.
2003-ban azonban újjáéledt egy NA-
TO-kérésnek köszönhetõen. Ez a rend
ugyanis egyben egy védelmi akadémia, és
egyik fontos tevékenysége az oktatás.
— Úgy tudom, hogy a rend nem csak Fran-
ciaországban mûködik, hanem egy euró-
pai, illetve világméretû szervezet.
— Ez nem egy konkrét nemzethez kötött
szervezet; teljes mértékben nemzetközi.
Vannak francia, magyar, afrikai és más
nemzetiségû tagjai. Itt nem a nemzetiség
a fontos, hanem a tudás és a hozzáértés.
— Hány tagja van a rendnek?
— Maximum 500 fõben határozták meg a
lovagok számát, akik egyben a rend tiszt-
jei, tisztviselõi is. Egyelõre, különféle
rangban körülbelül 60 tagja van a rend-
nek.
— Ebbõl mennyien magyarok?
— A tagok mintegy 60%-a. A kormányta-
nács külügyminiszteri pozícióját is egy
magyar, Balogh Sándor tölti be.
— Ön mióta tagja ennek a rendnek, hiszen
eléggé fiatal?
— Én vagyok az újjáélesztõje ennek a
rendnek.

— Magyarországon is folyik-e már oktatás
a szervezet égisze alatt?
— Még nem, ezt most õsztõl fogjuk kiépí-
teni. Jómagam a rend helyi fõtitkári pozí-
cióját fogom betölteni, és a védelmi aka-
démia magyarországi igazgatásával fo-
gok foglalkozni. Elõször is a katonákat
fogjuk megcélozni, utána pedig a civile-
ket. A nemzetközi kapcsolatok és euró-
pai tanulmányok a fõ terület, ami éppen
úgy egy történelem iránt érdeklõdõ diá-
kot is érdekelhet, vagy azokat, akik az
EU-ban szeretnének elhelyezkedni.
— A szerzõdés aláírásakor szóba került a
sárbogárdi gimnázium is.
— Igen, olyan összefüggésben, hogy mi-
vel Sárbogárd egy vidéki gimnázium,
messze Budapesttõl, sok frankofon nagy-
követség elfelejti, hogy itt is oktatnak
franciát, amit esetleg támogatni kellene.
Éppen ezért a francia nyelvet tanuló osz-
tályokat, bár szerény keretek között, de
minden évben szeretnénk támogatni szó-
tárakkal, egyéb felszereléssel, vagy plusz-
órák finanszírozásával. Reményeink sze-
rint ez már szeptembertõl beindulhatna.
Egyébként már eddig is történt támoga-
tás a rend részérõl közvetve, illetve köz-
vetlenül.
— Van-e a rendnek fõhadiszállása?
— Egyelõre Franciaországban található
a székhely, de egyre kisebbnek bizonyul-
nak ott a helyiségek. Ezért valószínûleg
Sárbogárd környékére fog átkerülni a
rend székhelye. Három fõ miniszter van:
egy Afrikának, egy külügyminiszter és
egy, aki a gazdasági ügyekkel foglalkozik.
Õk nem egy helyen dolgoznak, hanem a
világ különbözõ részein tevékenykednek,
és a legfontosabb kapocs az internet. Az
oktatás is internetes formában zajlik a
védelmi akadémián.
A lovagrend másnap a Hõsök terei em-
lékmûegyüttesnél rótta le kegyeletét a
hõsi halottak elõtt.

Hargitai Kiss Virág
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TANKÖNYVCSOMAGOK ÁTVÉTELE
a Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 29-én (szerda),

9–17 óráig, augusztus 30-án (csütörtök), 9–17óráig.

Tisztelt Szülõ/ Gondviselõ!
A jogosultság megállapítása nélkül in-
gyenesség címén könyv nem adható ki!
Ingyenes könyv átvételekor a tételes átvételt a
jogosultnak aláírásával el kell ismerni.
Ezekbõl következõen tehát az ingyenességre jo-
gosultságot a tankönyvfelelõs nem elõlegezheti
meg, a könyveket nem adhatja ki.
Az ingyenes könyvet felvevõ személy a köny-
vekrõl számlát nem kaphat, elismervényt befi-
zetett összegrõl nem kérhet, és nem kaphat.
A 2007/2008. tanévben az ingyenes tankönyv-
ellátásra jogosultak köre az 1-8. évfolyamig a
következõ:
– a tartósan beteg,
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes elõfordu-
lása esetén halmozottan fogyatékos,
– pszichés fejlõdési zavarai miatt a nevelési, ta-
nulási folyamatban tartósan és súlyosan akadá-
lyozott,
– a három- vagy többgyermekes családban élõ,
– nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogo-
sult,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ tanuló.
A kedvezményre való jogosultságot:
a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes
családban élõ gyermek esetén, a hasonló jogcí-
men folyósított családi pótlékról;
b) fogyatékosság, tartós betegség, testi, érzék-
szervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes elõfordulása esetén
halmozottan fogyatékos;
pszichés fejlõdési zavarai miatt a nevelési, ta-
nulási folyamatban tartósan és súlyosan akadá-
lyozott esetén a szakértõi és rehabilitációs bi-
zottság szakvéleményével;
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
esetén az errõl szóló határozattal kell igazolni.
A családi pótlék összege igazolható bármilyen
módon: bérjegyzék, számlakivonat, postai utal-
vány stb.
Az igénylés jogszerûségéért a szülõ felelõs!

Tankönyvcsomagok —
2007/2008. tanév

osztály
1.a-b 7.951 Ft
2.a-b-c 6.363 Ft
3.a 9.478 Ft
3.b-c 9.312 Ft
osztály angol német
4.a-b-c 10.392 Ft 9.823 Ft
5.a-b 12.871 Ft 10.572 Ft
6.a-b 13.988 Ft 11.689 Ft
6.c 13.341 Ft 11.042 Ft
7.a 16.674 Ft 14.375 Ft
7.b-c 16.027 Ft 13.728 Ft
8.a-c 12.581 Ft 13.527 Ft
8.b 13.228 Ft 14.174 Ft
A tanévnyitó ünnepély 2007. szeptember 2-
án (vasárnap), 17 órakor az iskola udvarán
lesz.
A nyolcadikosoknak és a leendõ elsõsöknek
gyülekezõ 16.30 órakor a mûvelõdési ház elõtt.

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!
A tankönyvcsomagok átvételekor kérjük, hogy
nyilatkozzanak gyermekük étkezési igénybevé-
telérõl (tízórai, ebéd, uzsonna).
Amennyiben étkezési kedvezményre jogosult,
kérjük a szükséges dokumentumok leadását.

Ingyenes étkezés:
– 1-4. évfolyamig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermek;

50%-os étkezés:
– 5-8. évfolyamig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermek;
– 1-8. évfolyamig a tartósan beteg, három-
vagy többgyermekes családban élõ gyermek.
A kedvezményes étkezéshez a nyilatkozatok
2007. augusztus 21-étõl átvehetõk az iskola
portáján.

