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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Alapon mindig történik valami. Pünkösd vasárnapján
ismét benépesült a falu. Az õsi pünkösdi népi hagyo-

mányok elevenedtek meg a vasárnap délután megrende-
zett pünkösdi királynéválasztáson, amelyre a szélrózsa
minden irányából érkeztek tánccsoportok.

Az együttesek látványos felvonulással köszöntötték a falu
népét. A lenti kocsmától a kultúrházig végigtáncolták a
falut.

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Gyermeknap
Rétszilason

Egész napos rendezvénnyel, igazi falunapi hangulat-
tal ünnepelték a rétszilasiak a gyermeknapot. Volt
szórakozásra lehetõsége persze a gyerekek mellett a
felnõtteknek is, hiszen rendeztek kispályás focibaj-
nokságot, táncmulatságot, Horváth Pisti pincéjénél
pedig borkóstolót pincepörkölt mellett.

Írásunk a 4. oldalon olvasható.

Pünkösdi felvonulás AlaponPünkösdi felvonulás Alapon

Családi nap
a Kippkopp
Óvodában

Valóságos zsibongás fogadta a betérõket a
Kippkopp Óvoda udvarán, és az intézményt
övezõ parkban szombaton délelõtt. A kicsi-
nyeket és a családokat várták sok-sok érde-
kességgel az óvoda dolgozói és a szülõi mun-
kaközösség.

Írásunkat a 4. oldalon olvashatják.
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Pünkösdi felvonulás Alapon
Alapon mindig történik valami. Pünkösd vasárnapján ismét bené-
pesült a falu. Az õsi pünkösdi népi hagyományok elevenedtek
meg a vasárnap délután megrendezett pünkösdi királynéválasztá-
son, amelyre a szélrózsa minden irányából érkeztek tánccsoport-
ok.
A lenti kocsmánál gyülekeztek a csoportok. Az alapi Mezõföld
Népi Együttes szervezte az eseményt. Méhes Lajosné, a falu pol-
gármester asszonya köszöntötte a vendégeket és az utcára kise-
reglett falu népét. Az esemény a pünkösdi királynõ megválasztá-
sával kezdõdött, akinek a fejére koszorút tettek. Minden felvonu-
ló együttes tánccal köszöntötte a pünkösdi királyi párt, majd a két
„felség” együtt kocsira ült, s így indult a menet végig az alapi fõut-
cán.

Sokan álltak kint a kapukban, s integettek az utcát végigtáncoló,
éneklõ menetnek. A táncosok megálltak egy táncra a keresztnél,
ahol az utcabeliek frissítõkkel fogadták õket. Süteményeket, ita-
lokat raktak ki az asztalokra, amiket jóízûen fogyasztott el a
táncban megéhezett társaság.

Az alapi kultúrháznál volt a
végállomás, ahol — május
utolsó vasárnapja lévén —
kitáncolták a májusfát. En-
nek törzséhez odakötötték
azt a szénából készített lo-
vacskát, amely a két héttel
ezelõtt megrendezett alapi
díjugrató lovasverseny szim-
bóluma volt.
Az események ezzel nem ér-
tek véget, mert 14 órakor
kezdõdött a pünkösdi tánc-
gála, amelyen fellépett az
alapi Margaréta nyugdíjas-
klub, a Buzsáki Boszorká-
nyos Néptáncegyüttes, a
Lovasberényi Rámás Csiz-
ma Néptánccsoport, a So-
ponyai Napraforgó Nép-
tánccsoport, az alapi óvodások és iskolások, valamint a dinnyési
néptánccsoport. A rendezvény fénypontja az Ercsibõl érkezett,
szerb, hagyományõrzõ Zorica tánccsoport volt. A mûsort az alapi
Mezõföld Népi Együttes zárta.
A mûsor után a házigazdák közös ebédre invitálták vendégeiket.
Különlegessé tette ezt a napot egy másik esemény is. Az alapi Me-
zõföld Népi Együttes most ünnepli fennállásának 10. évforduló-
ját. Ez alkalomból egy hatalmas tortát készítettek, ezzel köszön-
tötték a tagokat és a régi alapítókat. Erre az alkalomra eljött az
együttes életre hívója, Kemény Istvánné, aki az alapi pávakört és
az alapi gyermek-néptánccsoportot vezette sok éven át. Az akkor
még iskoláskorú táncosokba õ plántálta a néptánc szeretetét, az
alapi hagyományok tiszteletét.

