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Fejvesztve
menekültek

Június 15-én ismeretlen tettesek ke-
rítésbontás módszerével lopott,
rendszám nélküli gépkocsikkal be-
mentek a sárbogárdi laktanya terüle-
tére, és ott fémet bontottak ki az épü-
letekbõl. Ebben a munkában zavarta
meg õket a laktanya biztonsági õre. A
tettesek ekkor fejvesztve elmenekül-
tek. Olyan gyorsan elhagyták a hely-
színt, hogy a két személyautót is ott-
felejtették.

(Kék hírek a 6. oldalon.)

Bal lagó nyolcad ikosok
Elballagtak a Mészöly Géza Általános Iskola nyolcadikosai
szombaton délelõtt. Szépen rendbe tették erre a jeles ese-
ményre az iskola udvarát, ünneplõbe öltözött minden és
mindenki, a természet is a legkellemesebb arcát öltötte ma-
gára. Az ifjabb diákok sorfala közt vonultak a füves udvarra
a ballagók. Az iskola két kórusa énekszóval, a társak verssel,
jókívánságokkal búcsúztatták a végzõsöket. Az iskola igaz-
gatója, Nagyné Rehák Julianna beszédét követõen elisme-

résben részesítette azokat a nyolcadikos tanulókat, akik ta-
nulmányi eredményeik tekintetében, az idegen nyelv, a szá-
mítástechnika, vagy éppen a kultúra területén kiemelkedõ
munkát végeztek.

Az ünnepség végén az igazgatónõ az iskola emléklapjával
ajándékozta meg az összes elköszönõ diákot.

Hargitai Kiss Virág

Ágotai
események
Sárszentágotán június 14-én
ballagtak a 8. osztályosok,
majd a tanévzáróra került
sor. Az ünnepségen több szá-
zan vettek részt, amit az isko-
la hagyományai szerint az in-
tézmény árnyas udvarán tar-
tottak meg.

(Írásunk az 5. oldalon
olvasható.)
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Ismét gyorsan zajlott le a sárbogárdi tes-
tület aktuális ülése. A határozati javasla-
tokat vita és ellenvetés nélkül fogadták el.

Döntések

A sportszervezetek létesítmény-fenntartá-
si támogatásának kérdését augusztusban
tárgyalják.
A nevelési—oktatási intézmények pedagó-
guslétszámát a következõképpen határoz-
ták meg: Mészöly Géza Általános Iskola
41 fõ, Szent István Általános Iskola 11 fõ,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 35
fõ, Nagylóki Általános Iskola 8 fõ. A mik-
lósi iskolában így 1 álláshely megszûnik.
7 db értékesítésre kijelölt építési telek van
az önkormányzat tulajdonában jelenleg. A
Fenyõ utcában kialakítandó további 5 db
építési telken túl újabbak kialakítását egy-
elõre nem tartja szükségesnek a testület. A
jövõben azonban — ha sikerül megvásá-
rolniuk a 890 hrsz-ú ingatlant — támogat-
ják, hogy az önkormányzati tulajdonú 888
és 889 hrsz-ú ingatlanokon is építési telkek
jöhessenek létre.
Nem támogatja a Kinizsi utca lakó-, pihe-
nõövezetté nyilvánítását a képviselõ-testü-
let. Az utcában a jármûvek megengedett
legnagyobb sebességét 30 km/órában hatá-
rozták meg, két darab sebességkorlátozó
tábla beszerzésének költségét az idei bü-
dzsébõl, az utak üzemeltetésére elkülöní-
tett összeg terhére biztosítják.

Egyetértés Monokkal

Monok település vezetõinek azon kezde-
ményezésérõl is tárgyalt a testület, hogy az
országgyûlés szigorítsa a segélyezési rend-
szert, és kösse munkához a pénzbeli támo-
gatást az aktív korú, munkaképes munka-
nélküliek esetében.
Nedoba Károly: Lehet, hogy Monok pol-
gármestere és jegyzõje jogsértést követtek
el, de hogy erkölcsi gyõztesek ebben az or-
szágban, az biztos, és egyetért velük az or-
szág. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy
õsszel meghozza az országgyûlés ezt a ren-
deletet. Csatlakozzunk mi is a monoki
döntéshez!
Dr. Szabadkai Tamás: Azt gondolom,
hogy a többség, aki igénybe veszi a segélyt,
jogosult rá, és azért részesül benne, mert
más lehetõsége nincs. A jogszabályokon,
persze, nem ártana változtatni, mert meg-
kötik a kezünket.
Juhász János: A kormány kiállt a monoki
kezdeményezés mögül, mert nem tartja
azt helyesnek.
Dr. Szabadkai: A mi egészségügyi bizott-
ságunk adott esetben ki tudná dolgozni,
hogy hol lát problémát.

Dr. Krupa Rozália: A munkaközvetítés és
a munkafelajánlás körét is kellene szabá-
lyozni, illetve figyelembe venni, hogy ha
vannak munkahelyek, akkor miért nem le-
het elmenni dolgozni. A kiközvetítés, ami
régen volt, nem mûködik. Hiába vannak
munkahelyek, toborzás, hirdetés, busz
hordja például Dunaújvárosba az embere-
ket, még sincs olyan, aki elmenjen dolgoz-
ni, mert nincs senki, aki kötelezze õket ar-
ra, hogy dolgozzanak. Azt ugyanis nem
kell igazolni, hogy sehol nem talál munkát.
Mi minden hónapban 18 millió Ft-ot uta-
lunk ki segélyezésre. Minden ötödik rend-
szeres szociális segélyezett sárbogárdi la-
kos.
Etelvári Zoltán: Nem is mennek el dolgoz-
ni, amikor a segély majdnem annyi, mint a
munkabér.
Szakács Benõné: Életformaszerûen hasz-
nálják ki ezek az emberek azt az összeget,
amit onnan kapnak. Szembetalálkozok ve-
le, amikor megy dolgozni, és hülyének néz
bennünket, amikor beadja úgy a papírt,
hogy nincs semmi jövedelme. Nem tudunk
mit csinálni, mert a törvényt nem játszhat-
juk ki.
Õri Gyula: Nagyon jól mûködött a rend-
szer, amikor környezettanulmány alapján
ítélték oda ezeket a juttatásokat. Ezzel
most is ki lehetne szûrni azokat az embere-
ket, akik beadják a kérelmet különbözõ se-
gélyekre, közben több autó van a család-
ban. Azoknak a rovására megy ez, akik va-
lóban rászorulnak.
Nedoba: Írásban értesítsük Monok önkor-
mányzatát, hogy megismertük a javaslatu-
kat és elviekben egyetértünk vele.
A testület támogatta ezt az indítványt.

Bejelentések

Rigó László: A 63-as út állapota több he-
lyen kritikán aluli, az út széle le van törve
és teljesen meg van süllyedve. A kaszálás
eléggé elhanyagolt, a KPM nem nagyon
mûködik. Értesíteni kellene az E.ON-t,
hogy az Új utcában az akác hamarosan
megint el fogja érni a villanyvezetéket.
Ferencz Kornél: Szeretném kérni, hogy
Kislókon az útbejárással kapcsolatban le-
gyen egy nagyobb egyeztetés. Több problé-
ma van az elgazosodott, parlagfüves terü-
letekkel is, fel kellene szólítani a tulajdo-
nosokat ezek rendbetételére.
Nedoba: A régi óvodánál el vannak nagyon
hanyagolva a rózsabokrok, ami zavarja az
arra közlekedõket. Köszönöm a Sárbogár-
di Napok alkalmából elvégzett közmunkát
a Közévnek és a közhasznú munkásoknak.
Nagyon meglátszott, hogy a mûszaki osztá-
lyon Zámbó János sokáig beteg volt. Lead-

tam 18-19 pontot, amiknek nagy része ak-
kor teljesült, amikor Zámbó János vissza-
jött. Nemcsak a képviselõknek, hanem a
helyi vezetõnek is észre kellene venni,
hogy milyen problémák vannak. A másik a
munkamorál: ma reggel az itt dolgozó köz-
hasznú munkás hölgyek — tisztelet a kivé-
telnek — csoportosan kempingeztek, be-
vásároltak meg hasonlók. A virágtartók-
ban meg nõ a gaz. Nem azért kell kigazolni,
mert a Nedoba bejelentette, hanem azért,
mert gaz van benne.
Õri: Szomorúan tapasztalom, hogy Pusz-
taegresen egyre több lakott ház udvarában
és kertjében méteres gaz van. Régen a mû-
szaki osztály részérõl többször is ellenõriz-
tek a faluban. Most nincs közterület-fel-
ügyelõ. A Kossuth Lajos utcában a padka
megsüllyedt, zúzott kõvel kellene megjaví-
tani. A többi út kátyúzása még mindig nem
történt meg. Gréderezéssel fele költségen
meg lehetne oldani a problémát. Többen
jelezték, hogy a játszóterek meg vannak
rongálva, rendbe kellene hozni azokat.
Schmidt Lóránd: Már másfél éve folyama-
tosan jelzem a mûszaki osztálynak, hogy az
úttestünkön több hiba is van. A biciklisáv
közepén például egy kb. tíz centis süppe-
dés éktelenkedik az egyik vízelnyelõnél. A
Bogárdi Napokon mindenki arra panasz-
kodott, hogy eszméletlen árak voltak. Két
nagyvadászért 1.700 Ft-ot kellett fizetni,
miközben a tokaji borból 2.000 Ft-ért ad-
tak 4 litert. Ezt azért ilyen formában nem
volna szabad megengedni.
Etelvári: Mikor kezdõdik a murvás utak
kátyúzása?
Bártfai Antal: Köszönetet szeretnék mon-
dani a polgármesternek és a közremûködõ
cégnek, hogy Sárbogárd honlapjára gyor-
san és hatékonyan felkerült a vakbarát ver-
zió.
Szakácsné: A 12 éves korú lányok méh-
nyakrák elleni oltásával kapcsolatban fel
kellene mérni, hogy mely családok tudnak
fizetni az oltásért, és kik azok, akik egyálta-
lán élnének a védekezés e módjával. Mert
a 90.000 Ft-ot, amennyibe a 3 oltás kerül,
mindenkinek nem tudjuk megfinanszíroz-
ni. A TB ezt nem támogatja.
Horváth Tibor: A mentõállomással szem-
ben, a fõút mellett akkora bukszus van,
hogy életveszélyes kiállni, vagy kitolatni
autóval. A szomszédom is úgy megnövesz-
tette a növényzetet, hogy nekem kellett le-
vágni. A Korona vendéglõ elõtt van, hogy a
fõutcára is kilógnak az autók, mert három
is áll egymás mellett, beleértve a rendõrau-
tót is. Álljanak be az udvarba! A vendéglõ
elé pedig egy láncot kellene kihúzni. Dél-
elõtt és délután gyerekeket vezetnek át ott
a tanárok. A követ szállító autók még ve-
szélyesebbé teszik azt az útszakaszt. Sár-
szentmiklós többet érdemelne annál, hogy
a sörkert ne legyen rendbe téve. Ha már a
követ kihordják alólunk, akkor valamit te-
gyenek Miklósért, mert a kõbánya Mikló-
sé!
Gábris István: Keressük meg még egyszer
a Volánt, hogy a buszjáratok igazodjanak a

(Folytatás a következõ oldalon.)

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület június 12-ei nyílt ülésérõl —
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vasúthoz, ugyanis folyamatosan jönnek a
panaszok ezzel kapcsolatban. A Rákóczi
utcánál, a KITE bejárójánál kétméteres a
gaz. A KPM-et fel kellene szólítani, hogy
vágja le.
Sinka Attila: A bölcsõde elõtti parkolást
meg kellene tiltani, vagy lezárni azt a bejá-
rót, mert életveszélyes az oda be- és onnan
kiállás.
Juhász: A bölcsõde vezetõje szólhatna a
szülõknek, hogy ne álljanak oda, õ lehetne
a leghatékonyabb.
Varga László: Milyen jogi lehetõségek van-
nak arra, hogy a Magyar és a Köztársaság út
keresztezõdésébe ne álljon senki? A szóda-
üzem életveszélyessé lett-e nyilvánítva?
Felszólították-e a tulajdonost, hogy azt
bontsa le, tegye rendbe? Az ott a falu köze-
pén egy patkánytanyának nevezhetõ, bor-
zalmas állapotban lévõ épület. A sörkert
rekonstrukciója is elindulhatna a szóda-
üzem lebontásával együtt, szponzorok és a
város együttes munkájával.
Dr. Krupa — Bártfai múlt havi napirend
elõtti felszólalására reagálva — elmondta:
A jegyzõnek a döntésnél kell törvényességi
észrevételt tennie. Egy vitában megvédeni
a jegyzõt nem a jegyzõ feladata.
A hatósági osztály vezetõje: Az osztály dol-
gozói Sárbogárd egész területén felmérték
a gazos területeket. A tavalyi évhez viszo-
nyítva lényegesen több elhanyagolt terüle-
tet találtunk, ami talán a csapadékos idõjá-
rásnak is köszönhetõ. A felszólítások már
kimentek, és voltak ellenõrzések is. Olyat
nem tapasztaltunk, hogy felszólítás után
nem vágták le a gazt. Akik a késõbbiekben
is találnak ilyen területet, szívesen vesszük
a bejelentésüket, és intézkedünk.
Szõnyegi Lajos: A 63-as fõút a Magyar
Közútkezelõ KHT. tulajdona. Részünkrõl
az intézkedés megtörtént, de az üzemeltetõ
részérõl nem. A helyi utakon a veszélyes
kátyúk ügyében már intézkedtünk. Gréde-
rezéssel a makadámutak javítását volna
célszerû elvégezni, arra viszont az önkor-
mányzat nem biztosított fedezetet, hogy
ezt az egész településen megtegyük. A szó-
daüzem tulajdonosát hatóságilag kötelez-
tük, a helyreállítást vállalta, 2008 augusztu-
sáig. A helyszíneléskor az építési hatóság
életveszélyt nem észlelt.
Nedoba: Nem tudom, hogy a húsüzem kié,
de valamit ott tegyenek, mert egy csúfság
Sárbogárd központjában.
Juhász: H. Kiss Balázsé a kétharmada, egy-
harmada a két állatorvosé.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

(Folytatás az elõzõ oldalról.)