Mészöly Géza Általános Iskola

Tájékoztató
Iskolánkban a tankönyvárusítás idõpontjai:

Az ingyenességre nem jogosultak
körének 2007. augusztus 24.
(péntek), 8–14 óra között.

Az ingyenességre jogosultaknak
2007. augusztus 25. (szombat), 8–14

óra között. Ekkor kell bemutatni
a jogosultságot igazoló iratokat is.

Javító, osztályozó vizsga: 2007. augusztus
28. (kedd), 9 óra.
Tanévnyitó ünnepély: 2007. szeptember 1.
(szombat), 9.30 óra.
Elsõ tanítási nap: 2007. szeptember 3. (hét-
fõ).

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Szent István
napja

Sárbogárd, 2007.
augusztus 19-20.

Augusztus 19-én
az Ifjúsági parkban

15.30-tól gyermekjátszóház, arcfestés
Bíró Krisztivel, gyöngyfûzés, szalma-
fonás Gárdonyi Bernivel, bõrözés
Steixner Istvánnal, kerámiázás Pente-
lei Kovács Klárival, közben, 16 órakor
Bíró Kriszti gyermekdalokat énekel.
17 órától Nemzetközi Néptánc Gála a
Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál fellépõivel. Közremûködnek:
Kínából a Wuhan Seven Colours
Flower Art Ensemble, Algériából az
El Afrah táncegyüttes, Szerbiából a
Civija–Sabac táncegyüttes.
19.30-tól a sárbogárdi Ten Dance
Táncklub latin táncbemutatója.
20 órától Forgács Gábor, a Vidám
Színpad mûvészének estje.
21 órakor tûzijáték. Utána, éjfélig
utcabál a Without zenekarral — ma-
gyar és nemzetközi slágerek a hatva-
nas évektõl napjainkig.

Augusztus 20-án
a Hõsök terén

Tisztelettel meghívjuk a város minden
lakóját az augusztus 20-a alkalmából
rendezendõ városi ünnepségre, 18
órára.
Az ünnepségen beszédet mond: Ju-
hász János polgármester.
Program: „Sárbogárd Város Díszpol-
gára” cím átadása, „Az Év Utánpót-
lás-nevelõje” kitüntetés átadása, ko-
szorúzás. Közremûködik: Bíró Kriszti
és a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Mindenkit szeretettel vár
Sárbogárd Város Önkormányzata

Augusztus 18-án,
szombaton, 14 órától

újra kézmûves–játszóház
a mûvelõdési házban.

Iskolára készülünk.
Órarend, könyvjelzõ, csipeszfigura-
készítés. Hozz magaddal ollót, ragasz-
tót, ceruzát, vonalzót!
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ISTVÁN KIRÁLY
István elsõ magyar királyt a magyarság
egy része vallásos tiszteletben részesíti,
mint Szent Istvánt. A történelmi személy
hamarosan legendás alakká is vált. Alig
fél évszázaddal halála után az István ki-
rályról írt legendákban egy égies jellemû
szent királyról lehet olvasni. A legendák
kiemelik vallásosságát, kegyességét, élet-
szentségét, egyházszervezõ erejét és ke-
véssé, vagy alig emlékeznek meg a király
családjának viszályairól, de még István
államszervezõ és törvényhozói ténykedé-
sérõl is csak igen felületesen.
Ez az idõ Szent László király kora, egy az
egyházban, egész Európában végbemenõ
vallásos fellendülés ideje, amely a szent-
kultusz felerõsödését is magával hozta.
Az Európa-szerte elmélyült hitélet min-
den népben saját szent után való vágya-
kozást ébresztett, vallásos tisztelete tár-
gyául minden nép önmagából keresett
ideált. A világban akkor folyt a két nagy
hatalmasság, császár és pápa harca is; eb-
ben a magyar király a pápa oldalán állt.
Ebben a felfokozott vallásos hangulatban
István, Imre és Gellért püspök nevét egy-
re inkább szentként hordozta a nép aj-
kán; sírjuknál történt csodákról járnak a
hírek szájról-szájra. Az 1083-ban Székes-
fehérvárra összehívott zsinat pápai enge-
déllyel szentté avatta õket, de ez az aktus,
ha sok tekintetben politikai aktusnak is
tekinthetõ, tulajdonképpen egy a nép ál-
tal már megtörtént kanonizáció megerõ-
sítése volt.
Ily módon István sorába iktatódott a ró-
mai egyház szentjeinek, felruházva mind-
azokkal a tulajdonságokkal, képességek-
kel, ami e szenteknek sajátja, elfoglalva
azt a helyet, amit a szentek a római egy-
ház vallásos rendszerében elfoglalnak.
A magyar nép egy jelentõs része, a pro-
testáns magyarság számára István, mint
szent nem jelent vallásos élményt, vallá-
sos tiszteletének nem lehet tárgya. Ter-

mészetesen a protestáns magyar is tudo-
másul veszi, hogy a XI. század magyar hit-
tapasztalata szentté avatta István királyt,
tudomásul veszi azt a legenda-tudósítást
is, hogy István az országot Szûz Máriának
ajánlja oltalmába. Mindez azonban a
protestáns magyar ember számára csu-
pán történelmi adat, esemény, vagy tény,
de nem vallásos élmény.
A protestáns magyar ember számára Ist-
ván király mégsem csupán intellektuális
élmény. Természetesen Istvánt elõször is
történelmileg értékeljük. Megemléke-
zünk életmûve nagyságáról, a keresztény
magyar állam megszervezésérõl. Meg-
emlékezünk törvényadásáról. Megemlé-
kezünk arról a pompás politikai éleslátá-
sáról, amely felismeri és választani tudott
Kelet és Nyugat között Nyugatot; po-
gányság és kereszténység közt keresz-
ténységet; rokonnépek sorsával egyenlõ
felmorzsolódás vagy elszlávosodás he-
lyett népi megmaradást, önálló államisá-
got, korszerû mûvelõdést. A történetku-
tatás úgy látja, István felismerte a keresz-
tény vallásnak nemcsak az egyénre ható
erejét, hanem az egyházi szervezet állam-
összetartó képességét is. E felismerés
után nem riadt vissza erõszakos eszkö-
zöktõl sem, hogy ezt a felismert új erõt
népében és országában hatóvá tegye.
Hogy személyes vallásos élménye milyen
fokú volt, hogy Krisztusban, mint meg-
váltóban való személyes hite volt-e, nem
tudjuk.
Mindezt tudva, minderrõl megemlékez-
ve, a történelmi múlt regisztrálásán kívül
lehet-e és mennyiben István király a pro-
testáns ember számára vallásos élmény
tárgya? Maga István király vallásos él-
mény tárgya nem lehet – ember nem le-
het az. De lehet egy vallásos élmény fel-
keltõje õ és életmûve: István királyban és
életmûvében minden nemzedék magyar-
sága, és tegyük hozzá: bármeny hitû ma-