Hargitai Lajos

Búcsú-
elõadás

A cecei nyolcadikosok minden évben készül-
nek egy búcsúelõadással. Kis jeleneteket ad-
nak elõ az elmúlt iskolaévekre emlékezve.
Hétvégén került sor a kultúrházban erre a be-
mutatóra, melyre szüleiket, tanáraikat, iskola-
társaikat hívták meg.

/H/
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Fidesz-gyûlés Sárbogárdon

Május 28-án Soltész Miklós, a Fi-
desz–KDNP-frakció képviselõje

volt Sárbogárd vendége. Az európai uniós
választáshoz kapcsolódó beszélgetést a
mûvelõdési központ egyik termében tar-
tották.

Soltész Miklós arról beszélt, hogy az em-
bereknek elegük van már abból a hazudo-
zásból, látványpolitizálásból, ami csak a je-
lenleg hatalmon lévõk politikai túlélésérõl
szól. Pedig nagyon fontos lenne, hogy az
emberek minél nagyobb számban elmen-
jenek szavazni június 7-én, mert csak ak-
kor remélhetõ igazi fordulat, ha a nép
többsége egyértelmûen kinyilvánítja azt az
akaratát, hogy elég volt, változásra van
végre szükség az országban.

Hangsúlyozta: ehhez elengedhetetlen,
hogy az új kormány rendelkezzen biztos
kétharmados többséggel, mert a jelenlegi
törvényeket és az alkotmányt csak így lehet
megváltoztatni.

Sajnálatos, hogy a baloldal a jelenlegi poli-
tikájával a szélsõségeket tüzeli fel, miköz-
ben folyamatosan arról beszél, hogy a Fi-
desz a szélsõségek, a rasszizmus irányába
nyit.
Reméli, hogy ez a kétarcú hazugságpoliti-
ka nem ér célt, az emberek átlátnak a szi-
tán, és összefognak, hogy új irányt vehes-
sen Magyarország. Ennek a népnek az az
érdeke, hogy politikai szembenállással ne
forgácsolja szét az erejét az ország. Ne ül-
jenek fel az emberek a politikai uszítás-
nak! Összefogva képesek leszünk olyan új
irányt adni, ami megteremti az ország új
fejlõdési pályára állításának lehetõségét.

Hargitai Lajos

Kérdezték

Ki tartja rendben az árkokat?
Korábban a Közútkezelõ Kht. tartotta
rendben a Vasút úton az árkokat. Volt ott
korábban árokfelújítás is az árvíz idején.
Most meg már senki nem gondozza. A fü-
vet kaszálni se jönnek már. Mi, a lakók csi-
náljuk ezt. Viszont azt látjuk, hogy a város-
ban több helyen (például a Magyar úton),
magánházak elõtt is ezt a munkát az ön-
kormányzat közmunkásokkal végezteti el.
Akkor az ingatlanok elõtti közterület (jár-
da és árok) rendben tartása tulajdonkép-
pen kinek a feladata? A Közútkezelõ, az
önkormányzat, vagy a lakók dolga lenne?

Név és cím a szerkesztõségben

Válasz

Sajnos ebben a kérdésben elég nagy a za-
var annak ellenére, hogy van rendelet a
közterületek használatáról, amit csak kö-
vetkezetesen be kellene tartani (Ren-
delettár — 11/1997. (V. 21.) ktr. sz. rendelet
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁ-
RÓL).
Az állami utak és a hozzájuk tartozó út-
padka rendben tartása a Közútkezelõ fel-
adata. Állami út pl. a 63-as, a dunaújvárosi
(Magyar út), az alapi és a Mezõszilas felé

menõ Vasút út is. Az út mellett lakók fel-
adata a ház elõtti járda és árok rendben
tartása, télen a hó eltakarítása.

Az önkormányzat kezelésében lévõ mel-
lékutcákban az utat az önkormányzatnak,
a járdát és árkot pedig az ingatlantulajdo-
nosoknak kell tisztán tartani. Természete-
sen az önkormányzati tulajdonban lévõ in-
gatlanok elõtti terület (járda és árok)
gondozása az önkormányzat feladata.