Ö k o p o r t y a
K i s h a n t o s o n

Közéleti és szakemberek (agrármérnökök, környezetvédõk, újságírók, színészek stb.)
keltek útra idén is (immár negyedik alkalommal) mintegy százan, ötven egyforma autó-
val, hogy háromnapos „portyájuk” során megismerjék és népszerûsítsék az ország egy-
egy gazdaságát, vidékét, ahol vegyszermentes, egészséges élelmiszereket, termékeket,
alapanyagokat állítanak elõ. E körútjuk során látogattak el Kishantosra pénteken, ahol
príma fogadtatásban volt részük. Az állatsimogatóban lovakat és juhokat lehetett szem-
ügyre venni, mellette fölállították a hantosiak jurtáját, ahova zeneszó hívogatta a látoga-
tókat. Bepillantást nyerhettek az érdeklõdõk a kovácsmesterség fortélyaiba, sõt, próbá-
ra is tehették magukat; megismerkedhettek egy igazi juhásszal, aki olykor még a kürtjét
is megfújta. A helyi, nagylóki, ágotai és keresztúri fogatosok hintóin körbe lehetett járni
a gazdaságot, majd a hantosi néptáncosok szórakoztatták a közönséget. Közben külön-
féle kóstolókkal (bor, pékáru, gyümölcskészítmények) várták a kiskastély tornácán a
vendégeket. Bent Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyik ügyveze-
tõje tartott elõadást a környezet- és egészségtudatos életmód fontosságáról, Lendvai
Gábor közremûködésével.

Hargitai Kiss Virág



4 KÖZÖSSÉG 2008. június 19. Bogárd és Vidéke

Hírek a sárszentágotai iskolából
2008. április 5-én a budapesti Néprajzi Múzeumban rendezett
„Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési versenyen
Nagy Kamilla 7. osztályos tanulónk bronzminõsítést ért el. Felké-
szítõ tanára Balázs Lilla. Kamilla évek óta eredményesen szere-
pel a körzeti, megyei és országos versenyeken. Az eddigi felkészí-
tõ tanárai szakmailag a maximumot nyújtották, amit a tanulónk
meghálált. Valamennyi versenyen a szülei is támogatták
részvételükkel.
Két roma származású tanulónk, Sinkovics Alex és Horváth Éva
20.000 és 15.000 forintos támogatást kapott az országos roma ala-
pítványtól.
Négy évvel ezelõtt alakult a Sárvíz Iskolaszövetség, amely a térség
iskoláinak szakmai programját szervezi, valamint lehetõséget biz-
tosít tanulmányi versenyek rendezésére is.

A Sárvíz Rajzverseny eredményeként arany-
minõsítést kapott Bóka Ferenc 2. osztály,
Barabás Máté 6. osztály, Nagy Renáta 5. osz-
tály, Vincellér Stefánia 7. osztály. Felkészítõ
tanáraik: Józsa Gáspár és Sziráki Judit.

A seregélyesi Téli madaraink címû vetélkedõn
negyedik helyezést értek el Novák Alexandra,
Vass Vivien, Bagin Alex és Virág Ferenc 7. osz-
tályos tanulók. Felkészítõjük Kurjáné Tóbel
Mária tanárnõ.

A csõszi logikai versenyen elsõk lettek Sánta
Gábor és Gõdér Beatrix 7. osztályosok.

A soponyai matematikaversenyen szintén el-
sõk lettek Sinkovics Gábor 5., Gõdér Beatrix
7., Sánta Gábor 7. és Németh Viktóira 8. osztá-
lyosok. Tanáruk Borsos Mihályné.

Az abai helyesírási versenyen Bauer Ildikó 2.
o. harmadik helyezett lett. Tanára: Sziráki
Judit.

A Szent István Napok keretében Káloz labda-
rúgótornát szervezett, amelyrõl az 5-6. osztá-
lyosok az elsõ helyet hozták el, a 7-8. osztályo-
sok pedig a harmadikak lettek.

A kilencedik alkalommal megrendezett Ágota
Labdarúgókupán szintén elsõk lettek az 5-6.
osztályosok, a 7-8. osztályos korosztályban
Tác csapata gyõzedelmeskedett.
A Fejér megye kastélyai, várai címû rajzpályá-
zaton díjban részesült Vincellér Stefánia 7. o.
tanuló.
Az Apáczai Kiadó természettudományi verse-
nyén, Székesfehérváron, a Sinkovics Alex,
Németh Viktória és Sánta Gábor alkotta csa-
pat negyedik helyezett lett.
A megyei csecsemõápolási versenyen eredmé-
nyesen szerepelt Nagy Kamilla, Novák Ale-
xandra és Gõdér Beatrix.
Természetismereti vetélkedõt rendezett isko-
lánk május 22-én, hat csapat részvételével. A
faluban megrendezett akadályversenyben a
seregélyesiek nyertek.
A körzeti diákolimpia mezei futóversenyén
második korcsoportban elsõ helyezést ért el
fiúcsapatunk. Egyéniben Berta Klaudia 6. o.
tanuló gyõzött, a megyei döntõn pedig ötödik
lett.

BolondballagásBolondballagás

A Bajkán alapítványA Bajkán alapítvány
díjazottjaidíjazottjai

BallagásBallagás

Kirándulás,Kirándulás,
CitadellaCitadella

A gyereknap díjazottjaiA gyereknap díjazottjai

Kirándulás,Kirándulás,
MartonvásárMartonvásár

Folytatás a következõ oldalon �
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Sáregresi tanévbúcsúztató
Szülõi kezdeményezésre ha-
tároztuk el, hogy június 7-
én, egy héttel a tanév vége
elõtt gyermeknapot tartunk.
Innen kapta a nevét a hagyo-
mányteremtõ rendezvény.
Szünidõ-búcsúztatónk már
volt kettõ, csak azokat nem
mosta el az esõ.
Szülõk és nagyszülõk egy
maroknyi csapata lelkesen
kezdett neki a szervezésnek.
Terveztük, hogy felelevenít-
jük a régi gyermeknapok
hangulatát; csapatverse-
nyekre és családias vetélke-
dõkre gondoltunk. A felhí-
vásban többféle programot
kérdõjellel hirdettünk, kí-
váncsian várva, kinek melyik

tetszik majd jobban. Segítõket, támogató-
kat keresve napról napra jöttek az ötletek,
felajánlások, támogatások. Közben a leg-
nagyobb ellenfélnek ismét az idõjárás bizo-
nyult, ráadásul vele szemben teljesen tehe-
tetlenek voltunk. Egész héten aggódva fi-
gyeltük az elõrejelzéseket, de jött a kézzel-
fogható bizonyíték is: a héten szinte min-
den nap esett. Vajon mi lesz szombaton?
Hát, többször vettek körül sötét felhõk
bennünket, és végül félig az esõ gyõzött...
Viccesen meg is jegyezték, hogyha esõ kel-
lene, akkor hirdessünk gyereknapot (volt
olyan év, amikor a sokadik idõpontban tud-
tuk megtartani, mert mindig elmosta az esõ
— most csak a felét).
Délután két órakor gyülekeztünk a focipá-
lyánál. A szemerkélõ esõ miatt egy kicsit
csúsztunk a kezdéssel, de a szülõk által ve-
zetett hat csapat fél háromkor elindult,
hogy legyõzze a kijelölt akadályokat. Az ál-
lomásokon különféle feladatokat kellett
megoldani, melyeket igyekeztünk úgy
összeállítani, hogy minden korosztály bele-
szólhasson a végeredménybe. Találós kér-
dések megfejtése, üzenet átadása, lajhár-
mászás, egyensúlyozás, képek és szólások
kirakása, tojáshordás kiskanálon, vízhor-

dás a rókavadászathoz mû-
anyagpohárban, lufifüzér
készítése és célba juttatása
egy gyerek cipelésével.
Induláskor minden csapat
kapott öt darab vízzel töltött
lufit, amiért minden állomá-
son pluszpontot kaptak a
buzdító ajándék cukorka,
csokoládé, üdítõ, gumicu-
kor, ropogtatnivaló mellé.
Az élelmesebbek a 4. állo-
máson kapott pohárba téve
óvták meg a kidurranástól a
vízbombákat.
A beérkezõ éhes, szomjas,
fáradt csapatokat zsíros ke-
nyér, hot dog, palacsinta,
lekváros fánk, tepertõs po-
gácsa, többféle üdítõ és jég-
krém várta.

Információink szerint gyerekek és felnõt-
tek egyaránt élvezték a játékot. Nagy sike-
re volt az arcfestésnek, a lovas kocsikázás-
nak, ugrálóvárnak, lovaglásnak, majd a
kötetlen játéknak is. Amikor már jól eláz-
tunk, hatalmas vízibombacsata volt felnõt-
tek és gyerekek között. Sajnos a tábortûz,
a szalonnasütés és a diszkó az esõ miatt el-
maradt. Ezt szeretnénk késõbb pótolni,
még a nyár folyamán, ami a kapott támo-
gatások fel nem használt részébõl megva-
lósítható lesz.
A kellemes nap sikeréhez nagyon sokan
hozzájárultak pénzadományukkal, alap-
anyagokkal, cukorkával, csokoládéval és
egyéb apróságokkal, illetve szervezéssel,
vagy a munkájukkal. Az elõre átadott tá-
mogatásokon túl többen is érkeztek még
pénzadománnyal, palacsintával, üdítõvel,
süteménnyel és egyéb ropogtatnivalóval.
Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek, aki bármilyen módon segített, hogy
ezen a napon tényleg a gyerekek legyenek
a fõszereplõk, és jól érezhessék magukat.
KÖSZÖNET MINDENKINEK a szép
napért!

Szervezõk

A Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai
Kiadó pályázatain összesen kettõszázezer
forint értékû tankönyvet nyertünk, ami
megkönnyíti a tanulók tankönyvellátását.
A Palánta Gyermek Alapítvány két mun-
katársa volt a vendégünk, akik önismereti
foglalkozást tartottak, amit filmvetítéssel
és elemzéssel zártak.
A szülõi munkaközösség a gyermeknap al-
kalmából megajándékozta az iskola tanu-
lóit: üdítõt, fagyit, tollat kaptak.
2008. június 14-én ballagtak a 8. osztályo-
sok, majd a tanévzáróra került sor. Az ün-
nepségen több százan vettek részt, amit
hagyományaink szerint az iskola udvarán
tartottunk. Nevelõtestületi dicséretben ré-
szesült négy illetve nyolcévi kitûnõ tanul-
mányi eredményéért és példás magatartá-
sáért Szekeres Mercédesz és Németh
Viktória.
Több éve a tanévzárón kerül sor a Bajkán
Lajos Alapítvány díjazottjainak jutalmazá-
sára.
Bajkán Lajos 1908. október 9-én született
Sarkadon. 1937-tõl 1969-ig tanított Sár-
szentágotán. A tanulókért, a faluért igye-
kezett maximálisan tenni. 1993. január
16-án halt meg, Székesfehérváron a Béla
úti temetõben nyugszik. Hagyatékából jött
létre az alapítvány, melybõl a jól tanuló, jó
magatartású nyolcadikos tanulók részesül-
hetnek. Az idén Németh Viktória, Szeke-
res Mercédesz, Gula Kitti és Horváth Éva
vehették át Baranyák István polgármes-
tertõl a továbbtanulásukat segítõ anyagi
támogatást.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Fórum
Kislókban

Hétfõn este polgármesteri fórum volt
Kislókban. Ezen tájékoztatót tartott Ju-
hász János polgármester. Ferenc Kornél
helyi képviselõ és alpolgármester Kislók
gondjairól és az év során történt esemé-
nyekrõl beszélt. Elmondta, hogy rövidesen
elkezdõdik a faluház felújítása, melyre 5
millió Ft támogatást biztosított az önkor-
mányzat. A többi költséget a település la-
kói társadalmi munkával fedezik. Szólt ar-
ról, hogy több telken nem kaszálnak, sok a
gondozatlan terület. A hatósági osztály il-
letékesével rövidesen bejárást tartanak a
településen. A gondozatlan területek tu-
lajdonosait kötelezik a kaszálásra. Aki ezt
a felszólítás ellenére sem teszi meg, bírság-
ra számíthat.
Páhi Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy a
nyilvános közkutakat azok is ingyenes víz-
vételre használják, akiknek egyébként van
a lakásukhoz bevezetett vizük.