gyarsága bizonyossággal fel kell ismerje
az emberi történelmet alakító Úristen
Lelke munkáját. Így vagy úgy, jobban
vagy kevésbé tulajdonképpen minden
történelmi alak rá kell, hogy vezessen er-
re a felismerésre, de a történelmi körül-
mények, az a tény, hogy István döntésé-
nél egy nép léte volt a tét, ez a felismerés
spontánabb és könnyebb.
István király alakja és életmûve el kell ve-
zessen bennünket ahhoz a bizonyosság-
hoz, hogy önálló népiségünk, önálló álla-
miságunk a Kárpátok medencéjében, a
nyugati kultúrkörhöz való hozzásimulá-
sunk, keresztyénségünk és a reformáció
evangéliumi tanítására való páratlan fo-
gékonyságunk mind és együttesen Isten
rendeltetése. Mindez István döntésének
eredménye volt, illetve más döntése ese-
tén ezek nem, vagy nem így lettek volna.
Pogányokként felmorzsolódott volna a
magyarság, mint más rokonnépeink, bár-
mily hatalmasok voltak is rövid ideig; ke-
leti kereszténységhez csatlakozva bolgá-
rokhoz hasonlóan elszlávosodott volna a
magyarság, s mint ilyen, a reformáció elõl
is elzárt, érzéketlen maradt volna.
A magyar protestanizmus ezért, úgy is,
mint Magyarországon évszázadok óta az
evangéliumi hit hordozója, úgy is, mint az
egyetemes magyarság egyik szerves ré-
sze, Isten iránt való buzgó hálával emlé-
kezik meg István királyról, mint az Õ
eszközérõl és ajándékáról.

Harsányi András

Meghívó

A Sáregresi Református
Egyházközség Presbitériu-

ma szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2007. augusztus 20-án
(hétfõn), 9 órakor,

a sáregresi református
templomban tartandó

hálaadó istentiszteletre.

Isten igéjét hirdeti:
Péntek László,

a Mezõföldi Református
Egyházmegye esperese

„Siess keresztyén, lelki jót hallani
régi törvénybõl harcolni tanulni,
az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,
Krisztusban bízni.
Mert hiába ezt az ó törvénybe,
Próféták írták Biblia könyvébe;
Szép tanulság ez most az új törvénybe’
Mi eleinkbe’.

Tinódi Lantos Sebestyén

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

ZENÉS ÁHÍTATUNKRA, MELYET
2007. augusztus 19-én (vasárnap),

17 órai kezdettel tartunk a sárbogárdi
református templomban.

Az alkalmon Molnár László (trombita)
és Jákob Zoltán (orgona) szolgálnak

magyar szerzõk mûveivel.
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4-6 fõ

BIZTONSÁGI ÕRT

keresünk
alkalmazotti jogviszony

formájában.

Utazási költségtérítés van.

Érdeklõdni: 7-16 óráig
a 25/502-860 vagy a

30/385-1967-es telefonszámon.

NÖVÉNY-
TERMESZTÉSI

ÁGAZATVEZETÕT,
ÜGYVEZETÕT

keresünk.

Bérezés megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 7-16 óráig
a 25/502-860 vagy a

30/385-1967-es telefonszámon.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

INGYENES
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12 óráig.

Minõségi szemüvegek hitelre is!
NIKE napszemüvegek csak most

0% THM-re!
Egészségpénztári (már Honvéd EP is)

és bankkártyák elfogadása!
Kontaktlencsék és kellékeik.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8.30-12-ig,
keddtõl péntekig: 8.30-17-ig.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812

60 órás

ANGOL
kezdõ és nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyam

szeptembertõl
a sárbogárdi mûvelõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István.
Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Szintfelmérés:
2007. szeptember 6-án, 18 órakor.

Jelentkezés a 06(25)461 093-as
telefonszámon vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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Sonkatekercs
Hozzávalók: 8 szelet gépsonka, 20 dkg
krémsajt, 10 dkg ecetes torma, 1 nagy re-
szelt alma, só, bors, 1 fej saláta.
Elkészítés: a krémsajtot habosra ke-
verjük a tormával és az almával, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. Egy hosszú-
kás, vagy kerek tálat kirakunk a lecsur-
gatott salátalevelekkel, és elhelyezzük
rajta a fenti töltelékkel töltött sonka-
tekercseket. Ügyeljünk arra, hogy a te-
kercs végére és a tetejére jusson egy-
egy nyomózsákból kinyomott rózsa.
Díszíthetjük ecetes uborkával, paradi-
csomkarikával, nyers uborkával, tojás-
karikával.
Jól behûtve tálaljuk.

Vajas pogácsa
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 18 dkg vaj, 3
tojás, 2 dkg só, 1 cs. sütõpor.
Elkészítése: a lisztbe belekeverjük a
sütõport, a vajat a liszttel elmorzsol-
juk, beleütjük a tojásokat, beleszórjuk
a sót, és tésztává gyúrjuk. Ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk, és pogácsaszaggatóval
kiszaggatjuk. A tetejét megkenjük to-
jással, tepsire tesszük, és forró sütõben
megsütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A HARRY POTTER-ÜGY
Baljós hírek, vészjósló mendemondák
keltek szárnyra Harry Potterrel kapcso-
latban. Hogy állítólag meghalt volna a
fiú. Ugye, angol nyelven már megjelent a
könyvsorozat hetedik, utolsó kötete, s az
írónõ, J. K. Rowling állítólag a fõszereplõ
kivégzésével tette volna ki a pontot a több
kilós regényfolyam végére. Így tette ön-
maga számára is lehetetlenné, hogy ne-
tán egy nyolcadik, majd kilencedik, tize-
dik satöbbi kötet megalkotásáról törje a
fejét.
Ha igaz a halálhír.
De lehet, hogy csak rémhírrõl van szó, és
a derék Harry a záró fejezet után is foly-
tatja majd zavarba ejtõ varázslatait, szeli
a levegõt értékes söprûjével, küzd titok-
zatos ellenségeivel, ám arról már semmit
nem fogunk tudni. De az is lehet, hogy
abbahagyja a varázslói pályát, és elmegy
közönséges pincérnek, könyvelõnek vagy
mondjuk könyvtárosnak. Ez utóbbi lenne
a legérdekesebb, mert akkor a saját kezé-
vel adhatná az olvasók kezébe a róla szó-
ló hét kötetet.
Csakhogy élete további szakaszáról nem
kapunk semmiféle információt, mert
több kötet nem lesz. Magam sem tudom,
mit kívánjak inkább. Ha elhunyt, szomo-
rúak leszünk, sõt, fel leszünk háborodva.
Ha tovább él, szintén. Mert mindenkép-
pen vége. Vannak, akik szerint inkább le-
gyen a sorsa valami dicsõ, hõsi halál, ha
már úgyis végleg el kell búcsúzni tõle. Ak-
kor legalább nem fúrja az emberek olda-
lát, hogy mi lehet Harry Potterrel a nem-
létezés országában.
Elgondolkodtató azonban a következõ
megfigyelés.
Az angolszász országokban, ahol valószí-
nûleg már százezer számra fogytak el a
hetedik kötet példányai, és bizonyára tí-