Ha a lakosok azt tapasztalják, hogy egyes
magánházak környékét ennek ellenére
mégis közmunkásokkal tartatja rendben
az önkormányzat, pl. télen eltakaríttatja
magánházak elõtt a havat, sózza a járdát,
nyáron kaszáltatja az árkot, ezt egyéni elbí-
rálás, egyéni döntés alapján teszi. Pl. ha
idõs, magatehetetlen személy háza elõtt
végeztetik el a munkát, vagy olyan helyen,
ahol többszöri felszólításra sem reagál a
tulajdonos. Ha az önkormányzat maga
végzi el a munkát a háztulajdonos helyett,
akkor annak költségét (elvileg) ki kell
számláznia az ingatlan tulajdonosának.

Hogy ez minden esetben megtörténik-e,
azt nem tudom.

Hargitai Lajos

Civil szervezetek támogatása
Május 21-ei számunkban a nyugdíjas rendõrök egyesülete kérdezte, hogy õk miért nem kaptak támogatást az önkormányzattól.
Nedoba Károly érdeklõdésemre elmondta, hogy valószínûleg félreértésrõl van szó a rendõrök egyesülete részérõl. Õk jóhiszemûen azt
gondolták, hogy a pályázati adatlap leadása egyenlõ a pályázással. Ez azonban nem így van. Ahogy más egyesületeknek, nekik is be kel-
lett volna adni ehhez a kiírás szerinti mellékleteket. A jövõben erre jobban figyeljenek, mert pályázatot csak a megfelelõ mellékletek
csatolásával tud elbírálásra elfogadni a bizottság. Reméli, hogy a következõ évben sikeresen pályázik és nyer támogatást a nyugdíjas
rendõrök egyesülete. Az önkormányzatnál is jobban odafigyelnek; hogyha hiányos a civil szervezetek által beadott anyag, arra felhív-
ják a figyelmüket, hogy a hiányt még idõben pótolhassák.

Hargitai Lajos

Június
Zöldségeskert: Az utolsó — melegágy-
ban, vagy üvegházban nevelt — hagy-
mát is ültessük ki. Ültessük ki az õszi és
téli káposztát, védjük a káposztalégy el-
len. Kötözzük fel az uborkát. Szedjük
fel az újkrumplit, a többit kupacoljuk
fel. Ültessük ki a szabadba a kényes
zöldségféléket is.

Gyümölcsös: A bogyósokon végezzünk
zöldmetszést. A gyümölcsfák nemkívá-
natos hajtásait vágjuk le, ha szükséges,
kötözzük fel. A cseresznyét védjük a
madaraktól. A kívánt mennyiségû eper-
indát gyökereztessük le, a többit távolít-
suk el. A szõlõn végezzük el a nyári
zöldmetszést.

Díszkert: A hûvösebb vidékeken ültes-
sük ki a kényes egynyáriakat és évelõ-
ket. Helyezzük tenyészhelyükre a mély-
vízi növényeket. Az évelõk és kétnyári-
ak palántáit ültessük ki végleges helyük-
re, a korán nyíló évelõket vágjuk vissza.
Bujtásról szaporíthatunk futókat.

Üvegház: A gyümölcstermésû zöldsége-
ket (paprika, paradicsom, padlizsán)
egyeljük ki és trágyázzuk, a paradicsom
oldalhajtásait csípjük ki. A tûzõ nap
ellen árnyékoljunk.
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Családi nap a Kippkopp Óvodában
Szombaton reggel örömmel érkeztek szü-
lõk és gyerekek, hamar benépesítették
óvodánk udvarát a már hagyományos csa-
ládi gyermeknapon. A vezetõ óvónõ kö-
szöntõje után a néptáncosok, majd a nagy-
csoportosok pünkösdölõ játéka követke-
zett. Az óvó nénik közben már elõkészül-
tek a sokféle kézmûves tevékenységhez:
lehetett gyöngyöt fûzni, papírt hajtogatni,
kis papírsárkányt festeni, és minden cso-
port készíthetett egy nagy papírsárkányt is,
amit az apukák segítségével ki is próbál-
hattak a gyerekek. Közben az anyukák már
hozzáláttak a zöldség- és gyümölcssaláták
készítéséhez, amelyek nagyon finomra si-
kerültek.
A Kippkopp Óvoda „bábszínháza” egy
kedves bábdarabot adott elõ, a mese végén
együtt táncoltak, énekeltek felnõttek és
gyerekek. Nagy sikere volt a tûzoltók be-