/H/
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BALESETEK

Eltiltás alatt vezettek
A rendõrjárõrök az elmúlt napokban két személyt igazoltattak,
akiket szabálysértés miatt eltiltottak a vezetéstõl.

Szerencsétlennek bizonyult annak a gépkocsivezetõnek a péntek
13-a, akit Cecén igazoltattak, s kiderült, hogy eltiltás alatt áll.

Egy sárbogárdi gépkocsivezetõ is hasonlóképpen járt. Nála sem-
milyen irat nem volt, ezért elõállították a rendõrkapitányságra,
ahol kiderült, hogy vezetõi engedéllyel sem rendelkezett. Mind-
két személy ellen szabálysértési eljárás indult.

Ittasan vezetett
Ittas vezetõt is igazoltattak június 15-én a járõrök. Az elõzetes
szondáztatás után megállapítást nyert, hogy az igazoltatott sze-
mély fogyasztott alkoholt, ezért õt orvoshoz vitték, ahol vért és vi-
zeletet vettek tõle vizsgálat céljából. Annak eredményétõl függõn
indítanak szabálysértési, illetve magasabb alkoholkoncentráció
esetén büntetõeljárást.

Rosszul lett vezetés közben
Mezõszilas belterületén június 15-én egy román állampolgár a kö-
zeli ismerõsétõl kölcsönvett autóval közlekedett, s vezetés köz-
ben rosszul lett. Elvesztette uralmát a jármû felett, amely áttérve
az út szemben lévõ sávjába a túloldali árok betonhídjának ütkö-
zött. Szerencsére a biztonsági öve be volt kötve, így a balesetet
nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel megúszta.

BÛNESETEK

Ellopták a pénztárcáját
A Lidl áruházban egy figyelmetlen vásárló a pénztárcáját a pulton
felejtette. Amikor visszament érte, addigra annak már hûlt helye
volt, mert ismeretlen tettes eltulajdonította a tárcát.

Pia és cigi kellett
Június 11-én mindeddig ismeretlen tettesek ajtóbefeszítés mód-
szerével betörtek egy sárbogárdi italboltba, ahonnan nagy
mennyiségû italt és dohányárut tulajdonítottak el.

Ugyanezen a napon éjjel Sárkeresztúron is betörtek a kocsmába.
A hátsó ajtó befeszítésével és a lakat levágásával a raktárhelyisé-
gen keresztül bejutottak a kiszolgálórészbe, s onnan készpénzt,
szeszesitalt és dohányárut vittek el.

Verekedõ gyerekek
Ismét volt néhány rendbontó tanuló által rendezett verekedés a
töbörzsöki Szent István Általános Iskolánál. Október 12-én dél-
elõtt az iskola elõtt egy gyermekkorú fiú megverte nála idõsebb,
fiatalkorú társát, aki nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett.

Június 14-én egy szabadegyházi fiú bejelentést tett a rendõrségen,
hogy a lakásuk elõtt, az utcán osztálytársai megverték. A fiú
könnyû sérüléseket szenvedett.

Családi vita
Sárszentágotán egy asszony tett bejelentést a rendõrségen, hogy
élettársa lakásukban tettleg bántalmazta. Megállapítható volt,
hogy a panaszos a verés során könnyû sérüléseket szenvedett.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Megszaporodtak a balesetek
Megugrott a sérüléssel végzõdõ közúti balesetek száma június
második hetében Fejér megyében. A hirtelen jött melegnek, a
figyelmetlenségnek, vagy épp csak a véletlennek köszönhetõen
tizennyolc sérüléssel végzõ baleset igényelte mentõk, tûzoltók,
rendõrök összehangolt munkáját a helyszíneken. Sajnálatos
módon két balesetben három elhunytat is jegyez a statisztika.
A június 6-ától 13-áig terjedõ idõszakban összesen két halálos
végû, hat súlyos és tíz könnyû sérüléssel végzõdõ közúti közle-
kedési baleset történt Fejér megyében. Hárman meghaltak, ti-
zenegyen súlyosan, tizenheten könnyen sérültek. A 61-es fõ-
úton történt balesetnél (amelyrõl elõzõ lapszámunkban olvas-
hattak már — szerk.) eddigi adataink szerint a személyautó
simontornyai sofõrje jármûvével tisztázatlan okból tért át a
szemben lévõ sávba, ahol egy érkezõ román mikrobusznak üt-
között. A baleset következtében ketten meghaltak, öten
súlyosan, hárman könnyen sérültek.
Igencsak változatos baleseti okokkal találkozhatunk június
második hetében. Vezet ugyan az elsõbbségi jog megsértése
(3), de történt baleset defekt miatt, forgalmi ok következtében
lassító autó miatt, figyelmetlenségbõl, féktávolságon belül jár-
mû elé lépés, de a sofõr szemébe tûzõ nap miatt is. Nem kellõ
körültekintéssel végrehajtott elõzés is vezetett balesethez, de
elõugró õz és zebrára hajtó kerékpáros is okozott sérüléses
balesetet.

KÉK HÍREK
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A sérültek közül tízen nem autóban sérültek. A súlyos sérültek
között három motorost, egy kerékpárost, a könnyen sérültek kö-
zött két segédmotoros kerékpárost, két gyalogost és két kerékpá-
rost jegyez a statisztika. Az ittasság, mint ok, egy ízben volt tetten
érhetõ, ugyanakkor 27 esetben derült fény ittasságra közúti ellen-
õrzések, vagy anyagi káros baleseteknél történt rendõri intézke-
dések során. Húsz esetben szabálysértési értékhatárig színezõ-
dött el a szonda, hét jármûvezetõt mintavételre állítottak elõ. A
klinikai tünetek alapján hárman enyhén, négyen közepesen ittas-
nak találtattak. Vezetéstõl való eltiltás hatálya alatt vett részt a
forgalomban öt sofõr. Az intézkedõ járõrök szabálysértési õrizet-
be vételükre intézkedtek.

A balesetek bekövetkezésének idejét vizsgálva megállapítható,
hogy az éjszakai és reggeli órákban 1-1, délelõtt három, este két
baleset történt. Baleseti szempontból a délutáni órák bizonyul-
tak a legveszélyesebbnek. 12.00 és 18.00 óra között tizenegy bal-
eset történt Fejér megye közútjain.
Ami az idõjárást illeti, kaptunk hideget, meleget is az elmúlt na-
pokban. Szikrázó napsütésben és felhõszakadásban is volt ré-
szünk. Az idõjárási elõrejelzés szerint egy dolog marad változat-
lan a következõ napokban: a változékonyság.
Addig is a rendõrség kéri, hogy figyelmesen, óvatosan, a minden-
kori idõjárási és útviszonyok figyelembe vételével, a KRESZ-sza-
bályok maradéktalan betartása mellett, kifogástalan mûszaki ál-
lapotú jármûvel vegyenek részt a forgalomban. Ne feledjék! Az
úton egyenrangú feleknek kell lenniük! Ittasan ne üljenek volán
mögé! Használják az autó passzív biztonsági eszközeit!
Balesetmentes, jó közlekedést kívánunk a Fejér megye útjain
közlekedõknek!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Búcsúztató
Keresztúron

Nyárköszöntõ koncertnek indult, búcsúztató lett belõle — elkö-
szönt vezetõjétõl, Szilágyi Sándor lelkésztõl a sárkeresztúri kórus.
A lelkipásztor ugyanis másutt: Tatabányán kapott feladatot, s a
nyár folyamán elköltözik családjával a községbõl.
2004-ben, amikor a Szilágyi család Sárkeresztúrra jött, tudomást
szerezve a lelkész zeneszeretetérõl megkeresték õt a helyi asszo-
nyok, hogy együtt hozzanak létre egy kis kórust a településen. Szí-
vesen vállalta e feladatot a lelkipásztor, és azóta több rendezvé-
nyen is felléptek már, nem csak Keresztúron.

Most — ugyan kissé szomorú, nehéz szívvel — eddigi repertoár-
jukból válogattak, hogy ebben a felállásban még egyszer utoljára
megörvendeztessék a helyi közösséget. Vendégként fellépett a
Sárvíz fúvószenekar két zenésze is.
A koncert végén jókívánságokkal és ajándékkal mondtak köszö-
netet karnagyuknak, majd a jelenlegi és volt kórustagok egy kö-
tetlen beszélgetésen elevenítették fel az elmúlt 4 év történéseit.

Hargitai Kiss Virág
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ÚMVP — KERTÉSZETI
GÉPBERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) kereté-
ben 2008-ban a hazai kertészeti ágazat fejlesztésére két támoga-
tási konstrukció került kidolgozásra és meghirdetésre. A Prog-
ramban ez év április 1-jével megnyitott, „a kertészet korszerûsí-
tése” elnevezésû intézkedés célul tûzte ki a kertészeti ágazat ver-
senyképesebbé tételét. Magyarország ugyanis technikai és tech-
nológiai színvonal tekintetében még mindig elmarad az unió ré-
gebbi (fejlett) országai mögött. A szakértõk által mintegy két évti-
zedesre becsült lemaradás csökkentése érdekében hirdették meg
az ÚMVP részeként „a kertészeti gépek, technológiai berendezé-
sek beszerzéséhez nyújtandó támogatások” elnevezésû intézke-
dését is.

A kertészeti gépberuházások támogatásával azt a célt szeretnék
elérni, hogy a kertészeti ágazat technológiai színvonala javuljon,
az ágazatba kerülõ környezetbarát, energiatakarékos gépek és
technológiai berendezések beszerzése révén. Ezáltal a jobb kör-
nyezeti teljesítményt nyújtó, a környezetvédelem, az energiahaté-
konyság szempontjából kedvezõbb, speciális gépek és technológi-
ák beszerzésével növekedjen az ágazat hatékonysága.

A támogatás segítségével a kertészeti ágazatban tevékenykedõ
gazdálkodók modernizálhatják a kertészeti tevékenységhez szük-
séges gépparkjukat. A támogatási jogcím kizárólag a kertészeti
tevékenyéghez használható gépek — így többek között a kerté-
szeti és gyümölcsbetakarító gépek, a talajmûvelõ eszközök, az ül-
tetõ-, palántázó- és permetezõgépek, továbbá az ültetvényápo-
lók, a csepegtetõ öntözõberendezések, a fóliafektetõk, a növény-
védõszer-adagolók, valamint a kertészeti ágazatban használható
erõgépek: traktorok, anyagmozgató gépek — vásárlásához nyújt
vissza nem térítendõ támogatást.

A kedvezményezettek olyan mezõgazdasági termelõk lehetnek,
akik évelõ és nem évelõ növénytermesztési és növényszaporító-
anyag-termelõi tevékenységet végeznek, de igényelhetnek támo-
gatást a zöldség-gyümölcs és kertészeti ágazatban mûködõ és ter-
melõi csoportok, valamint termelõi értékesítõ szervezetek, azaz a
TÉSZ-ek is. A mezõgazdasági üzem méretének meg kell haladnia
a négy európai gazdasági méretegységet (EUME). Ez a szabály
nem vonatkozik a termelõi csoportokra, TÉSZ-ekre és az induló
vállalkozásokra, de az utóbbiaknak vállalniuk kell, hogy a beruhá-
zás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben üzemük mérete
meg fogja haladni a minimálisan megkívánt méretet.
Az igénybe vehetõ támogatás összege benyújtási idõszakonként
és kérelmezõnként maximum 735.000 eurónak (azaz mintegy
180-200 millió forintnak) megfelelõ összeg lehet. A beruházás el-
számolható kiadásai nem haladhatják meg az aktuális gépkataló-
gusban szereplõ referenciaárat. A gépek, technológiai berende-
zések beszerzésének támogatása 35 százalék. A támogatás formá-
ja vissza nem térítendõ tõkejuttatás.
Támogatási kérelmet a hatályos jogszabály szerint április 1-je és
30-a között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH). A kérelmek elkészítésében a Magyar Agrár-
kamara megyei kamarai tanácsadói is a gazdálkodók rendelkezé-
sére állnak. A kamara munkatársai várják a hozzájuk forduló gaz-
dálkodókat a területileg illetékes irodákban, vagy tájékozódhat-
nak még az érdeklõdõk az info@agrarkamara.hu e-mail címen is.
A támogatással kapcsolatos közlemény és formanyomtatványok
letölthetõk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
honlapjáról.

ÚMVP-hír

Gratulálunk
Weywara Gábor magasépítõ üzemmérnök, igazságügyi szakértõ ezüst
fokozatú szakmai kitüntetésben részesült. Az elismerést a Veszprémi
Igazságügyi Szakértõi Kamara elnöke adományozta. A kamara Fejér,
Veszprém és Zala megye igazságügyi szakértõibõl áll.