zezrek el is olvasták, ott nyugalom van.
Nem robbant ki tömegdemonstráció
New Yorkban, nem törték össze a köny-
vesboltok berendezését Londonban,
nincs polgárháborús helyzet Hongkong-
ban. Mi következik ebbõl? Hát az, hogy a
nagy mû befejezése az olvasók szája íze
szerinti. Tehát ahogy a tömeges ízlést ki-
szolgáló filmek, írások íratlan szabálya
kívánja, erõs feszültség után kibékítõ zár-
lat következik. Nyugi! Nem lesz baj a fiú-
val, vagy ha lesz, kedvezõen megoldódik.
Most végezetül azoktól az olvasóinktól
kell elnézést kérnem, akik azt sem tudják,
kiféle-miféle az a Harry Potter. Magyar-
országon kétféle ember van. Vannak a
Potter-olvasók és a Potter-nemolvasók.
És ehhez nincs semmi köze a politikai be-
állítottságnak. Nyilván az utóbbiak van-
nak többségben. Sokuknak a legkisebb
gondjuk is nagyobb annál, mint hogy egy
kitalált, teljesen valószínûtlen történet
kitalált hõsének kitalált sorsával törõdje-
nek. Fontosabb nekik például az épp ese-
dékes kenyéráremelés. Akik viszont ol-
vasták a hat kötetet, szinte személyes is-
merõsüknek érzik ezt a szimpatikus,
szemüveges fiút, különösen ha filmen is
látták a történetet. Õk külön kasztot al-
kotnak a társadalmunkban. Saját világuk,
saját mitológiájuk van, fél szóból is meg-
értik egymást. Rettentõen kíváncsiak ar-
ra, hogy mi lesz Harryvel. Nem kis dolog,
hogy egy irodalmi mû kapcsán ilyen tár-
sadalmi méretû mozgás jött létre.
Sajnálatos, hogy ez is külföldrõl jött el
hozzánk, akárcsak a guargumi (élelmi-
szer-állagjavító adalékanyag). Remélhe-
tõleg nincs, legalábbis csekély a mérgezõ
hatása.

(L. A.)

Az Eurest Kft. sárbogárdi egységébe

GÉPKOCSIVEZETÕT
keres

napi 8 órás, folyamatos
munkarendbe.

Elvárások:
– általános iskola,
– C-, D-kategóriájú gépkocsi-vezetõi

jogosítvány,
– érvényes PÁV vizsgaeredmény.
Elõny: min. 3 év C-, D-kategóriás gépko-
csivezetõi gyakorlat.
Jelentkezni a 06 (30) 689 9825-ös

számon lehet.

SÍC — hírek, eredmények
Az Országos Diákolimpia III. fordulójának Debrecen városa adott otthont 2007. au-
gusztus 4-én. Egyesületünkbõl 1 fõ serdülõ és 3 fõ gyermekkorú versenyzõ vett részt.
A hármadik forduló eredményeinek kihirdetésével egy idõben került sor az összesí-
tett eredmények értékelésére. Az összesített értékelésnél a diákolimpiai versenysoro-
zat három fordulójából két versenyen elért legjobb eredményt vették figyelembe:
A III. forduló alapján helyezéseink: Takács Anna serdülõ lány 2. helyezett, Katona
Dorottya gyermeklány 2. helyezett, Zelnik Péter gyermekfiú 3. helyezett, Bereczky
Máté gyermekfiú 4. helyezett lett.
Az összesített eredmény alapján helyezéseink: Takács Anna a serdülõ lányok között
2. helyezést, Katona Dorottya a gyermeklányok között 2. helyezést ért el. A gyermek-
fiúk között Bereczky Máté a 2. helyen, Zelnik Péter a 4. helyen végzett.
Íjászegyesületünk várja 9 éves kortól a sportolni, íjászkodni vágyó fiatalokat.
Jelentkezhettek hétfõi és szerdai napokon, délután 17 órától az edzések napján. Hely-
szín: Sárbogárd város sporttelepe (bejárat az Ady Endre útról, az OMV benzinkúttal
átellenben).
Mindenkit szeretettel várunk!

SÁRRÉTI Íjász Club
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A SZÁRNYAS KIRÁLYFI
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy király s
annak olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. Mikor a királykis-
asszony eladó sorba került, tízen-húszan is jöttek leánynézõbe, mind
csupa királyfik, de a királykisasszonynak éppen a legszegényebb király-
fin akadt meg a szeme. Az ám, csakhogy a király azt szerette volna, ha a
leánya a leggazdagabb királyfit választja, s merthogy nem ezt tette,
nagy haragjában bezáratta a palota legmagasabb tornyába, s ott tartot-
ta szomorú rabságban. Hiszen zárhatta, mert a szegény királyfi minden
alkonyatkor meglátogatta a királykisasszonyt úgy, hogy arról senki lélek
sem tudott. Ugyan, hogy lehetett ez? Úgy, hogy a királyfinak volt egy
ezermester inasa, ez szárnyat csinált a gazdájának, s amint esteledett,
alkonyodott, felszállott a város szélén, s mint egy madár, úgy repült be a
torony ablakán.
Hát ez így volt egy hétig, kettõig. Egyszer azonban eszébe jutott a király-
nak, hogy meglátogatja a leányát, hátha szép szóval másfelé fordítja a
szívét. No, éppen jókor talált menni a toronyba: a szegény királyfi ott ül-
dögélt a királykisasszony mellett, keseregtek mind a ketten, hullott a
könny a szemükbõl, mint a záporesõ. Hej, szörnyû haragra gerjedt a ki-
rály, mikor meglátta a királyfit. Kirántotta széles görbe kardját, de bez-
zeg a királyfi sem tátotta el a száját, meglebbentette-csattogtatta a szár-
nyát, s huss, kirepült az ablakon. Meg sem állott, míg abba az erdõbe
nem repült, ahol õ egymagában lakozott kakassarkon forgó aranypalo-
tában.
Nosza, a király mindjárt befogatott a hatlovas hintóba, s indult az erdõ-
be, mert hallotta volt már, hogy az õ erdejében lakozik a királyfi, csak
hogy közeliben lehessen a királykisasszonynak. Ment a hintó után egy
regement huszár is, s ahogy a palotához értek, egyszeribe körülfogták, a
király meg bement a palotába.
Bemegy az elsõ szobába, nem volt ott semmi. Bemegy a másodikba, ott
volt két ágy, két szék, egy asztal meg almárium. Bemegy a harmadikba,
s hát abban nem volt egyéb, csak egy íróasztal, amellett ült a királyfi, s
szomorú verseket írt az õ nagy szívbéli bánatáról.
– Hé, szárnyas királyfi! – kiáltott a király szörnyû haraggal. – Te voltál a
leányomnál?
– Én voltam, felséges királyom, nem tagadom. Ha tagadnám is, mi hasz-
nát látnám?
– Bizony, ha te voltál, mindjárt agyon is lõlek ebben az álltó helyemben!
Azt mondta a királyfi:
– Ne lõjön meg, felséges királyom! Inkább vitessen vissza a toronyba,
kötöztessen össze a leányával, s vettessen le a toronyból.
– No, ha ez a kívánságod, ez teljesedhetik – mondta a király. – Haljatok
meg együtt, szívem szomorítói!
Hát csakugyan úgy lett, ahogy a szárnyas királyfi kívánta: visszavitték a
toronyba, ott összekötözték a királykisasszonnyal, s ledobták a torony-
ból. Le ám, csakhogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelej-
tették lekötni, s ahogy lelökték az ablak párkányáról, kieresztette a szár-
nyát, felszállott a magas levegõégbe, s repült a királykisasszonnyal,
mint a gondolat, még annál is sebesebben.
Eleget kiabált a király utána, hogy csak jöjjön vissza, egyiknek sem lesz
semmi bántódása, de bezzeg volt esze a szárnyas királyfinak, még a fe-
jét sem fordította vissza; nem szállott földre, míg az apja udvarába nem
ért. Ott aztán leoldották róluk a kötelet, s még aznap megesküdtek a fia-
talok. Amire a király odaért, már rég megvolt a lakodalom, csak egy ke-
vés maradék jutott neki a lakodalmi kalácsból.
No, ez így éppen jól volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle.