mutatójának, Kovács Erika pedig szebbnél
szebb arcokat festett. A gyerekek örömére
közben elkészült a hot dog, majd kisorsol-
tuk a sok tombolatárgyat, és „gazdára ta-
láltak” a zsákbamacskák is.
A szülõknek és támogatóinknak köszön-
hetõen egy felejthetetlen napot tölthettek
gyermekeink az óvodában.
A tombolatárgyakat köszönjük a következõknek:
Kovácsné Milkovics Anikó, Irka papírbolt, Soós
Andrea, Forsterné Erõs Anett, Nagyné Bögyös Sza-
bina, Deák Géza és családja, Csendesné Ferenczi
Katalin, Kozma László, Tenke Józsefné, Vámosi
Jánosné, Calória Diszkont, Juhászné Nyári Katalin,
Fekete Gáborné, Rigóné Nyikos Márta, Nagy Kár-
oly, Hollósiné Batári Erika, Örkényi Béla (zöldség-
gyümölcs bolt), Sárszentmiklósi Katolikus Megúju-
lásért Alapítvány, Fagyöngy virágbolt, Sükösd Ta-
más, Diószeginé Erika, Tóth Lászlóné, Masita
sportruházat, Maci csoport, Bóbita csoport, Dom-
jánné Huszár Krisztina, Boros Csaba, Hamvai Er-

zsébet, Kissné Nagy Erika, Csutiné Paulik Mária,
Suzuki Barta, Tatárné Szamosi Tünde, Klár András,
Cica csoport, Derecskei Józsefné, Dala Lajos.
Köszönjük a csoportokban a szülõi munkaközössé-
gi tagoknak és a szülõknek is, hogy segítettek ren-
dezvényünk lebonyolításánál: Mészáros András,
Gábris Tiborné, Kiss Tiborné, Kovácsné Milkovics
Anikó, Kóródiné Sulyok Annamária, Téglás Anita,
Fehérné Horváth Helga, Egyed Erika, Paizs Ildikó,
Zádori István, Kajfis Józsefné, Zámbó Csilla, Ertván
Gáborné, Bartók Zoltánné, Ihász János, Födelevics
Sándorné, Bögyösné Deák Anita, Puha Zoltánné,
Kazsoki Sándorné, Varga Lászlóné, Horog Attiláné,
Mádi Istvánné, Szabóné Jencski Renáta.
Köszönjük Rigó Lászlónak, Varga Lászlónak és
Gábris Istvánnak, hogy az ugrálóvárnak és a Palán-
ta Misszió bábelõadásának is örülhettek gyerme-
keink. Köszönjük Molnár Imrének a hangosítást, a
Sáfrány Pékségnek, a tûzoltóknak, a Violin Mûvé-
szeti Iskola néptáncos oktatójának a segítséget.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

Gyermeknap Rétszilason
A rétszilasi klub udvarán rendezték meg a
rétszilasi gyermeknapot. Volt egész nap
program, a sátrak alatt teríts-meríts, mint
egy igazi nagy falunapon. Kora reggeltõl
négy hatalmas kondérban fõtt a köröm-
pörkölt, birkapörkölt és a halászlé. Fölállí-

tották az ugrálóvárat, a színpadon pedig
váltották egymást a produkciók. Megérke-
zett a motoros rendõr, mellette egy mentõ-
autó állt, amit a gyerekek kipróbálhattak.
Hátul az udvarban a tûzoltók ütöttek ta-
nyát. Terveztek habfürdõt is, de a hûvös

idõ miatt ez végül elmaradt. A sátornál
sorban álltak a gyerekek arcfestésre, mert
egy gyereknap arcfestés nélkül már nem is
gyereknap. Bíró Kriszti, aki a piktor szere-
pét betöltötte, persze énekelt is a gyere-
keknek. Aztán délben felszentelték a ha-
ranglábat. Délután, a nagyon gyorsan elfo-
gyott, kitûnõ ebéd után felléptek a nagyka-
rácsonyi táncosok, s volt hastáncos bemu-
tató is. A kispályás focikupa gyõztese a
sárszentmiklósi romák csapata lett. Firó
volt a kapus, és úgy védett, mint egy profi
focista. Délután térzenét játszott a Sárbo-
gárdi Fúvószenekar, majd a TITÁN együt-
tes koncertjét utcabál követte az Efka ze-
nekarral.