Weywara Gábor Hantoson lakik családjával. 1983-ban diplomázott
magasépítõ üzemmérnökként a budapesti Ybl Miklós Építõipari Mû-
szaki Fõiskolán. A Fejér Megyei Tûzoltó-parancsnokságon dolgozott
1986 és 2008 között. 1993-ban — akkori parancsnoka, Orosz István õr-
nagy javaslatára — dr. Kozma Tamás bírói tanácsa nevezte ki építészeti
igazságügyi szakértõnek. A rendõrségnek és magánszemélyeknek ké-
szít szakértõi véleményt.

Fiatal kora ellenére nagy megtiszteltetés számára, hogy ebben a tekin-
télyes szakembergárdában ezzel a kitüntetéssel elismerik a munkáját:

— A június 13-án tartott közgyûlésen az igazi elismerés az volt szá-
momra, hogy arany- és gyémántokozatú, idõs, nagy tekintélyû szakértõ
kollégák között lehettem, és jólesett, amikor az egyik általam nagyra
becsült, idõs kollégám így szólított meg a kitüntetés átvétele után:
„Gratulálok, édes Öcsém, kis kollégám!” A 198 cm-es magasságomhoz
mérten különösen megható volt a „kis kollégám” megszólítás. Mi az
igazságszolgáltatás szakmai segítésére esküdtünk. Szaktudásunkat fel-
ajánlva tesszük a dolgunkat, ha kérik — mondta kitüntetésével kapcso-
latban Weywara Gábor.

Hargitai Lajos
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2008. június 12-ei ülé-
sén elfogadta
a 17/2008. (VI. 17.) Ktr. sz., az önkor-
mányzat 2008. évi költségvetésérõl szó-
ló rendelet módosítását,
a 18/2008. (VI. 17.) Ktr. sz., az önkor-
mányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról, a vagyonnal való
gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló rendelet módo-
sítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Pályázati
felhívás

Sárbogárd város polgármesteri hivata-
la (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pá-
lyázatot hirdet igazgatási ügyintézõi
munkakör helyettesítéssel történõ be-
töltésére az ügyintézõ szülési szabadsá-
gának és fizetés nélküli szabadságának
idejére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
Meghatározott önkormányzati hatósá-
gi és államigazgatási hatósági feladatok
intézése (átmeneti segély ügyek, ápolási
díj kérelmek elõkészítése döntésre;
mozgáskorlátozottak közlekedési ked-
vezménye, rendszeres szociális segély
ügyek).
A munkakör betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, összeférhetet-
lenség, egyetemi szintû általános orvos,
fogorvos, gyógyszerész, szociológus,
pszichológus, szociálpolitikus, jogász,
humánszervezõ, vagy közgazdasági fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség,
egyetemi, vagy fõiskolai szintû pedagó-
gus, hittudományi, szociális munkás,
vagy egészségügyi felsõoktatásban szer-
zett szakképzettség, fõiskolai szintû
gyógypedagógus, szociálpedagógus,
szociális szervezõ, személyügyi szerve-
zõ, vagy államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség, egyetemi,
vagy fõiskolai szintû végzettség és szoci-
ális ügyintézõi szakképesítés; középis-
kolai végzettség és szociális ügyintézõ,
vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerinti szociális gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális
asszisztens szakképesítés.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
valamint illetménykiegészítés.
Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjé-
nek címezve kell benyújtani, feltüntetve
a KSZK honlapján közzétett pályázati
azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését.
A pályázathoz csatolni kell részletes
szakmai önéletrajzot, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az
iskolai és szakmai végzettséget igazoló
dokumentumok másolatait.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
hasonló területen szerzett szakmai ta-
pasztalat, közigazgatási alapvizsga.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 7-e.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. július 10-e.
A munkakör a pályázat elbírálását kö-
vetõen azonnal betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Pályázati
felhívás

Sárbogárd város polgármesteri hivata-
la (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pá-
lyázatot hirdet építési hatósági ügyin-
tézõi munkakör betöltésére, 6 hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
Sárbogárd közigazgatási területén belül
a kijelölt körzetekben teljes körû jegy-
zõi hatáskörbe utalt építési hatósági fel-
adatok ellátása, valamint Vajta és Cece
településeken építési hatósági felada-
tok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, összeférhetet-
lenség, egyetemi, vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki (szerke-
zetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû telepü-
lésmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyen-
értékûnek elismert végzettséggel ren-
delkezik, B kategóriás jogosítvány, sze-
mélygépkocsi.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
és 20 %-os illetménykiegészítés.
Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjé-
nek címezve kell benyújtani, feltüntetve
a KSZK honlapján közzétett pályázati
azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését.
A pályázathoz csatolni kell részletes
szakmai önéletrajzot, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az
iskolai és szakmai végzettséget igazoló
dokumentumok másolatait.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
hasonló területen szerzett szakmai gya-
korlat, közigazgatási alapvizsga.
A közszolgálati jogviszony létesítése
elõtt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 7-e.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. július 10-e.
A munkakör a pályázat elbírálását kö-
vetõen, 2008. július 16-ától betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

FELHÍVÁS
Szeretettel meghívjuk a

2008. június 27-én
(pénteken)

megrendezésre kerülõ

„EGÉSZSÉGPARK —
Az egészség napja” címû

rendezvényünkre,
Sárszentmiklósra.

Az „Egészségpark” rendezvénye hozzájárul
egészségünk megóvásához az ingyenes szûrõ-
vizsgálatokkal, az egészséges életmód részlete-
sebb megismertetésével. Cél: a kellemes és
hasznos idõtöltés az egész családnak.

„Mutasd meg magad!”
Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevé-
kenységet folytat, és szívesen bemutatná azt a
nagyközönség számára, várjuk jelentkezését!
Lehetõséget biztosítunk a bemutatkozásra, te-
vékenysége, terméke népszerûsítésére.

„Receptre fel!” receptpályázat
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz
kapcsolódó régi és új recepteket, melyekkel be-
nevezne az általunk meghirdetett versenyre.
Elõzetesen beadandó a recept (június 20-áig),
az elõre elkészített ételt pedig a rendezvény
napján a zsûri értékeli a helyszínen.
Rendezvényünkre támogatók felajánlásait szí-
vesen fogadjuk!
Elérhetõség: ÁMK Könyvtár és Klub,

Sárbogárd, Köztársaság u. 175.,
06 (25) 508-930

(hétköznap 9—15 óráig)
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Évzáróra
Kezembe akadt egy régi könyv Gárdonyi Gézától. Mivel nagyon
aktuális a mai idõkben is, egy részlettel szeretnék kedvet csinálni
másoknak is az elolvasásához.

A lámpás
(részlet)

„Soós Antal bevezetett egy kis háromablakos szobába.
– Ez az iskola – mondá. – Ez lesz, öcsém, a maga szobája.
Alacsony kis földes szoba volt. Benne három sor pad, egy asztal,
egy szék, egy ágy meg egy tyúkketrec.
– Bátyám – szóltam elszoruló szívvel –, hát ezek a tyúkok?
– No, bizony – felelte –, a tyúk jó állat. Én szeretem a tyúkokat. De
ha nem tetszik, kitétetem.
Akkor is be volt csípve.
– Nem vagyunk városon – folytatta mosolyogva –, falun minden
úgy jó, ahogy van. Én ebbe az iskolába harminc esztendõt töltöt-
tem. Most már öreg vagyok. Elég nekem a kántorság is. Pi-pi-pi,
kendermagos. Ilyen tojást, mint ez, a király tyúkja se tojik.
A tyúkokat kivitték. Az ágyba új szalmát tettek. Egy Rákóczi-ko-
rabeli szürke katonaköpeny volt a takaróm. A kántorné ugyan egy
nagy dunyhát is akart adni, de nem fogadtam el.
Mikor magamra maradtam, megálltam nagy búsan a kis szobá-
ban.
– No – gondoltam –, ez a szép és nemes pálya ugyan nyomorúság-
gal kezdõdik. Ugyan, miért nem lett hát a mi kanonokigazgatónk
tanítóvá, ha olyan igen legszebb pályának emlegette a
tanítóságot?

De csakhamar megszólalt egy másik
hang is bennem:
– Ej, hálátlan. Hát az Úr Jézus hol
kezdte a tanítói pályát? Alábbvaló he-
lyen: egy istállóban. Ökör, szamár la-
kott vele együtt; az igaz, hogy ez neked
sem fog hiányozni, de mégiscsak palo-
ta ez a betlehemi istállóhoz képest.
A kántor beszólt az ajtón, hogy menjek át vele a paphoz.
– Öcsém – szólott az ajtóban –, el ne felejtsen kezet csókolni!
– Ha az is kezet csókol nekem – feleltem –, én is kezet csókolok.
Ezzel el volt vetve a sorsom kockája.
A pap elém nyújtotta jól táplált, kövér kezét. Én egyszerûen meg-
szorítottam.
Le sem ültetett.
Azt mondta, hogy reményli, jól viselem magamat.
– No, most elmehetnek – szólott azután.
De nem nyújtotta a kezét.”
A regény hõse, Kovács Ágoston, a tanítóképzõbõl egy eldugott fa-
luba kerül segédtanítónak. A kanonok igazgatója ezekkel a sza-
vakkal bocsátotta útnak a képzõbõl a végzett növendéket: „Nincs
szebb és nemesebb pálya, mint a tanítóság. Jézus Krisztus is tanító
volt.” Kovács Ágostonnak nyomorúságos helyzetében többször
eszébe jutnak ezek a szavak. Így vélekedett: „Ma azt felelem rá,
hogy Jézus Krisztus is tanító volt, de nem magyar néptanító. Ha
magyar néptanítóvá kellett volna lennie, sohasem jött volna le a
mennyek országából.” A falusi iskola felsõ hatósága a pap. Feltett
kalappal megy az iskolába, s amikor a tanító erre figyelmezteti,
durván kikergeti õt. A temetésen a tanítónak kell a pap kalapját
vinnie. A gyerekek mocskosak, s amikor Kovács Ágoston a
tisztaságra akarja õket szoktatni, az öreg mester kineveti, és így
oktatja: „Jó azoknak, ha négykézláb járnak is.”

Heksziné

Miben különbözik a tanítóság
mai állapota a régitõl?

Mi jót mondhatunk a mai állapotainkkal kapcsolatban akkor,
amikor szinte naponta értesülünk tanárverésrõl, a gyerekek ag-
ressziójáról, arról, hogy a liberális állam kivett minden eszközt a
pedagógus kezébõl? Mi jót mondhatunk akkor, amikor a nem tu-
dás, a butaság dicsõség lett az iskolában, amikor egy nyolc osztályt
alig végzett önkormányzati képviselõ, vagy a fölfelé nyaló, lefelé
taposó igazgató jóindulatától, nem pedig a tanítói munka szakmai
minõségétõl függ, hogy a pedagógust megtartják, vagy elbocsát-
ják-e az állásából, vagy takarékosságra hivatkozva bezárják az
iskolát, óvodát?
Mindezt látva visszasírjuk azokat a boldog szép idõket, a XIX.
század végét, amikor még a tanító a pap csicskása volt ugyan, de
akkor legalább az a nép tisztelte tanítóját, és tanítója tiszteletére
intette gyermekeit is.
Ma a szülõ ordítva, ajtót berúgva ront be az iskolába, és az egész
osztály elõtt pofozza föl, rugdossa a földön fekvõ pedagógust.
Abban reménykedjünk, hogy közel vannak már a változások.
Mert miként a XIX. század után következett a XX. század, s ezzel
a magyar oktatás reneszánsza, akkorra beérett az Eötvös József
által 1868-ban kezdeményezett, majd Klebelsberg Kúnó kultusz-
miniszter által végigvitt magyar iskolareform is.
Magyarországon minden változásért kiált ma is, és hisszük, hogy
lesz változás, mert tudjuk, hogy a felhõk felett mindig kék az ég.
Egyszer a felhõk eloszlanak, és kisüt a nap…

/H/
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A Femol-csoport
végeredménye:

1. Pálhalma 30 27 1 2 123-23 82
2. Adony 30 21 4 5 88-26 67
3. Seregélyes 30 18 3 9 92-54 57
4. Baracs 30 17 4 9 57-30 55
5. LMSK 30 17 4 9 50-44 55
6. Káloz 30 12 7 11 63-52 43
7. Cece 30 12 5 13 53-55 41
8. Mezõfalva 30 16 6 8 57-37 39
9. Kisapostag 30 10 6 14 47-65 36
10. Mezõszilas 30 9 8 13 70-71 35
11. Tác-Csõsz 30 9 7 14 58-76 34
12. Enying 30 9 6 15 58-78 33
13. Lajoskomárom 30 9 3 18 36-75 30
14. Sárbogárd 30 8 6 16 39-75 30
15. Zichyújfalu 30 6 6 18 46-75 24
16. Füle 30 1 2 27 26-127 5
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

Felhívás
Az LSC Sárbogárd vezetõsége tiszte-
lettel kéri a labdarúgást szeretõ sport-
társakat, hogy a csapat szereplésének
lehetõségét támogassák. A nevezési
díjat a sportkörnek kell befizetni,
mert az önkormányzat csak utólago-
san tudja azt visszautalni. A legkisebb
összeget is elfogadjuk, elõre is meg-
köszönjük. Az adományokat Tóth
Zoltánnak, Szakács Istvánnak, Né-
meth Ferencnek és Varga Jánosnak
lehet átadni.