Benedek Elek

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. augusztus 21.

Heti idõjárás
A hét második felére változé-
konyra fordul idõjárásunk. Csü-
törtökrõl péntekre virradóra egy
lassan mozgó hidegfront éri el
térségünket, melynek hatására
pénteken elszórtan, a hétvégén
pedig többfelé lehet számítani
záporok, zivatarok kialakulására.
A front hétfõre elhagyja a nyuga-
ti országrészt, így ott már csök-
ken a csapadékhajlam, de kele-
ten további zivatarok kialakulása
várható. A légmozgás általában
gyenge vagy mérsékelt lesz,
csupán egy-egy zivatargóc köze-
lében számíthatunk erõs, néhol
viharos széllökésekre. Pénteken
24-34, szombaton 25-32, vasár-
nap 22-31, hétfõn 25-29 fokra
számíthatunk a délutáni órák-
ban.

www.metnet.hu

Megfejtések

Helyes megfejtést küldött be a 29. heti rejtvényre: CSUTI DÓRA, Sbg., Árpád-ltp. 16. 1/8. Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben. Gratulálunk!
A 33. heti rejtvény helyes megfejtõi: Barabás Tamás és Barabás Anita Kislók, Törzsök Beáta, Sbg., Tinódi u.
209., Varga Dávid, Sbg., Ady E. út 72., Csuti Dóra, Sbg., Árpád-ltp. 16. 1/8., Bögyös Tamara, Sáregres, Kossuth
u. 10.
Szerencsés megfejtõnk: BÖGYÖS TAMARA, Sáregres, Kossuth u. 10. Nyereményedet átveheted a szer-
kesztõségben. Gratulálunk!

A 29. heti rejtvény helyes
megfejtése.
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Augusztus 18., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Utánam, srácok! 8.35 Éretlenek 9.05 Mi, szemüvegesek
10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Momentán 11.00 Klipperek 12.00 Hírek 12.10
Fejlesztés alatt 12.40 Testi mesék 13.35 Az Ushuaia expedíció 14.25 Autóvízió
15.00 MaxMotor 15.30 TS – Bajnokok Ligája 16.00 Volt egyszer egy család
17.30 Magyarország nemzeti parkjai 18.00 Ötkarikás történetek 19.00 Lu-
xor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Elválni és megszeretni 22.00 Neoton
Família-koncert 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.50 Isten városa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Disney-rajz-
filmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Isteni sugallat 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L. A. Heat – Halálos
páros 15.35 A hálózat csapdájában 16.40 Gyagyás nyomozás 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Nekem 8 21.25 Pénzhajhászok 23.45 Halálos erõ 1.35
Dark Blue 3.25 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.30 Nigel Marven kalandjai 11.25 Babavilág 12.00 Rém
rendetlen család 12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Született fele-
ségek 15.30 Csillagkapu 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15 Bölcsek
kövére 22.10 Frequency 0.30 Robotzsaru 2.10 Ed 3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Krónika 8.00 Krónika 8.17 Kerti pad
8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 100 éves a Kabaré – A 60-as évek
12.00 Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet
14.30 Cigányfélóra 15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16
óra 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sport-
világ 19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádió-
színház: Ezerév 21.55 A Djabe együttes felvételeibõl 22.00 Krónika 22.15 Sport-
világ 22.30 Az én hetem 22.56 Pálvölgyi Géza felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó
23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Augusztus 19., VASÁRNAP
MTV: 4.40 Hajnali gondolatok 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Vá-
laszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Mentsük meg Bundert Boglárkától! 8.30 A
Black Rose vár titka 8.50 Fõtér 9.45 „Így szól az Úr!” 9.50 Baptista magazin
10.15 Metodista ifjúsági mûsor 10.25 Útmutató 10.55 TS –Gyorsasági moto-
ros-vb 12.00 Hírek 12.10 Most, amikor minden virág nyílik? 12.50 Az utolsó ele-
fántcsontlovagok 13.50 TS – Gyorsasági motoros -vb 14.55 TS – Sport7 15.45
Magyar elsõk 16.05 Csellengõk 16.30 Feszti körkép 17.05 Sebestyén Márta 50
éves 18.05 Magyarország nemzeti parkjai 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.00 Meseautóban 21.00 Szent István – Egy
ország születése 22.05 24 – Elsõ évad 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 TS –
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.50 Így készült:
Lecsó 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Inuyasha 9.55 Receptklub
10.15 Játék 11.15 MeneTrend 11.40 Vadnyugati fejvadász 12.40 Tuti gimi13.30
Motorsport-magazin 13.50 Egy rém rendes család 14.05 John Doe – A múlt nél-
küli ember 15.35 Kemény, mint a kõ 16.20 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Ugly Betty
17.30 Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Apád, anyád idejöjjön!
22.50 K-1 – Magyar Nagydíj, Debrecen 0.45 Rali-vb, összefoglaló 1.25 Portré
2.00 Boszorkányok iskolája
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.55
Lassie 10.25 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.30 Knight
Rider 13.35 Fekete nyíl 14.25 GSG 9 – Az elit kommandó 15.30 Smallville 16.30
Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Ottalvós buli 21.45 Cool túra 23.50 Képírók 1.50 Napló 2.45 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 Re-
formátus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Tetten ért szavak 15.15 Vasárnapi randevú 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, 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 22.30 Késõ esti Rádiószínház 23.52 Pálvölgyi Géza
felvételeibõl 24.00 Éjszaka