A rendezvény kísérõprogramjaként a
sárszentmiklósi borbarátok Horváth Ist-
ván pincéjénél vártak mindenkit egy pohár
borra. A pincéhez a faluban tett séta része-
ként lovas kocsik szállították a vendége-
ket.

Hargitai Lajos
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Száztíz éves a Hangya mozgalom
„Aki nem merít a múltból, az a jövõt nem látja.”
Majdnem minden jól szervezett magyar te-
lepülésen a 19. század végétõl fontos sze-
repet töltött be a Hangya szövetkezeti
mozgalom. Vonzáskörzetébe tartotta a ki-
sebb településeket. Fogyasztási, értékesí-
tési, termelési, feldolgozási, sõt, hitelszö-
vetkezeteket is integrált szárnyai alatt.
Nemzetközi sikerû nagyvállalat volt, a me-
zõgazdaság fejlõdésében óriási szerepet
töltött be, agrártörténelmet írt.

A Hangya szellemisége sajátos volt. Az
egyes tagok a helyi és az országos hálózat-
hoz tartoztak. A tag megõrizhette saját és
vállalkozása önállóságát. A nagybani be-
szerzés és eladás elõnyeit a relatív kicsiny-
sége ellenére is élvezte. Szabályrendszer
alapján mûködött, részjegyek jegyzésével
alapozták meg a helyi szövetkezetet. A fa-
lun élõ iparosok, értelmiségiek is jelen vol-
tak a szövetkezet életében. Ha nem is volt
megfogalmazott vidékfejlesztés, de odafi-
gyeltek a településük arculatára.

Bolthálózatuk figyelembe vette a társada-
lom helyi igényeit, szociális helyzetét. A
nagybani beszerzések, kiszámítható árvi-
szonyok kedvezõek, családpártiak voltak.
A lassan kialakuló hitelszövetkezet, kiszá-
mítható áruellátás szinte teljes mértékben
megszüntette az uzsorát.

A gazdakörök, gazdaegyletek a legfõbb tá-
maszai voltak a Hangya mozgalomnak.

Az élhetõ vidék megvalósítása jellemezte a
tevékenységét. A társadalom civil mozgal-
mait is mozgásba hozta.

Az üzleti alapon mûködõ mozgalom átte-
kinthetõ elszámolással, kellõ társadalmi
kontrollal rendelkezett. A Hangya köz-

pont útmutatásai alapján tisztességes,
korrekt alapon mentek a dolgok.
A Magyar Központi Hitelszövetkezet és a
Hangya tõkéjébõl állami támogatás mel-
lett létrehozták a FUTURA gabonakeres-
kedelmi vállalatot. A FUTURA létrejötte
egybeesett a ’30-as évek világválságának
idõszakával, segítette a paraszti gazdasá-
gok talpon maradását. (Hasonló rendszer
mûködik még ma is Ausztriában, Német-
országban.)
Közismert, hogy gróf Károlyi Sándor ala-
pította a Hangya szövetkezeti mozgalmat.
Kevéssé ismert, hogy a hálózat kiépítése
Almási Balogh Elemér munkásságának
köszönhetõ. A Svájcból hazahívott szakte-
kintély a Budapesti Közgazdasági Egye-
tem alapítója is volt. 1900-ban Kassán a
magyar gazdák kongresszusán mondta: „a
népek sorsát ma már gazdasági erejük
dönti el”.
Ma az Európai Unión belül szükségünk
lenne civil üzleti, képzési intézményekre,
melyek elõsegítik a falu fejlõdését. EU-
támogatások ésszerû felhasználásához ad-
hatna segítséget a kistermelõk számára a
Hangya szövetkezeti mozgalom újragon-
dolása. A globális világban a kistermelõk
önállóan nem képesek bejutni a piacra.
Összefogással a kicsinység mellett elõ-
nyökhöz juthatnak.
1975 óta az EU támogatja a zöldség- és
gyümölcstermelõk összefogását. A helyi
szervezettségnek stabil keretet adhatna a
Hangya szövetkezeti mozgalom. Sajnála-
tos módon a rendszerváltás óta egyik poli-
tikai áramlat sem fogadta be. 110 év után
nem tudja történelmi küldetését betölteni,
gazdasági szervezõerejét kifejteni. A Han-