Vezetõség

Sárszentmihály–Sárszentmiklós 2:1 (1:1)
Sárszentmihály, 150 nézõ, vezette: Nagy L.
Sárszentmihály: Kardos, Kéri, Jung, Tol-
di, Kiss, Varga (Csizmadia), Vajda,
Kaufmann, Gulyás (Punk), Tornya, Tóth
(Bauer). Edzõ: Toldi Gábor.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Vámosi, Szarka, Markovics, Emperger,
Salga, Bakos (Zámbó), Csanaki, Szabó Z.
(Zámbó). Edzõ: Horváth Csaba.
Elõzetes várakozásunk szerint nem volt
tétje a mérkõzésnek. A 6-ik helyezésünk az
Alba elleni vereség ellenére is biztosnak
tûnt, mivel a sorsolás szerint a mögöttünk
lévõ Kisláng Kápolnásnyékre látogatott,
és a meccsüket fix 1-esre vettük, így nem
elõzhettek volna meg bennünket. A gyõze-
lem reményében utaztunk tehát az igen-
csak gyenge játékerõt képviselõ másik
szenthez.
A vasárnap történtek azonban szertefosz-
latták minden reményünket, mivel Kisláng
gyõzött idegenben, míg mi 2:1 arányban
vereséget szenvedtünk. Ezt a tényt úgy vet-
tük tudomásul, mint akit leforráztak.

A mérkõzés nem is érdemel szót, csakúgy,
mint az egész bajnoki szereplésünk sem,
de azért néhány dolog mellett nem mehe-
tek el szó nélkül. Ezek közül talán a legfon-
tosabb, hogy a 7-ik helyezésünk egy óriási
csalódás, már csak azért is, mivel elõzete-
sen mindenképpen a dobogón szerettünk
volna végezni.
Megállapítható, hogy viszonylag jó védel-
münk mellett nagyon vérszegény a csatár-
sorunk, és ezzel párhuzamosan a középpá-
lyánk is. Ezt alátámasztja a „csak” 50 rú-
gott gólunk és 34 kapott gólunk.
A véleményemet továbbra is fenntartom,
miszerint játékosaink képessége szerint a
dobogón kellett volna végezni. Felvetõdik
a kérdés: akkor mi volt a probléma?
A választ az utolsó hazai meccsen egy mel-
lettem álló szurkoló fogalmazta meg a leg-
jobban: semmi fazonja nincs csapatunk-
nak, sõt, valósággal elképzelés és taktika
nélkül futballozunk. Hozzáteszem: ez a
szurkoló már a tavaszi szezon közepén
megjósolta, hogy örülhetünk, ha hetedi-

kek leszünk. Visszagondolva néhány mér-
kõzésre, van igazság abban, amit mondott.
De kár keseregni a múlton, tekintsünk elõ-
re! A jövõ nagyon biztatónak tûnik, mivel
már elõrehaladott tárgyalásokat folytat-
tunk átigazolási ügyben, sõt, tudomásom
szerint a cikk írásának napján már kézjegy-
ükkel látják el a szerzõdést a felek. Kije-
lenthetõ, hogy az érkezõ játékosok mind-
egyike erõsítés lesz csapatunknak, és tá-
madó játékunk fel fog pörögni.
Elõreláthatóan csapatunktól 3 játékos tá-
vozik. Neveket írni még túl korai lenne, de
ígérem, ha idõszerû lesz, tájékozatom ol-
vasóinkat.
Ifjúsági csapatunk sima 4:0 arányú veresé-
get szenvedett, és mindenki úgy jár a leg-
jobban, ha nem írom le a véleményemet.
Most a 2008/2009. évi bajnokság kezdetéig
nyári szünetet tartunk.
Minden olvasónknak kellemes nyarat, és
nyaralást kívánunk!

Szabó Béla

A Roneko-csoport
végeredménye:

1. Velence 30 23 2 5 95-37 71
2. Alba Regia 30 21 4 5 83-34 67
3. Bicske 30 21 3 6 90-36 66
4. Kápolnásnyék 30 20 3 7 74-34 63
5. Polgárdi 30 16 6 8 43-32 54
6. Kisláng 30 16 3 11 63-39 47
7. Sárszentmiklós 30 13 8 9 50-34 47
8. Szabadegyháza 30 14 2 14 45-44 44
9. Aba-Sárvíz 30 12 5 13 42-44 41
10. Sárosd 30 12 3 15 57-67 39
11. Sárszentmihály 30 11 1 18 46-81 34
12. Bakonycsernye 30 8 10 12 44-53 34
13. Etyek 30 8 4 18 39-64 28
14. Iváncsa 30 7 7 16 43-70 28
15. Pusztaszabolcs 30 4 3 23 30-104 15
Csór visszalépett a bajnokságtól.

A Femol-csoport
eredményei:

Pálhalma SE–LMSK 8-0 (4-0)

Gólszerzõ: Papp, Tóth (3), Salamon (2),
Vincze, Idei. Ifjúsági mérkõzés: 11-1.

Tác-Csõsz–Lajoskomárom 4-2 (3-2)

Gólszerzõ: Pál, Babai (3), illetve Nagy (ön-
gól), Pordán. Kiállítva: Babai. Ifjúsági
mérkõzés: 1-4.

Seregélyes SDE–Adony 1-3 (1-1)

Gólszerzõ: Imre, illetve Nebucz, Kolonics,
Auer. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Sárbogárd–Káloz SE 2-2 (0-0)

Gólszerzõ: Bognár, Pálinkás, illetve Var-
ga, Májer D. Kiállítva: Balogh (Káloz). If-
júsági mérkõzés: 2-1.

Cece-Füle 3-2 (1-1)

Gólszerzõ: Barta (2), Juhász, illetve Szûcs,
Csiszár. Ifjúsági mérkõzés: 7-0.

Zichyújfalu–Mezõfalva 1-2 (0-1)

Gólszerzõ: Németh, illetve Rajna, Barta.
Ifjúsági mérkõzés: 2-8.

Kisapostag–Baracs 1-3 (1-2)

Gólszerzõ: Nagy, illetve Bartók, Teredi,
Éliás. Ifjúsági mérkõzés: 3-6.

Mezõszilas–Enying 5-5 (1-3)

Gólszerzõ: Keresztúri (3), Balogh (2), il-
letve Gergics (3), Molnár, Bognár. Ifjúsági
mérkõzés: 4-3.

Kispályás
labdarúgótorna
A Légió 2000 Security harmadik

alkalommal rendezi meg

2008. június 21-én
9 órai kezdettel

kispályás labdarúgótornáját a
sárbogárdi focipályán.

Nevezési határidõ:
2008. június 18.

Jelentkezés telefonon:
06 (20) 9270 985.
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Bibliánk

Az utóbbi idõben sokakban támadt újra
érdeklõdés e régi könyv, a Biblia iránt,
amelyet Isten Igéjének – azaz szavának –
nevezünk. Hozzájuk szeretnék most a Bib-
lia, vagy más szóval az Írás szellemi üzene-
térõl és messze terjedõ hatásáról szólni.
A Bibliának messzire nyúló hagyománya
van, és hatalmas örökséget jelent. Keletke-
zése 1600 évet vett igénybe, 66 könyvét
több mint 30 tanult és tanulatlan szerzõ ír-
ta. Azonban az írók különbözõsége ellené-
re az üzenet ugyanaz, és a 66 könyv volta-
képpen mégis egy könyv. Egyetlen szerzõ
sem ferdítette el a tényeket azért, hogy ma-
gát és korát kedvezõbb színben tüntesse
fel. Mindenkinek a hibáit nyíltan elisme-
rik, és senkinek sem takargatják az emberi
gyöngéit. Bár hitünk nem függ emberi
megismeréstõl, mégis hálásan említjük
meg azt a tényt, hogy különösen az utóbbi
évek archeológiai (régészeti) leletei sok
bibliai állítást erõsítettek meg; és minden
esetben megerõsítették az igazságát! Így a
Biblia az emberi nemzetség legfontosabb
okmánya. Ami minden más történelmi írás
fölé magasra emeli, az a sajátsága, hogy a
keresztyénség keletkezésének alapokirata.
Mint ilyen, tartalmazza Istennek az egész
világ számára érvényes törvényeit.
Istenismeretünk számára van még néhány
más forrásunk is. A természeti törvények
és a lelkiismeretünk is Õt hirdetik, de csak
hiányos felvilágosítást adnak róla. Nem
tudnak semmit az Isten szentségérõl, sze-
retetérõl és kegyelmérõl. Tökéletes és fél-
reérthetetlen kinyilatkoztatást Isten felõl
csak Igéjében, a Bibliában találunk. Ez az
ige szent követelményeket tár elénk. Ezért
nincs semmi értelme a Bibliát felületes kri-
tikával félretolni. Mindenkitõl, aki monda-
ni akar valamit róla, megkívánhatunk leg-
alább annyit, hogy minden fejezetét gon-
dosan átolvassa.
Ne felejtsük el, hogy a Biblia Isten szava, és
kijelentésének középpontja Jézus Krisztus
személye. Erkölcsi felfogása vagy Izráel
története csupán keretül szolgál. Elsõ he-
lyen Istennek az emberek iránt való kien-

gesztelésérõl szól az Õ szent Fia, Jézus
Krisztus által.
Néhány íráskutató az egész Bibliában Jé-
zus nyomdokait keresve megállapította:
Mózes elsõ könyvében Jézus mint az asz-
szony magva jelent meg. A második könyv-
ben mint a páskabárány, a harmadikban
mint a bûnért való áldozat, a negyedikben
mint a megütött kõszikla, az ötödikben
mint próféta.
Józsuénál mint a Seregek Urát látjuk, a Bí-
rák könyvében mint Szabadítót, Ruth
könyvében mint égi rokon, a Királyok
könyvében mint a megígért Király látható.
Nehémiás úgy mutatja be, mint a nép meg-
újítóját, Jób könyvében „az én Megvál-
tóm”, a Zsoltárokban „egyetlenem és min-
denem”, a Példabeszédekben „mintaké-
pem”, a Prédikátornál „célom”, az Énekek
énekében „örömöm hordozója”.
A prófétáknál mint az értünk szenvedõ
Messiást és az eljövendõ békefejedelmet
szemlélhetjük. Az evangéliumokban Õ
Krisztus (Isten Felkentje), aki lejött, hogy
megkeresse és megmentse az embert. Az
Apostolok cselekedeteirõl írt könyvben Õ
a feltámadott Úr. Az apostoli levelekben
Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, végül a
Jelenések könyvében Õ a királyok Királya,
a visszatérõ és örökké uralkodó Krisztus.
Ez a Biblia üzenete! Megismerteti velünk
az üdvösség, a megmentés, az élet, a békes-
ség, az örökkévalóság és a menny történe-
tét. Ha ez az örömüzenet elveszett vilá-
gunk emberei elõtt manapság rejtett, ak-
kor ez azért van, mert a Bibliát vagy egyál-
talán nem olvassák, vagy helytelenül köze-
lednek hozzá, ahelyett, hogy õszinte szívvel
az igazságot keresnék benne.
Errõl ír már Péter apostol is levelében: „A
mi Urunk hosszú tûrését pedig üdvösség-
nek tartsátok, ahogyan szeretett testvé-
rünk, Pál is megírta nektek — a neki adott
bölcsesség szerint — szinte minden levelé-
ben, amikor ezekrõl szól. Ezekben van né-
hány nehezen érthetõ dolog, amelyeket a
tanulatlanok s az állhatatlanok kiforgat-
nak, mint más írásokat is, a maguk veszté-
re” (2Pt 3,15-16).

Jézus élete, halála és feltámadása az az
örömüzenet, amely nélkül elvesznénk és
elkárhoznánk.
A Biblia tanítja, hogy van pokol és van
mennyország. Jézus Krisztust hit által Üd-
vözítõnkként elfogadni és egészen rábízni
magunkat: ez a menny felé vezetõ út. Mivel
az Írás bizonysága szerint az emberek
„mindnyájan bûnösök”, és „a bûn zsoldja
(fizetsége) a halál”, ezért az Isten és az em-
ber között levõ szakadék egyetlen hídja:
Jézus Krisztus. Õ azt mondja önmagáról:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; sen-
ki sem mehet az Atyához, csakis énálta-
lam.” (Jn 14,6)
Ezt a Jézust, akit a Biblia kijelent neked,
kedves Olvasó, még ma, most elfogadha-
tod Megmentõdként és Üdvözítõdként.
Tedd meg! Akkor békességed lesz a lel-
kedben, békességed a lelkiismeretedben és
békességed az egész életedben: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fi-
át adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Ismerd meg Igéjébõl ezt az örök érvényû
igazságot: „Az ég és a föld elmúlik, de az én
beszédeim, nem múlnak el.” (Mt 24,35)

Forrás: Vetés és Aratás, 2006., 44. évfolyam
3. szám (evangéliumi folyóirat)

Groska József:

Vallomás
Én hallom:
Isten szavát
A csodálatos csendben.
Látom:
Fenséges hatalmát
A földön, az égen…

Érzem:
Isten jóságát
A fényben, a kenyérben.
Csodálom:
Drága szeretetét,
Bûnt letörlõ vérben…

Hiszem:
A látható világ
Isten szavára lett.
Tudom:
Jézus a keresztfán
Értem is szenvedett.