Augusztus 20., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Fogtündér, hol vagy? 8.30 Ünnepi zászlófelvonás 8.45 Utas
és holdvilág 9.40 István, az apostoli király 10.00 Tisztavatás 10.35 Szaffi 12.00
Hírek 12.05 Popeye, a tengerész 12.35 Akli Miklós 14.10 BBC-exkluzív 15.05
Álomkeringõ 16.35 Válaszd a mozgást! 16.50 Hírek 17.00 Szent Jobb-körmenet
19.15 Az államalapítás öröksége 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
20.00 A Társulat 21.00 Tûzijáték 21.25 István, a király 23.05 Hírek 23.15 Vinci
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Receptklub
9.15 Segítség, hal lettem! 10.45 Csodakutyák 12.30 A tolvajok hercegnõje
14.10 Mindent bele, fiúk! 15.45 Apám, a hõs 17.25 Red Bull Air Race, Budapest
18.30 Híradó 19.00 Ikertúra 20.55 Ünnepi tûzijáték 21.35 Kútfejek 23.45 A jó fiúk
feketében járnak 1.40 Bundesliga 2.45 Autómánia

TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.50 Wilbur nagy kalandja 9.25 Talpig zûrben 10.55 Feke-
te tulipán 12.25 Behálózva 14.25 Loch Ness 16.35 A kalózsziget titka 18.30 Té-
nyek 19.00 Szent György és a sárkány 20.50 Tûzijáték 21.35 A hét törpe vissza-
tér, avagy az erdõ nem elég 23.20 Az élet iskolája 1.20 Tûzijáték 2.10 Vanília és
csokoládé
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Nem fázik annyira, amennyire reszket… 9.00 Napközben 10.00 Krónika 10.04
Római katolikus szentmise közvetítése 11.00 Napközben 11.10 Sétány 12.00
Krónika 12.30 Magyarországról jövök 12.40 Ki nyer ma? 13.04 Petõfi Sándor:
Bolond Istók 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.04 Fórum
14.35 Jeles nap-tár 15.05 Kultúrkör 16.04 Ma kitüntetettek portréja 18.03 Sport
18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Árpád ébredése 20.56 Szigethy Ferenc gitározik
21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.20 Irodalmi újság

Augusztus 21., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 9.40 Párok és házaspárok 10.00 Kalandos
nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.30 Fõtér 14.10 Magyar elsõk 14.35 Engedjétek hozzám 14.45 Ka-
tolikus krónika 15.10 Kodály 125 15.20 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást!
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra!
17.30 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 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 Pekingi bicikli
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 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint test-
õr 17.30 LOST – Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35
Pasik 21.15 Harmadik mûszak 23.10 Igaz történetek 1.00 Reflektor 1.20 Rejtõz-
ködõ 2. 2.55 Az Internet csodái 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.30 A mi házunk 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30
Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Irigy Hónaljmirigy 22.00 Német pite 23.55
Tények este 0.25 Alfred Hitchcock bemutatja 1.00 Szökés Budára 3.25 Aktív
3.55 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 háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.05 100 éves aKabaré – A 60-as évek 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napköz-
ben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Vilá-
gosig 20.54 Szigethy Ferenc gitározik 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett
sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ
22.50 Virágom, virágom – Magyar népdalok

Augusztus 22., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.05 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Hrvatska 13.50
Fõtér 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Cinecitta 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 20.00 Sporthírek 20.15 Fuss, hogy utolérjelek… 21.45
Szerda este 22.25 Kultúrház 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 Magán-beszél-
getések 24.00 Kávé és cigaretta
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
14.30 Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint test-
õr 17.30 LOST – Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35
Magyarország—Olaszország, válogatott labdarúgó-mérkõzés 23.00 Médium
24.00 Reflektor 0.15 Piszkos zsaruk 2.10 Az elnök emberei 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.30 Teleshop
11.50 Kéjwatch, avagy az elfucserált vízi mentõk 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomo-
zó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor
House 22.00 Az elveszett szoba 23.00 A küszöb 24.00 Tények este 0.30 Halálhá-
ló 2.00 Drága testek 2.50 Aktív 3.20 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 háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno…–
Naplópályázat 1995. 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 mûsorá-
ból 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Világosig 21.04 Egy hazá-
ban 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10
Éjszaka
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Augusztus 23., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fekete város 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Slovenski utrinki 12.50 Együtt 13.20 Fõtér 14.15 Önök
kérték! 15.10 Kodály 125 15.20 Cinecitta 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
20.00 Sporthírek 20.15 Múltidézõ Vitrayval 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök
este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 A tánc legendája 24.00
Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 XXI. Század 12.45 Mozi matiné
14.20 Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP-Több mint testõr
17.30 LOST-Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Pa-
sik 21.15 Éretlenek 23.00 Ments meg! 23.55 Reflektor 0.15 Infománia 0.50 Bújj,
bújj szellem! 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár
10.10 Teleshop 11.30 Ápolandó ápolók 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Baywatch Hawaii 16.00 Rex felügyelõ 17.05 Monk – Flúgos nyomozó
18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit
21.00 Laura – Átok a Riviérán 23.00 Nyomtalanul 24.00 Tények este 0.30 Csa-
ládban marad 2.05 Aktív 2.35 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 háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.27 Aranyalap 13.30 A római katolikus 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 Világos-
tól Világosig 21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvi-
lág 22.20 Kard és kereszt 22.45 Polya Jorday gospeleket énekel 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör

Augusztus 24., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fekete város 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kör-
zeti magazinok 15.30 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Kör-
zeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.10
Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Doktor Nagyfõnök 21.15 Nézz vissza mosollyal! 22.15 Péntek
este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Közel a mennyország-
hoz
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 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint test-
õr 17.30 LOST – Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35
Pasik 21.15 Félholt 23.15 Kígyók szigete 1.20 Reflektor 1.30 Itthon 1.45 Az elnök
emberei 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Betûbár 9.55
Teleshop 11.10 Blues Brothers – A Blues testvérek 13.40 Észbontó 14.30
Melrose Place 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flú-
gos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit
21.00 Okosabb vagy, mint egy ötödikes 22.00 Ennivaló a csaj 23.45 Tények este
0.15 Vonzó vér 2.15 Az igazság napja 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 háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Péntek kávéház
15.05 G7-Gazdasági magazin 15.30 Útitárs 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napköz-
ben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Vilá-
gosig 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50
Furulyazene 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Augusztus 18., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A Fejér Megyei
Közgyûlés ülése, Sáregresi nyugdíjasok, 19.00 Lapszemle, 20.00 ÖTYE—
Mezõszilas kézilabda, A kézilabda-bajnokság eredményhirdetése, 23.00
Lapszemle

Augusztus 19., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Beszélgetés egy
igazi kovácsmesterrel, Kórusnévadó, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Tavaszi hangverseny a sárszentmiklósi evangélikus templomban, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna

Augusztus 20., hétfõ: 7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és
18.00 Sziréna, 20.00 Kórusnévadó, Nagylóki nyugdíjasok, Hantosi Jurtanap,
Lovagrend Sárbogárdon, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Augusztus 21., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kórusnévadó,
Nagylóki nyugdíjasok, Hantosi Jurtanap, Lovagrend Sárbogárdon, 12.00 és
19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Sárbogárd—Baracs foci,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Augusztus 22., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárbogárd—
Baracs foci, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00
Piszkeri Napok Cecén, Égetõmû közös összefogással, 23.00 Lapszemle

Augusztus 23., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Piszkeri Napok Cecén,
Égetõmû közös összefogással, 12.00 Lapszemle, 15.00 Vigyázzunk egymás-
ra, 19.00 Lapszemle, 20.00 Tavaszi hangverseny a sárszentmiklósi evangéli-
kus templomban,  23.00 Lapszemle

Augusztus 24., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Tavaszi hangverseny a
sárszentmiklósi evangélikus templomban, 12.00 Lapszemle, 15.00 Vigyáz-
zunk egymásra, 19.00 Lapszemle, 20.00 Kórusnévadó, Nagylóki nyugdíja-
sok, Hantosi Jurtanap, Lovagrend Sárbogárdon, 23.00 Lapszemle.