gya több mint kétszáz szervezetének telje-
sítménye az országos forgalmon belül
csupán néhány százalékot képvisel ma.
A szövetkezés pedig a versenyhelyzetben
is kiutat jelent a válságból. Az együttmû-
ködés erõsíti a falvak, kistérségek együtt-
mûködését, a fejlesztések megvalósulását,
a vidék helyzetének javulását. A piaci haté-
konyság növelése együttmûködésre kész-
teti a vidéki embereket.
Szeremley Béla, a jelenlegi Hangya Szö-
vetkezeti Együttmûködés elnökének gon-
dolatébresztõ szavait adtam címnek össze-
állításom megírásakor.
Sok-sok vidéki sorstársammal együtt hi-
szünk a vidéki emberek összefogásában, a
magyar vidék felemelkedésében.

Összeállította: Magyar József

Gyermeknap Sárhatvanban
A sárhatvaniak közös összefogással minden évben megrendezik a
település apróságainak a gyermeknapot. Ilyenkor közös ebédet
fõznek, süteményeket hoznak az anyukák, azzal kínálják a gyere-
keket és egymást. Az idén paprikás krumpli készült ebédre két
nagy üstben. Míg az étel fõtt, az anyukák a gyerekeknek ügyességi
játékokat szerveztek, amiben természetesen õk is részt vettek. Az

egyik ilyen hangulatos játéknak azt találták ki, hogy tollaslabda-
ütõkön vízzel teli poharat egyensúlyozva kellett futva versenyez-
ni. A végén, persze, nagy locsolkodás lett belõle, amit a viszonylag
hûvös idõ ellenére is nagyon élveztek a gyerekek és az anyukák.
Utána a focipályát vették birtokukba a kicsik és nagyok, majd a
közös ebéd után késõ estig együtt töltötték a napot a családok.