Áldom:
Jézus nevét, mert
Értem adta életét.
Imádom:
Isten nevét,
Mert megismertem
Üdvözítõ kegyelmét!
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Egy korty derû
V. Kulcsár Ildikó, a Nõk Lapja fõmunka-
társa volt a Madarász József Városi
Könyvtár vendége hétfõn este. Az újságíró
Rózsa a széfben — Egy korty derû címû (im-
már hatodik) kötetének bemutatójára zsú-
folásig megtelt érdeklõdõkkel az intéz-
mény rendezvényeinek helyszínéül szolgá-
ló gyermekrészleg. Nagyszerû élményben
lehetett részünk V. Kulcsár Ildikó életút-
ját, finom humorral átszõtt írásait hallgat-
va. A szerzõ alkotásai közül Moraveczné
Szabó Ildikó kiváló felolvasása révén ele-
venedett meg elõttünk néhány.
A zsurnaliszta egész kisugárzásával, min-
den leírt és elmondott szavával arra ösz-
tönzött bennünket, hogy az élet szépségeit
a mindennapok nehézségei közt is meglás-
suk.

Hargitai Kiss Virág

„Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek
leszek, ti pedig az én népem lesztek.” (Jer.7,23)

Meghívó
Szeretettel hívjuk

a Vértesaljai Református Egyházmegye, és a szomszédos
egyházmegyék (Tolna, Mezõföld) férfi tagjait az

ALAPI FÉRFIKONFERENCIÁRA,

melyet immár több mint tíz éves hagyomány szerint
június utolsó szombatján, tehát ebben az évben

június 28-án rendezünk meg.

Témánk: „Az én bibliám”.

9.30 köszöntés: Kisari Pál gondok;

10.00 elõadás: dr. Szabó István püspök;

11.15 elõadás: Németh Pál lelkész, a Bibliamúzeum munkatársa;

12.00 csoportos megbeszélések;

13.00 ebéd;

14.00 a csoportmegbeszélések összefoglalása, hozzászólások,
vélemények.

Záróáhítat, úrvacsoravétel.

Ezután kötetlen beszélgetés.

Annak ellenére, hogy kimondottan férfikonferenciáról van szó, termé-
szetesen érdeklõdõ asszonytestvéreinket is szeretettel várjuk.

Tisztelettel és atyafiságos köszöntéssel az alapi református
gyülekezet nevében: Szabó Julianna lelkész

KÉRJÜK, HOGY RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT JELEZZE!

Telefonszám 06 (25) 220 061,
e-mail: szabojulia@invitel.hu,

református lelkészi hivatal: 7011 Alap, Béke u. 8.

Kirándulás
A sárbogárdi cigány kisebbségi önkormányzat július 5-én ki-
rándulást szervez egy Szentendre és Visegrád közötti hajóki-
rándulással egybekötve.
A kirándulás ingyenes!

Jelentkezni lehet Lakatos Gyõzõnél
a 06/20/923 8961-es telefonon.
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Magyaros ízek
Csikós tokány

Hozzávalók: 60-80 dkg sertéslapocka, 15-20 dkg vöröshagyma,
1 evõkanálnyi pirospaprika, 1 dl paradicsomlé, 1 gerezd fok-
hagyma, só, 4-5 zöldpaprika, étolaj, 2 dl tejföl, 1 evõkanálnyi
finomra vágott petrezselyemzöld.
Az olajon megpirítjuk a felaprított vöröshagymát, elkeverjük
benne a pirospaprikát, beletesszük a kisujjnyi hosszúságúra és
késhátnyi vastagságúra vágott hússzeleteket, majd kissé lepi-
rítjuk. Aztán megsózzuk, paradicsomlével és 2 dl vízzel fel-
eresztjük, és fedõ alatt pároljuk. Hozzátesszük még a szétnyo-
mott fokhagymát is. Amikor a hús puhulni kezd, belekeverjük
a finomra vágott zöldpaprikát, a tejfölt és a felaprított
petrezselyemzöldet. Amikor megpuhult, fõtt tésztával, vagy
burgonyával tálaljuk.

Hortobágyi húsos gombóc

Hozzávalók: kb. 30 dkg pörkölt sertéshúsból, 1 dl tejföl, só,
bors, 1 kg burgonya, 1 tojás, liszt.

A szokásos módon pörköltet készítünk sertéshúsból. Ha elké-
szült, átszûrjük, és a húst ledaráljuk. A húsmasszához adunk
egy kis tejfölt, sóval, borssal ízesítjük. Közben a kockára vágott
burgonyát sós vízben megfõzzük. Leöntjük róla a vizet, jól le-
csepegtetjük és hagyjuk kihûlni. Ezután áttörjük, hozzáadjuk a
tojást és annyi lisztet, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk. Kb. 1
cm vastagságúra nyújtjuk, nagy kockákra vágjuk. Mindegyik
közepébe rakunk 1-1 kiskanálnyi húsmasszát, majd a tésztát
gombóccá formáljuk. Lobogó, sós vízben addig fõzzük, míg a
gombócok a felszínre törnek. A megmaradt pörköltszaftot be-
sûrítjük kevés liszttel elkevert tejföllel, majd a kifõtt gombóco-
kat belerakjuk, és még egyszer átforraljuk.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Megjelent Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban

és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.

Gérusz Ilona: Kánikulában
Ne pazarolj már ennyire,

A tüzelõ elfogy télire!

Akkor majd ázunk, fázunk,

Bundában is citerázunk.

Tegyél már el kicsit félre

Befõttként a hideg télre!

Vasfazékban, a kamrában,

Nem romlik el forró nyárban.

Kánikula, mi a csuda!

Mindjárt megüt a hõguta!

Szent Péter, ott fenn a mennyben

Jól befût a kemencébe.

ÉLED A DÉGI KASTÉLY

Megújult a dégi kastély egyik földszinti teremsora, melynek ünne-
pélyes megnyitójára szombaton került sor. A prominens vendé-
gek, szónokok közt jelen volt dr. Festetics László, a kiállítás véd-
nöke, a Festetics Antal Alapítvány alapítója és a család keszthelyi
ágáról Festetics György is. A termekben nyílt tárlatok révén élet-
re kelnek a régi világ egyes mozzanatai, amit mindenképpen érde-
mes megélni. A megnyitón az Akadémiai Kvartett muzsikája stí-
lusos hangulatot teremtett mindehhez.

Hargitai Kiss Virág
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A 24. heti rejtvény helyes megfejtése:

1. Kodály Zoltán: Nyári este;
2. Mendelsohn: Szentivánéji álom;

3. Vivaldi: Nyár címû hegedûverseny a Négy Évszakból;
4. Honegger: Nyári pásztorjáték.

Helyes megfejtést sajnos senki nem küldött be.

Heti idõjárás
Az idõszak elején napos, száraz idõ valószínû,
csak néhány helyen (csütörtökön fõleg északke-
leten, pénteken leginkább északnyugaton) fordul-
hat elõ nyárias zápor, esetleg zivatar. Ezzel együtt
a nappali felmelegedés is erõsödik. Szombaton
egy gyenge hidegfront érinti hazánkat. Hatására
több lesz a felhõ, és szórványosan alakul ki esõ,
zápor, zivatar. Vasárnaptól újra több lesz a napsü-
tés, és már nem várható számottevõ csapadék.
Hétfõre az ország nagy részén kánikulai meleg köszönt be. A várható nap-
pali felmelegedés csütörtökön 25-29, pénteken 27-31, szombaton 24-30,
vasárnap 27-31, hétfõn 29-33 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az okoskodó
szamár

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szamár, aki rendkívül
okosnak tartotta magát. Gazdája minden reggel áruval teli kocsi
elé fogta õt, s neki mindig ugyanazt az utat kellett megtennie:
elõbb egy erdõn, majd földeken át, le a folyóig, aztán egy darabig a
folyó mentén, majd egy gázlón átkelt a folyón, végül egyenesen be
a faluba. Mivel a szamár jól ismerte ezt az útvonalat, a gazda
többnyire csak szunyókált a bakon.
Egy napon aztán ágynak esett a gazda, pedig az árujára vevõ várt a
faluban. A gazda törte a fejét, mitévõ legyen, végül így okosko-
dott: „Felrakom az árut a kocsira, s a szamár egymaga is eltalál a
faluba. Így is lett. A szamár eleget tett a megbízásnak, s hazatérve
dupla adag zabot kapott jutalmul.

— Derék jószág vagy — dicsérte a gazda. — Tudtam én, hogy
egyedül is odatalálsz. Mostantól mindig egymagad mész, épp elég
a dolgom itthon, minek kísérgesselek.
S ettõl kezdve a szamár maga indult a faluba, ha esett, ha fújt, a
gazda pedig nem fogyott ki a szamár dicséretébõl.
Egy napon aztán a szamár megállt a folyó elõtt, amelyen nap mint
nap át kellett kelnie.
— Miért tegyek mindig kerülõt a gázlóig? Legegyszerûbb lenne
itt mindjárt átkelni.
Így is tett. A folyó mélyebb volt, mint a szamár gondolta: alig ju-
tott el a feléig, már úsznia kellett.
Szerencséjére ezen a napon sót szállított, s ez a vízben gyorsan ol-
dódni kezdett. Így a kocsi egyre könnyebb lett, és a szamár baj nél-
kül átért a túlsó partra.
— Ez volt aztán a remek ötlet! Hiába, eszem mindig volt bõven!
— dicsérte önmagát. — Ezentúl csakis itt kelek át a folyón.
Másnap a gazda szivaccsal rakta meg a kocsit. A szamár pedig
nem ment már el a gázlóig, hanem elõzõ napi sikerén felbuzdulva
nekiindult a folyónak, amint a parthoz ért.
Csakhogy a szivacsok nem oldódtak, hanem jól teleszívták magu-
kat vízzel, s így a kocsi súlya is egyre nõtt. A szegény szamár meg-
próbált úszni, de hiába erõlködött, terhe lehúzta õt a mélybe.
Hiába, sosem biztos, hogy ugyanaz a módszer másodszor is ered-
ményre vezet.

(A világ legszebb meséi)

Kedves gyerekek!

Most nem rejtvényt adunk fel nektek, hanem színeznivalót.
Kellemes szórakozást!
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Június 21., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Árpi bácsi fiókái
9.10 Euro 2008 11.05 Pizsamaparti 11.30 Egy kamasz
lány naplója 12.00 Hírek 12.10 A nagy döntõ 13.45 Hét
menyasszony hét fivérnek 15.35 Chachapoya — Szõke
harcosok az Andokban 16.40 Bara Margit köszöntése
18.05 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Euro 2008 22.55 Hírek 23.05 Sporthírek
23.15 Euro 2008 23.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.25
Disney-rajzfilmek 9.40 Receptklub 9.50 XXI. Század – A
legendák velünk élnek 10.25 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Trópusi nyomo-
zók 13.40 Forma-1 15.25 Kung-fu 16.35 Dolmen – Rej-
telmek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Robinson Crusoe kalandos élete 21.15 Kísérleti gyilkos-
ság 23.40 Belsõ útvesztõ 1.25 Gerjedek a vonalaidra
3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.35 Õsvilági kaland 11.35 Ba-
bavilág 12.10 Törekvõ tanerõk 12.45 Ed 13.45 Charlie
— Majom a családban 14.45 Bûbájos boszorkák 15.45
Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.50 Nem kutya!
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Kõagy õrnagy
21.30 Féktelen száguldás 23.30 Pitch Black: 22 évente
sötétség 1.20 Mentõhelikopter 2.10 Ed 3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Évadvég 1. 14.04 Világóra 14.35 G7-Gazdasági
Magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jö-
vök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika jegyében 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Cigányóra 19.05 Sport-
világ 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.57 Zene 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Június 22., VASÁRNAP

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Euro
2008 9.50 Református ifjúsági mûsor 10.00 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.00 „Így szól az Úr!”
11.05 Katolikus krónika 11.30 Örömhír 12.00 Hírek
12.05 Engedjétek hozzám… 12.15 Útmutató 12.50
Moto GP 14.10 Moto GP 15.20 Út Pekingbe 15.55 Moto
GP 17.00 Ecset és katedra: Platthy György festõmû-
vész 17.35 Cserháti Zsuzsára emlékezünk 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balato-
ni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Euro 2008 22.55 Hírek
23.00 Sporthírek 23.10 Euro 2008 23.30 Gitárfesztivál
2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers — A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.50
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.10 Inuyasha 9.40
Receptklub 9.50 XXI. Század – A legendák velünk élnek
10.25 Játék 11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00
Híradó 12.05 Isteni sugallat 12.50 A dadus 13.20 Ma-
gyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.00 Hatoslot-
tó-sorsolás 16.15 A Mick Jagger-projekt 16.35 Macs-
kafogó 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Mama Jack
22.15 Nyeretlenek 0.20 Portré 0.55 Célkeresztben 2.45
Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.25 Joey 10.00 Ingatlanbróker 10.35
Két testõr 11.10 Stahl konyhája 11.45 Tequila és
Bonetti 12.35 Baywatch Hawaii 13.40 Idõzsaru 14.40
Smallville 15.40 Rex felügyelõ 16.40 Krokodil Dundee
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az Angyal 22.10
Sulihuligánok 23.55 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.04 Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.59
Zene 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Rádiószínház 24.00 Éjszaka