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

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; 06
(20) 9475 970. (0921381)

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

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)

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

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

Korrekt hitelügyintézés, felesleges reklámszöveg
nélkül. Jelzáloghitelek. 06 (70) 395 1026. (0414423)

Családi ház, összkomfortos, eladó Sárszentmik-
lóson. Érdeklõdni: 06 (30) 400 3731. (0414436)

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(0414435)

Állami nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam indul esz-
perantóból a sárbogárdi mûvelõdési házban vasárna-
ponként. 06 (20) 451 9109. (0414432)

Akciós tûzifa. Cser aprított: 1.700 Ft/q, akác aprított:
2.200 Ft/q. Ingyenes kiszállítás. 06 (30) 656 0352.
Székesfehérvártól 10 km-re lévõ összkomfortos 1,5
szobás családi házamat sárbogárdi panellakásra
vagy családi házra cserélném. 06 (70) 328 2330.
(0414494)

Személyautóját elszállítom és kivonatom a forga-
lomból. Telefon: 06 (30) 457 9104. (0414492)

Személyautókat vásárolok bontásra. 06 (70) 942
4113. (0414492)

Öreg ház a Tinódi utcában, és fa nyílászárók eladók.
Telefon: 06 (20) 221 0655. (0414489)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30)604 2754.
(0414488)

Fehér magyar kacsák 3-4 kg-osak eladók. 1000
Ft/db. Telefon: 06 (30) 648 4504, 06 (20) 426 9236.
(0414486)

Sárbogárdon és környékén kiadó lakást, vagy csalá-
di házat keresek, legalább 1,5 szobásat, hosszú táv-
ra. Telefon: 06 (20) 434 5446. (0414485)

Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakás kiadó Érdeklõdni:
19 óra után 06 (25) 460 895. (0414482)

Kereskedelmi cég menedzsere irodai értékesítésre
munkatársakat keres. Telefon: 06 (20) 584 4187.
Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek jó-
val áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Állatgondozót felveszek, valamint szántóföldet vá-
sárolok vagy bérelek. 06 (30) 342 8189. (0414479)

Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen eladó.
Telefon: 06 (30) 443 7224. (0414478)

Töbörzsökön építési telek eladó, aszfaltos út mel-
lett. Víz, villany, csatorna, ásott kút, körbekerítve,
gyümölcsfákkal. Telefon: 06 (20) 374 9280. (0414477)

Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szépen
felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

A bölcsõde mellett egyszobás, összkomfortos, rész-
ben bútorozott lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 533
9925, 06 (30) 684 7632. (0414473)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Ár:
6.500.000 Ft. Telefon: 06 (20) 950 5254. (0414472)

Négyütemû Wartburg Combi (évjárat 1989) eladó.
Telefon: 06 (30) 551 7522. (0414471)

Sárbogárd központjában, az Ady-lakótelepen, 1.
emeleti, erkélyes panellakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 463 539 18 óra után. (0414466)

Iroda bútorozottan kiadó. 06 (30) 330 2615.

Ingyenes hitelügyintézés és hiteltanácsadás több
bank kínálatából, személyre szabottan. Építene, fel-
újítana, lakást vásárolna, adósságait rendezné? Hív-
jon! 06 (30) 491 5363. (0414495)

Fiatal pultos hölgyet felveszünk sárbogárdi bisztró-
ba. Köztársaság út 38. Telefon: 06 (20) 249 7386.
(300291)

Kombinált hûtõszekrény, páraelszívó, vasasztal,
gázpalack eladó. Telefon: 06 (25) 466 161. (300289)

Családi napközi. Szeretne dolgozni, de nem tudja
gyermekét kire bízza? Az óvoda, bölcsõde nyitva tar-
tása nem felel meg az Ön igényének? Vagy szeretné,
ha gyermeke minden nap jól felkészülten indulna
másnap az iskolába? Akkor a „Családi Napközi” Ön-
nek kínál megoldást. Ha létesítendõ Családi Napkö-
zinkrõl szeretne többet megtudni, hívjon a következõ
telefonszámon: 06 (30) 247 1480. (300287)

Lucernamag eladó, 700 Ft/kg, 06 (25) 460 969.
(300286)

Albérlet kiadó a központban. Feltétel: bejelentett
munkaviszony, 2 hó kaució. Telefon: 06 (70) 339
7213. (300285)

Családi ház, 3 szoba, összkomfort eladó Sárbogár-
don, Dobó utcában. Panelt beszámítok. Telefon: 06
(20) 220 4924. (300282)

Alapon 2 szobás, fürdõszobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses, jó állapotú családi ház eladó. Irányár:
4.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 321 0813, 06 (30)
301 9122. (300279)

Malacok eladók. Telefon: 06 (30) 576 6615. (300275)

450 négyszögöl termõföld fele szõlõvel, pincével, víz-
zel, villannyal eladó. Köves út mellett. Költöztetést
vállalok 7,5 tonnás ponyvás teherautóval. 06 (30)
339 8958. (300277)

Sárbogárdon családi ház eladó az Árpád utcában. 06
(70) 453 2846, 06 (70) 453 2847. (300271)

Rétszilason családi ház eladó. 06 (20) 413 7082.
(300270)

Opel Corsa Swing 1,4, 1996-os, 3 ajtós, piros, ext-
rákkal eladó. Telefon: 06 (25) 476 051. (300269)

Mûanyag nyílászárók beépítése a felméréstõl a kivi-
telezésig, gipszkartonozás, fuvarozás, lakatosmun-
kák. Telefon: 06 (20) 513 9253, 06 (20) 235 2107, 06
(25) 473 361. (300266)

Sárbogárdon családi ház, építési telek,
mélyhûtõláda eladó. 06 (20) 415 9886.
Sárbogárdon Árpád utcában családi ház eladó, 130
m2. Telefon: 06 (70) 282 5192. (300265)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (30) 812 6524.
(300351)

Gépjármûvel rendelkezõ munkatársakat keresünk
futármunkára az ország egész területére. 06 (70) 453
7289. (300072)

Telefonmarketinggel foglalkozó cég irodai munkára
munkatársakat keres. 06 (70) 453 7289. (300072)