/H/
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Májusok
Esténként, amikor az erkélyen beleszagolok a tömény akác-,
hárs- és bodzaillatú levegõbe, a régi májusok jutnak az eszembe,
amikbõl már sokat megéltem, s amelyek már megismételhetetle-
nek.
Emlékszem, serdülõ kislányként szerettem járni a májusi litániák-
ra, a templomba, amik 5 órakor kezdõdtek. Még ma is érzem a lili-
ommal feldíszített oltárok balzsamos illatát, hallom az idõs plébá-
nos prédikációját, ami mindig valahol megérintett, mert a fiata-
lokhoz is szólt.
De azért is szerettünk a májusi litániákra járni, mert itt mutattuk
be az új ruhánkat, szandálunkat, s utána még pár órát sétálhat-
tunk is.
Én legtöbbször a Fránics Mikivel sétáltam, mert a litánián és a mi-
séken sokat ministrált, kedves, udvarias fiú volt, kiváló tornász, de
nem volt szép, sem magas. Ám mindez nem számított, neki is tet-
szeni akartam. Jól nevelt fiú volt, nevelõnõ nevelte 2 testvérével
együtt, hozzánk közel szállodájuk volt Bácsalmáson, és a szülei ott
voltak elfoglalva.
Elõttük az utcán volt az artézi kút, ide jártam ivóvízért. Ilyenkor
Miki mindig kijött az utcára, lesett engem. Nem egyszer estefelé
négyet is fordultam a fehér vizeskannával vízért, hogy mennél
többet beszélgethessünk. Egyszer mondta a nagyanyám, hogy
már nem tudja mibe önteni a sok vizet, minden fazék, lavór tele
volt; de én csak hordtam rendületlenül. Jól megsúroltam
VIM-mel a fehér kannát, hogy szépen mutasson, Miki meg hajtot-
ta a kút kerekét szorgalmasan, így jól összebarátkoztunk, sokat
sétáltunk együtt a szép májusi estéken mozi után is.
1950-51-ben nagyapám vegyeskereskedése még megvolt, jól is
ment, de az államosítások híre egyre felborzolta a kedélyeket, fél-
tek a kereskedõk is. Nem hiába. 1952-ben államosították nagy-
apám üzletét is, amit a Brõder zsidótól vett. Berendezését egy
Népbolt kapta meg, csak kevés összeggel kártalanították. Utána
még Katymáron el tudott helyezkedni egy kis Népboltban üzlet-
vezetõként; naponta vonattal ment át oda. Nagyanyám ebbe
majdnem idegileg belerokkant.
Visszatérve az említett üzletünkre: jó kuncsaftunk volt egy vas-
utas felesége a szomszéd utcából, aki igen kackiás szépasszony
volt akkoriban; a haja mindig berakva, necc rajta, s szépen vasalt
fodros kötény volt rajta. Nálunk vásárolt mindent, így a mákot is
ledarálhatta az üzletünk hatalmas mákdarálóján (darálója nem-
igen volt még akkor a háziasszonyoknak). Én sokszor ledaráltam
a mákját, segítettem az üzletben kiszolgálni, s megszeretett en-
gem.
Egyszer csak hallom ám, hogy sokat pusmog nagyanyámmal ez a
vasutasné. Rájöttem, hogy mirõl van szó: kifundálták, hogy az
egyetlen fiukkal, akit Énekes Matyinak hívtak, valahogy össze
kellene bennünket boronálni.
Jött is a Matyi (2 évvel volt idõsebb nálam), mentünk a májusi litá-
niára együtt, persze, tisztes távolságban egymástól.
Ismertem én ezt a Matyi gyereket már korábban is, köszönt ren-
desen, de nem volt az esetem. Szõke, kissé göndör haja volt, elég
csinosan öltöztette az anyja, de hebegve és gyorsan beszélt, alig
értettem néha, mit mond.
No, mindegy, mentünk a litániára, utána sétáltunk a templom
melletti Kígyó parkban (az elnevezés onnan van, hogy tekervé-
nyes útjai voltak, szép bokrokkal, fákkal; a park ma is megvan).
Padok is voltak, szerették a fiatalok ezt a kis parkot. Mi is leül-
tünk, isteni májusi illat volt, beszélgettünk, de nem sokáig, mert
Matyi mindenáron csókolózni akart, fogdosott, ahol tudott,
összegyûrte a szépen vasalt selyemruhámat, alig tudtam szaba-
dulni tõle. Ráütöttem a ridikülömmel, de még akkor se hagyta ab-
ba. Nagy nehezen aztán mégis sikerült valahogy lerázni, és
elindultunk haza. Ezzel elegem is lett az Énekes Matyiból.
Nagyanyám már várt a kapuban, mivel esteledett. Többet nem
mentem vele sem litániára, sem sétálni. A modora, viselkedése,
erõszakossága nem tetszett —a Fránics Mikiéhez hasonlítva.