Június 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.45 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Roma magazin 12.50 Domovina 13.20 Bûvölet
14.20 Igenis, miniszterelnök úr! 14.55 Pénz-vidék
15.25 Gyerekeknek 15.35 Superman: A tölténymobil
15.40 Superman: Smafu közlegény 15.45 Tapsi Hapsi
kalandjai 15.55 Tapsi Hapsi kalandjai 16.10 Kína folyói
17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro 2008
18.30 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.10 Real Madrid, a
film 21.50 Hétfõ este 22.25 24 — Második évad 23.10
Hírek 23.10 Sporthírek 23.30 Törökfürdõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Tökös srác 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajz-
film 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace Klinika 17.25 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Pe-
lenkás bajkeverõ 23.05 A fegyver neve: Halál 0.50 Ref-
lektor 1.10 Ufózsaru: Ne nézz vissza! 2.10 Autómánia
2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió dél-
elõtt 10.05 Teleshop 11.40 Két lökött inas 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Életfogytig zsaru 22.10 Gyilkos körök 23.10 8 nap —
Végzetes emlékek 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna
0.50 A szerencseforgató 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.24 Aranyalap 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.48 Népzene 19.53 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21
Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Június 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Boszorkányszombat 10.35 A múlt
század hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser
Bildschirm 13.20 Bûvölet 14.20 Igenis, miniszterelnök
úr! 14.55 Família KFT. 15.25 Gyerekeknek 15.35
Superman 15.45 Tapsi Hapsi kalandjai 15.55 T.I.R.: A
potyautas 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro
2008 18.35 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.10 Önök kér-
ték! 21.10 Régimódi történet 22.10 Kedd este 22.45 24
— Második évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Xavér Szentivánéji koncertje
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Hóhányók 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace Klinika 17.25 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Traveller — Az utolsó vakáció 22.15 Doktor Addison:
Titkok és hazugságok 23.20 Róma 0.30 Reflektor 0.50
Igaz történet: Vámpírok klánja 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió dél-
elõtt 10.05 Teleshop 11.40 Ghost 13.50 Kvízió 14.35
Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Tisztítótûz 23.00 Kojak 0.00 Tények este 0.30 Nor-
bi-torna 0.40 Alfred Hitchcock bemutatja 1.10
Perlasca: Egy igaz ember története 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Króni-

ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23
Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.45 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.2
Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés a tudományról 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Június 25., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Gyerekeknek 10.35 A múlt század
hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.25
Bûvölet 14.25 Ha én gazdag lennék: Kállay Bori énekel
14.55 Kormányváró 15.25 Gyerekeknek 15.30
Superman 15.40 Tapsi Hapsi kalandjai 15.55 T.I.R.: Ro-
binson 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Közle-
kedõ 17.30 Maradona — Az aranykölyök 18.30 Max, a
zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.10 Euro 2008 23.00 Szerda este
23.35 Euro 2008 23.55 24 — Második évad 0.40 Hírek
0.50 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 A szépségkirálynõ halála 12.00 Hírek 13.20
Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Doki 16.25 A Grace klinika 17.25 Eltûntnek nyilvánítva
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Titkok 22.20 Titkok 23.30 Az egység 0.30
Reflektor 0.50 A szerzõdés 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió dél-
elõtt 10.10 Teleshop 11.45 Vásott szülõk 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Agy-kontroll 22.10 Hõsök 23.10 Eureka 0.10 Tények
este 0.40 Norbi-torna 0.50 Vámpír angyalok 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.22 Aranyalap 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rá-
dió 19.48 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.20 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század haj-
nalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 Slovenski utrinki 12.50 Együtt 13.25 Bûvö-
let 14.25 Szeretem a kertet: Buch Tibor énekel 14.55
Família KFT. 15.25 Gyerekeknek 15.35 Superman
15.45 Tapsi Hapsi kalandjai 15.55 T.I.R.: Aki megáll, el-
veszett 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.30
Zinedine Zidane 18.25 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Euro
2008 23.00 Csütörtök este 23.35 Euro 2008 23.55 24
— Második évad 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Atomvihar 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm
13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace klinika 17.25 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Boszorkák 0.15
Reflektor 0.35 Angyalok és démonok 1.30 Infománia
2.00 Alias 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Sabrina 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
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ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 A
Sárkány: Bruce Lee élete 23.30 Tangó 23.40 Csillagka-
pu 0.40 Tények este 1.10 Norbi-torna 1.20 Csillagkapu
2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Aranyalap 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gye-
reksáv 19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgeté-
sek 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Június 27., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század haj-
nalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 Parázsló szenvedélyek 13.10 Körzeti maga-
zinok 14.10 Autóvízió 14.40 Família KFT. 15.10 Gyere-
keknek 15.15 Superman 15.25 Superman 15.35 Tapsi
Hapsi kalandjai 15.45 Tapsi Hapsi kalandjai 15.55
T.I.R.: Párizs—Dakar 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók
17.20 Euro 2008 18.30 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek
20.10 Ellopott nyár 21.50 Péntek este 22.25 24 — Má-
sodik évad 23.10 Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Abszo-
lút 23.55 Elszabott frigy
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 A nagy átverés 12.00 Hírek 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 A Grace klinika 17.25 Eltûntnek nyilvánítva 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 CSI — Miami helyszínelõk 22.35 Váltságdíj: Az
eltûnt fiú 23.40 A bosszú mocsara 1.25 Reflektor 1.45
Itthon 2.05 Egy rém rendes család 2.30 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Fekete tulipán 13.50
Kvízió 14.35 Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25
Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 14 óra 23.00 Holló — Hangok 0.00 Tények
este 0.30 Norbi-torna 0.40 Gyilkosság másodállásban
2.10 JAG — Becsületbeli ügyek 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Aranyalap 13.30 Az
unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv
19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.53 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjsza-
ka

A Bogárdi TV mûsora:
Június 21., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárbogárd—Káloz, 10.00 Pingpong, Tûzoltók verse-
nye, 12.00 Lapszemle, 15.00 Beszélgetés a Mészáros
házaspárral (ism., 54’), Csilléry Lajossal (ism., 34’),
Molnár Lászlóval (ism., 60’), 17.00 Lélekút: dr. Huszár
Andrással (ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 A ruha a fõ,
és benne a nõ (ism., 42’), Gerozi Band (ism., 32’),
Bogárdi Napok 2008, 23.00 Lapszemle
Június 22., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Pingpong,
Tûzoltók versenye, 9.00 A ruha a fõ, és benne a nõ
(ism., 42’), Gerozi Band (ism., 32’), Bogárdi Napok
2008, 12.00 Lapszemle, 13.00 Beszélgetés a Mészáros
házaspárral (ism., 54’), Csilléry Lajossal (ism., 34’),
Molnár Lászlóval (ism., 60’), 15.00 Lajtos Anna—Far-
kas Csilla hangversenye (50’), Természeti értékeink 2.
rész (35’), Családi nap a Kippkopp Óvodában (35’), Légy
jó mindhalálig — a cecei gyerekek elõadása (40’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés
Szabó Imrével 3. rész, A Timóteus Társaság Soponyán
(ism.), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 23., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 24., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Ballagás és évzáró a Mészölyben (60’), A dégi kastély
(60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Beszélge-
tés Szabó Imrével 3. rész, A Timóteus Társaság
Soponyán (ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Beszélgetés dr. Festetics Lászlóval, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Június 25., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Beszélgetés Szabó Imrével 3. rész, A Timóteus
Társaság Soponyán (ism.), 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 Lélekjelenlét (30’), Sárréti Íjász Club

(35’), Íjászverseny (20’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülé-
se (35’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lap-
szemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Megyei I. osztályú fut-
ball-összefoglaló, 23.00 Lapszemle
Június 26., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Megyei I.
osztályú futball-összefoglaló, 12.00 Lapszemle, 17.00
Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Ballagás és évzáró a
Mészölyben (60’), A dégi kastély (60’), 23.00 Lapszem-
le
Június 27., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Lélekjelenlét
(30’), Sárréti Íjász Club (35’), Íjászverseny (20’), A Fejér
Megyei Közgyûlés ülése (35’), 12.00 Lapszemle, 16.00
Ballagás és évzáró a Mészölyben (60’), A dégi kastély
(60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Beszélgetés dr. Festetics
Lászlóval, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon
is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a kép-
újság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mû-
velõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A
Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcso-
magban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekven-
cián. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számo-
kat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken. Sokan kérték, hogy ismételjünk meg korábbi
mûsorokat. Most sikerült többet mûsorra tûzni.

Június 19., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós–Alba Regia foci, Sznupi
— évadzáró, Asztaliteniszmeccsek, 13.00 Heti Híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, He-
ti Híradó, Sziréna, 20.00 Az olimpiai láng, Beszélgeté-
sek Szabó Imrével (2. rész), Természeti értékeink (2.
rész), Sárréti Íjász Club (ism.)
Június 20., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Tûzoltók versenye, Pünkösdi felvonulás, Ala-
pi pünkösd 1-2. rész (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 A
Timóteus Társaság Soponyán, Húsvéti istentisztelet
Cecén, Lélekjelenlét, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 20.00 A Fejér Megyei Közgyûlés ülése, Bogárdi
Napok, Alapi díjugrató (ism.)
Június 21., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Lélekút Huszár Andrással, Talitha Kúmi
együttes, 13.00 Heti Híradó, 14.00 A Fejér Megyei Köz-
gyûlés ülése, Bogárdi Napok, Alapi díjugrató (ism.),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Tûzoltók
versenye, Pünkösdi felvonulás, Alapi pünkösd 1-2. rész
(ism.)
Június 22., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Az olimpiai láng, Beszélgetések Szabó Im-
rével (2. rész), Természeti értékeink (2. rész), Sárréti
Íjász Club (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Sárbo-

gárd–Káloz foci, Asztalitenisz, Megyei I. oszt. fut-
ball-összefoglaló, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 20.00 A Timóteus Társaság Soponyán, Húsvéti is-
tentisztelet Cecén, Lélekjelenlét

Június 23., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Tûzoltók versenye, Pünkösdi felvonulás, Alapi
pünkösd 1-2. rész (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lé-
lekút Huszár Andrással, Talitha Kúmi együttes, 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A Fejér Megyei
Közgyûlés ülése, Bogárdi Napok, Alapi díjugrató (ism.)

Június 24., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 A Timóteus Társaság Soponyán, Húsvéti is-
tentisztelet Cecén, Lélekjelenlét, 13.00 Heti Híradó,
14.00 Az olimpiai láng, Beszélgetések Szabó Imrével (2.
rész), Természeti értékeink (2. rész), Sárréti Íjász Club
(ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Sárbogárd–Káloz foci, Asztalitenisz, Megyei I. oszt. fut-
ball-összefoglaló

Június 25., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 A Fejér Megyei Közgyûlés ülése, Bogárdi Na-
pok, Alapi díjugrató (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00
Tûzoltók versenye, Pünkösdi felvonulás, Alapi pünkösd
1-2. rész (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Lélekút Huszár Andrással, Talitha Kúmi együttes
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók,
20 év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06
(30) 290 8313.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.

Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl,
akác kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970.
(756096)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q,
cser aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal
1700 Ft/q, akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986
2623.

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557
6509. (006199)

Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért
eladó. 06 (70) 338 5085.

Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle
fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház el-
adó. Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333
6009.

Sárbogárdon, József A. utcában elsõ emeleti
téglalakás eladó. Irányár: 9 millió forint. 06 (20)
379 4454. (006703)

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (006771)

Fanni presszó felszolgálót felvesz. Érdeklõdni a
helyszínen. (006922)

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (006936)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. 06
(30) 382 7209. (006934)

Mezõgazdasági gépszerelõt traktoros vizsgá-
val felveszek. 06 (30) 342 8189. (006797)

Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat
keresek mûanyag ablakok, illetve redõnyök be-
szereléséhez. Asztalos, illetve lakatos végzett-
séggel rendelkezõk elõnyben. Várom jelentkezé-
sét! Telefon: 06 (30) 937 7545. (006796)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.

Lakás kiadó a központban. 06 (70) 332 1397.
(006940)

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant
megtalálja nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink
ingyenesek, díjmentes hitelügyintézés: lakáscé-
lú, szabadfelhasználású, személyi hitelek. Spó-
rolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó
kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06
(30) 491 5363.

Balatonszabadi-Sóstón a strandtól 5 percre,
kétszintes nyaraló, nagy, füves udvarral egész
nyáron kiadó. Érdeklõdni: 06 (70) 330-9955.