Sürgõsen eladó kétszobás, erkélyes, elsõ emeleti la-
kás az Árpád-lakótelepen. Irányár: 6,2 millió Ft. 06
(70) 774 2894. (300071)

Salamon utcában felújításra szoruló, három szobás
családi ház sürgõsen eladó. Irányár: 6 millió Ft. 06
(70) 223 6691. (300299)

Agilis, céltudatos munkatársakat keresek. Akár havi
50-75 ezer Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 326 9852.
Motoros pizza házhoz szállítót keresünk. Amadeus
étterem. Érdeklõdni az üzletben.
Nyári vásár az Arabella cipõboltban.
Lakás eladó. 06 (30) 3302 615.
Vastagvázas, tárcsafékes, alumínium mountain
bike eladó. 06 (30) 857 1908. (300294)

Fõiskolás lány gyermekfelügyeletet és korrepetá-
lást vállal. 06 (20) 970 0250. (300293)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.
Személyi kölcsön, bevásárlókártya, OKOSkártya.
Telefon: 06 (30) 693 2060. Tósoki. (300292)

Telek eladó. 06 (30) 3302 615.
Mikro presszóba pultost keresünk. Telefon: 06 (30)
500 3394.

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.

Kereskedelmi cég irodai értékesítésre
munkatársakat keres.

Telefon: 06 (20) 370 3029.

Belföldi munkára vasbeton-szerelõket
(betanított munkás is lehet),

zsaluzáshoz ácsokat (betanított munkás
is lehet) lakatosokat felveszek!

06 (30) 819 2563 (0414491)

Külföldi munkahelyre AVIS-Co-ós
hegesztõket, csõszerelõket és

lakatosokat felvennék!
Telefon: 06 (30) 819 2563 (0414484)

Régi és új SÍREMLÉKEK felújítását, gépi
tisztítását vállalom rövid határidõvel.

06 (30) 494 0305 (300273)

ASZTALOSMUNKÁK!
Váraljai Péter, 06 (20) 971 0133.

Szakképzett kõmûvest, autószerelõt és
autóvillamosság-szerelõt felveszünk.
AGROÉP Kft. 06 (20) 936 1577 (300290)

FELSÕFOKÚ
MÉLYÉPÍTÕ

VÉGZETTSÉGGEL
munkatársat

keresünk.
Bemutatkozó leveleiket

„Ügyvezetõ” jeligére kérjük
a szerkesztõségbe küldeni.



Bogárd és Vidéke 2007. augusztus 16. HIRDETÉSEK 19

Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Tanácsköztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Nyílt
tér

Váltópénz
Az egyik boltban, amikor fizetni akartam a vásárolt áruért, ami
150 Ft lett volna, látta a kiszolgáló, hogy sok apróm van, ezért
megkért, adjam oda neki az aprópénzt. Szívesen kiborítottam a
pultra a pénztárca tartalmát, vagy 800 forintot. A boltos meg-
számolta, és az összes pénzt besöpörte, majd rám nézve azt
mondta, hogy akkor ez így rendben van. Vártam, hogy visszaad,
de nem tette. Amikor ezt szóvá tettem, akkor azt felelte, hogy
ennyibe került az, amit vásároltam. Döbbenten álltam, szólni se
tudtam, mert hogy bizonyítsam az igazamat? Egy keserû ta-
pasztalattal gazdagabban fordultam ki az üzletbõl.

Név és cím a szerkesztõségben

Tûzpróba

Paksra kísértem a sárbogárdi lánglovagok hatfõs csapatát
Varga Zoltán tûzoltóparancsnokkal együtt az elmúlt héten,

szerdán. Az atomerõmû tûzoltóságának udvarára ugyanis idén
is (immár 3. alkalommal) megérkezett a német Dräger cég
Firedragon elnevezésû, egyik speciális kamionja, melyben a
legkülönfélébb szimulált helyzetekkel birkózhattak meg a kör-
nyékbeli és máshonnan érkezett tûzoltók. A kamion lehetõvé
tette, hogy a fiúk — ellenõrzött, biztonságos körülmények közt
— pszichikailag és fizikailag is felkészülhessenek a bevetésekre
és legváratlanabb helyzetekre.

A tûzoltók a kamion tetejérõl, párosával ereszkedtek alá a sötét
kamionba, több száz fokos hõmérsékletbe, ahol elõször a lépcsõ
alól felcsapó (gázzal táplált) lángokat kellett eloltaniuk, majd
egy égõ számítógépet, aztán egy lyukon átmászva egy kanapét, a
plafont nyaldosó lángokat (úgynevezett flash over), majd egy
tûzhelyet. Végül — miután vízsugárral lehûtötték — egy palac-
kot kellett kivinniük a szabadba. Mindezt maximum 10-15 perc
alatt.
A sárbogárdiak közül volt, aki már többször is részese lehetett
ennek a kihívásnak, de volt, aki elõször esett át ezen a fajta tûz-
keresztségen, sikerrel.
Magam is belekóstolhattam abba, hogy milyen lehet a lánglova-
goknak bevetés közben. Irántuk való tiszteletem és elismeré-
sem tovább fokozódott, miután több tûzoltó segítségével ma-
gamra öltöttem a súlyos biztonsági öltözéket, és leereszkedtem
a „katlanba”, követve az engem szárnyai alá vevõ õrangyalt.
Csodálattal figyeltem a sisak plexiüvegén keresztül gyors, hatá-
rozott mozdulatait, ahogy a fecskendõje nyomán sisteregve
múltak ki a lángok. Bizony, megizzasztottak, de nem égtem meg
— kiálltam a „boszorkánypróbát”.
Ráadásként 50 méter magasba emelkedhettem egy darus autó
kosarában, ahonnan be lehetett látni az egész környéket.
Már csak a vízpróba van hátra…

Hargitai Kiss Virág

FALUNAP
Alsószentivánon

2007. augusztus 19-én, vasárnap
az iskolai sportpályán

Program:
9 óra: kispályás focimérkõzések a sportpályán,
13.30 óra: megnyitó és falunapi köszöntõ.

14 órától kulturális mûsor:
– Puding és Palacsinta – gyermekmûsor,
– Szigeti Eszter – ének,
– Art On Musical Group,
– Klinger Kata, Egri József – Interoperett,
– Görög show, Zeus és barátai,
– Black Time tánccsoport,
– Homonyik Sándor,
– Corombolis együttes,
– Jeremy Foster and Mészáros Jácint (latin, arab, afrikai
zene).

FÕZÕVERSENY hozott alapanyagból!
19.40 faluvacsora,
21.30 tûzijáték,
22 órától szabadtéri bál a sportpályán.

Tombola értékes nyereményekkel!
Egész nap az Alsószentiváni Gyermekekért Közalapít-
vány szervezésében étel, ital (csapolt sör is), kirakodóvá-
sár, ingyenes légvár, arcfestés.

Mindenkit szeretettel várunk!

Alsószentiván Község Képviselõ-testülete