Kuvasz kiskutyák eladók. 06 (70) 227 5635.
(006743)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi
ház melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (006738)

Lakásfelújítás! Szobafestés, mázolás, csempé-
zés, járólapozás, parkettás munkák garanciával.
06 (30) 319 1818. (051519)

Balatonlellén egyszobás, társas nyaraló kiadó.
06 (30) 9890 054.

Élelmiszerbolt eladó. 06 (30) 380 7206.

Horvátországi nyaralás július 20-27-ig, augusz-
tus 3-10-ig, augusztus 17-24-ig. 7 éjszaka, szál-
lás+busz háztól házig, 49.500 Ft. Horvát Travel
megbízottja: 06 (70) 334 9149.

Pekingi palotapincsi kölyök eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 207 9328. (051570)

Eladó új piros, bátaszéki mázas cserép, kb. 600
db, valamint Opelra való új vonóhorog. 06 (30)
6825 743.

Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (70) 453 7289.
(051568)

Jelzáloghitelek, személyi kölcsönök hitelügyin-
tézése. 06 (20) 447 2994. (051568)

Sárbogárdon családi ház eladó. 06 (20) 447
2994. (051568)

Mûanyag nyílászárók a Fehér Ablaknál, 40 %-os
akció! Sárbogárdon és környékén ingyenes be-
építéssel. 06 (70) 453 7448. (051568)

Mûanyag ajtók, ablakok Aluplast profilból! Nyá-
ri akciónkban várjuk az érdeklõdõket! 06 (20)
939 1579. (051568)

Szekrénysor, kanapé, fotellal olcsón eladó. 06
(30) 621 2761. (051566)

Sárszentmiklós központjában üzlethelyiségek
kiadók. 06 (25) 461 904, 06 (30) 431 8404. (051565)

200 m2-es családi ház Sárbogárdon, frekventált
helyen eladó. Kettõ családnak különválasztható.
Kisebb házat beszámítok. 06 (30) 696 7188.

Ady-lakótelepen alacsony rezsijû lakás kiadó.
06 (30) 607 2226. (051564)

Hitelkiváltás, személyi hitelek. 06 (20) 581
3652. (051550)

Hitelek! BÁR-végrehajtás nem akadály. 06 (20)
581 3652. (051550)

Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30)
9165 891. (051548)

Suszterhegyen 1327 négyszögöl szõlõ eladó.
Pince, szerszámos, víz, villany van. 06 (70) 333
0879. (051544)

Kiscicákat elajándékoznánk. 06 (70) 374 8188.

Nyolchetes vörös csirkék 400 Ft-os áron kapha-
tók, és elõnevelt kacsák. Cece, Hunyadi u. 12.
Telefon: 06 (25) 234 137. (051539)

Berendezett, számlaképes albérlet 1 hétre is ki-
adó. 06 (20) 213 3184.

Cecei telephelyre udvarost, karbantartót, raktá-
ri munkást keresünk. 06 (20) 554 9526. (051525)

Alkalmi munka diákoknak. Jelentkezz most! Te-
lefon: 06 (30) 625 1677.

Igényesen felújított lakás eladó vagy kiadó.
Gunaras termálfürdõn nyaraló kiadó. 06 (20)
455 7413. (051571)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)

Vásárolunk 2008. évi termésû KUKORICA,
BÚZA, ÁRPA, NAPRAFORGÓ, REPCE, ZAB,

SZÉNA, SZALMA STB. szárazon és
nedvesen. TOB-KER Kft., Pusztaegres,

Ödönmajor. Ügyintézõ: 06 (30) 217 8320.

Árpád-lakótelepen földszinti téglalakás
eladó. 06 (25) 474 120. (006788)

MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETTEL
belga, flamand és antik HASZNÁLT

BÚTOROKKAL várjuk kedves vásárlóinkat.
(Andi használtbútor-kereskedés

a Rossmann mellett.)

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
két telekkel ELADÓ.

Telefon: 06 (30) 9161 704. (051511)

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET. Telefon:
06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
július 11-étõl a gimnáziumban.

Tanár: Bodoki Tamásné. 06 (70) 3765 261.

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat FELVESZÜNK hosszú távra.

Telefon: 06 (30) 316 7427. (051549)

Minõségi KLÍMÁK 50.000 Ft-tól.
Igény esetén beszerelés.
INGYENES FELMÉRÉS.

Németh Attila. 06 (70) 338 5719. (006748)

GIPSZKARTON-SZERELÉSBEN jártas
MUNKÁSOKAT keresünk Sárbogárd és

környékérõl. Érdeklõdni: 06 (20) 2199 620

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2008. június 21-én, szombaton.
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Tisztelt Állattartók!Tisztelt Állattartók!

VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.

Ízelítõ termékeinkbõl:Ízelítõ termékeinkbõl:
Broiler indítóBroiler indító 10 kg10 kg 1.350,-1.350,-
Broiler indítóBroiler indító 20 kg20 kg 2.600,-2.600,-
Broiler nevelõBroiler nevelõ 20 kg20 kg 2.450,-2.450,-
kacsa nevelõkacsa nevelõ 20 kg20 kg 2.200,-2.200,-
malac dercésmalac dercés 40 kg40 kg 4.600,-4.600,-

Akciós termékek:Akciós termékek:
darakeverékdarakeverék 40 kg40 kg 2.880,-2.880,-
gazda kedvencgazda kedvenc 40 kg40 kg 3.200,-3.200,-
Hobbiállat eledelek.Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.További forgalmazókat kiszolgálunk.

A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott

konstrukcióval.

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Telefon: 06 (30) 979 8469

Minden munkanapon
MÛSZAKI VIZSGA
7.00-15.00 óráig

a Pentagri Kft.
sárbogárdi telephelyén:

7000 Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
Bejelentkezni a következõ

telefonszámon lehet:
06 (25) 460 357
Július 14-28-ig

szabadság miatt zárva!

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-AKCIÓ!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

K=0,8 W/m2K!!!
Június 9-tõl augusztus 31-ig!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!
Bereczk Róbert

Heves Therm márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 (30) 9377 545
E-mail: bereczkr@invitel.hu

Válassza a minõséget!
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Nyílt tér

Kérdezték
Ballagási vigadalom

tûzijátékkal?
Most voltak az általános iskolai ballagá-
sok. Ebbõl az alkalomból sok helyen ren-
deztek a nyolcadik osztály elvégzése (az is-
kolától való megszabadulás) örömére la-
kodalomnak is beillõ sátras mulatságot
eszem-iszommal, hangos zenével sok he-
lyen, itt, Sárbogárdon is.
Már az megütközést keltett többekben,
hogy egy általános iskolát végzett gyerek-
nek miért csinálnak ekkora felhajtást.
A hajnalig bömbölõ hangos zene zavarta a
környékben lakók nyugalmát, ami csend-
háborítás. Ezt még csendben tûrtük. Az
egész éjszaka állandóan ropogó tûzijáték
azonban sok embernek tette próbára az
idegeit.
Tûzijáték törvényesen rendezhetõ magán-
személyeknek minden bejelentés nélkül?

Válasz
Megkérdeztem a rendõrség illetékesét, aki
elmondta, hogy Magyarországon legálisan
tûzijátékot csak szilveszter éjszaka lehet
rendezni külön engedélyezés és bejelentés
nélkül legálisan. Év közben bármikor ez
nem legális. Amennyiben azt rendõrjárõr
észleli, vagy a rendõrség errõl lakossági be-
jelentést kap, a tûzijátékot illegálisan vég-
zõk ellen eljárást indítanak.

Pedagógusnap
sárbogárdi módra

Na, ez is megvolt, ki lehet pipálni. Hogy
miért voltak kevesen az ünnepségen? Mert
a többieknek, így például a nyugdíjasok-
nak, „elfelejtettek” meghívót küldeni.
Ennyit ér a pedagógusok megbecsülése vá-
rosunkban.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Továbbgördül a civilek ügye
Benyújtotta javaslatait a Közép-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanácshoz a civil
mûhely.

Mint arról korábbi híradásainkból már ér-
tesülhettek, a városközpont rehabilitáció-
ját megcélzó pályázat tartalmával és elõké-
szítésének módjával kapcsolatban több-
ször és többféle módon is egyet nem érté-
süknek adtak hangot a helyi lakókból és ci-
vil szervezetek képviselõibõl álló civil mû-
hely tagjai. Mivel javaslataikat Sárbogárd
város polgármestere, illetve a testület tíz-
fõs többsége számtalan próbálkozás után
sem volt hajlandó figyelembe venni, egy le-
vél kíséretében személyesen nyújtották be
azokat a pályázatot elbíráló KDRFT elnö-
kének, június 16-án, hétfõn, délelõtt. Le-
velükben leírták e lépésük elõzményeit,
valamint kifogásaikat és javaslataikat.
Mellékletként csatolták a levélhez: Sárbo-
gárd képviselõ-testülete SZMSZ-ének
közmeghallgatással kapcsolatos pontjait; a
testület 2008. február 8-ai határozatát a

pályázatról; minta aláírásgyûjtõ és kérdõ-
ívet; ügyvédi igazolást és letéti szerzõdést
az összegyûlt aláírásokról; a visszaérkezett
kérdõívek elemzését, a civilek javaslatát
(térképpel) a pályázat tartalmát illetõen; a
civilek IVS-re vonatkozó irányelveit, illet-
ve a pályázatíró cég által készített IVS-re
vonatkozó kifogásaikat; a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalhoz eljuttatott le-
velet (képekkel); és egy szakmai állásfog-
lalást a mûvelõdési házról.
Céljuk nem a pályázat meghiúsítása, ha-
nem az, hogy egy olyan pályázat kerüljön
benyújtásra, amely a város lakóinak tény-
leges akaratát és véleményét tükrözi, és va-
lóban a városközpont értékeinek megõr-
zésére, korszerûsítésére irányul. A civilek
azt kérik a KDRFT elnökétõl, hogy a Sár-
bogárd Város Önkormányzata által be-
nyújtott pályázat elbírálásánál vegyék fi-
gyelembe a civilek levelében foglalt infor-
mációkat.

Hargitai Kiss Virág

Gondolkodjunk!
Szerda este van, most láttam a Bogárdi
TV-n a rendkívüli ülés felvételét. Friss az
élmény, és éppen ráérek este 9 órakor, te-
hát írok.
Ma — véleményem szerint — nem rendkí-
vüli testületi ülés volt, hanem egy sakkban
tartott banda „stikában” összehívott, szá-
nalmas bohózatként elõadott fellépése. Ez
szégyen a helyi Fideszre nézve!
Élõsúlyban átlag 110 kg-osként õk maxi-
mum a súlyos többséget, de nem a várost
képviselik. Negyedóra alatt lezavarták az
egészet; eszitek, nem eszitek, nem kaptok
mást. Szarvasbõrrel letakarják, hogy mit
mond a város 1.800-nál is több polgára.
Pont.
Egy képviselõ — Bártfai Antal — egyetlen
civilként próbálta képviselni a város lakóit,
de ezt nagyon rosszul tûrte a polgármester
(aki mellesleg hozta a formáját: lábkalim-
pálás, agresszió, lekezelés, kioktatás).
A másnapi testületi ülés szinte dögunalom
volt. Úgy látszik, ezen az ülésen nem kel-
lett semmi „kényes”, elõre „lezsírozott”
ügyben dönteni. Mire észbe kaptam, már a
bejelentéseknél tartottak.
Aztán egyszer, teljesen véletlenül, megint
a Bogárdi TV-re kapcsoltam, ahol a pol-
gármester a pedagógusnapi köszöntõjét
olvasta fel. (A kitüntetetteknek gratulá-
lok!) Parkoltam egy kicsit a csatornán, és
egyszer csak nagyon elkezdett zavarni va-
lami. Biztosan voltak már úgy, hogy amit
láttak és hallottak, nem tudni miért, de
nem volt szinkronban. Ez a beszéd nagyon
nem illett a polgármesterhez, ismerve a stí-
lusát. Aztán beugrott, ki írhatta helyette a
szöveget. Volt munkatársam jutott eszem-
be, aki egy érzékeny, mûvészlelkû, válasz-

tékos beszédû, csinos, igényes megjelené-
sû ember, akitõl nem idegen az ilyen szö-
veg.
Elkezdett motoszkálni bennem egy mon-
dás, amit az Országúti diszkó c. filmben
hallottam, egy öreg farmer mondta: „Úgy
illik hozzám az ’úr’ (megszólítás) mint a
mozgólépcsõ a budiba, ne mondja töb-
bet!” Hát én nem fogom!

Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a június 21-én 10
órára, a sárbogárdi katolikus templom-
ba meghirdetett gyémántlakodalom
meghívójában az ünnepeltek neve nem
jól szerepelt.

Helyesen:
Széll József és neje Vidéki Ilona,

akik a hatvan évvel ezelõtt tett hûséges-
küjüket ünnepélyesen megerõsítik. A
szép családi eseményre barátaikat és jó
ismerõseiket szeretettel meghívják.
A hibás közlésért elnézést kérünk!

Hargitai Lajos szerkesztõ

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
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