A következõ napokban a Matyi máskor kedves édesanyja fújt
rám, úgy éreztem, már alig jött a boltba, mákot sem darált.
Pár év múlva látom ám (én akkor már Baján a gép- és gyorsíróis-
kolába jártam), hogy Matyi egy bufli, kövérkés, mélykúti lánnyal
kéz a kézben sétál. Ezt a lányt nemsokára elvette feleségül. Azóta
nem tudok róla.
Kedvelt sétahelyünk volt még a bácsalmási grófi park, szélén csör-
gedezõ, deszkahidas patakkal, amely ma is létezik, és valahol a
Dunába folyik. A parkot gróf Teleki József ültette be különleges
fákkal, cserjékkel. Mellette volt nyári kúriájuk 6-8 szobával, ahol
a nyarat töltötték. Sok vendég érkezett hozzájuk Bécsbõl. A gróf-
nõt ismertem a templomból. Juliska grófnõnek hívták, kedves,
közvetlen hölgy volt. A sógornõm édesanyja szakácsnõ volt náluk.
Juliska grófnõnek a templom emeleti karzatán külön helye volt a
miséken, és a litániákon is, ahol fekete kis kalapban ült, arca elõtt
csipke. Az emberek, szomszédok, cselédek szerették õt. A temp-
lomnak is sokat adakoztak. A háború elõtt Bécsbe költöztek, a
kúriát államosították.
A grófi park jelenleg is megvan, játszótérrel, szép utacskákkal, es-
te kivilágítva a kismamáknak, fiataloknak kedvelt sétahelye, és a
város központjához igen közel van. De akkorjában elég bokros,
fás terület volt ez, mozi és litánia után ide mentünk sétálni, rande-
vúzgatni és egy kicsit csókolózni is. Májusban volt a legszebb ez a
park, rigófüttytõl volt hangos, többféle énekesmadár dalaitól, és a
harkály kopogtatása szinte visszhangzott az öreg tölgyfákon. Jól
éreztük itt magunkat, csoportba verõdve sétáltunk fiúk, lányok.
Soha nem értem haza a megszokott idõben, nagyanyámnak nem
kis idegességet okozva.
Május volt, isteni idõ, amikor Bajáról a Szent István hajóval Buda-
pestre mentünk 6-an az iskolából a kiváló gyorsírók országos ver-
senyére. Akkor ültem elõször hajón. A verseny szövegét diktálás
után kellett írni, és ezt a szterogramot kellett áttenni gépbe. A
szöveg Rákosi beszédébõl egy kiragadott rész volt. Mi, bajaiak ak-
kor az országos versenyen harmadikak lettünk. A tanárnõm azt
mondta késõbb: ha lett volna, aki engem patronál, bejuthattam
volna parlamenti gyorsírónak is, de sajnos ilyen támogatóm nem
volt. Budapesten is akkor voltam elõször.
Aztán még sok szép május volt. Soha nem felejtem el, amikor fér-
jemmel a szép piros Pannónia motorral a Duna töltésén mentünk,
aztán át komppal Gerjenbe, vagy Kalocsán ki a Meszesre halász-
lét enni a Duna-parton, és a Szelídi-tóhoz.
Fránics Mikivel utána már akkor találkoztam, amikor a kislá-
nyom másfél éves volt, és én vonattal meglátogattam egyedül a
nagyapám. Akkor már nem élt nagyanyám. Miki boldog volt, hogy
látott, de akkor a szemébõl kiolvastam egy mély szomorúságot.
Ugyanis õ késõbb elkerült Kecskemétre, gazdászfiú volt, sok év-
vel késõbbi házassága nem sikerült, gyerekük sem lett.
Két éve, amikor a sógornõmet egyszer meglátogattam, újságolta,
hogy Miki infarktusban meghalt. Amikor hazaértem, megsirat-
tam. Egy szép ifjúkori románc ért véget a lelkemben, amit máig
nem feledek, s ha hazalátogatok, hiába keresem a volt házuk elõtt
az artézi kutat, régen lecserélték azt is. De a Mikit még ott látom a
kapuban, amint vár engem a vizeskannával.
Remélem, még megélek egy-két szép májust, de olyan egyik sem
lesz, mint a régiek. Azok pedig már csak az emlékeimben élnek
tovább.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Fogathajtás Keresztúron
Az idei lovas szezon aktuális versenyére Sárkeresztúron került
sor az elmúlt szombaton. Az ottani Vihar LE szervezte meg a flot-
tul zajló megmérettetést a fogathajtók számára. Az idõjárás ezút-
tal kedvezõbb volt abból a szempontból, hogy nem az izzadság-
ban, hanem az égiek ajándékában fürdõztek a résztvevõk — leg-
alábbis egy kis ideig.
A jól átlátható pályán (a kálozi út mellett, Keresztúr határában)
ki nagyobb rutinnal, illetve bátorsággal, ki óvatosabban hajtott
végig. Bárhogyan is, a nézõsereg biztatása nem maradt el. A ki-

kapcsolódni vágyók, persze, nemcsak a fogatokban és nagyszerû
hajtásokban gyönyörködhettek, hanem vásárfiát is vehettek a
sátras árusok portékáiból.
A hajtókat és a kilátogató vendégeket ebéddel is várták a szerve-
zõk.

Hargitai Kiss Virág

Kisebbségi
panasznap

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2009. június 4-én 10.30 és 12.00 óra között a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Ország-
gyûlési Biztosának Hivatala panaszfelvételt
tart Székesfehérváron, a Megyeházán (Szé-
kesfehérvár, Szent István tér 9.), ahol lehetõ-
ség nyílik arra, hogy panaszaikat, észrevéte-
leiket, problémáikat a kisebbségi biztos mun-
katársának elmondják. A kisebbségi biztos-
hoz bárki fordulhat, ha valamely, a kisebbségi
jogokkal, vagy a kisebbséget érintõ diszkri-
minációval összefüggõ sérelem érte.

Kisebbségi jogokkal összefüggõ jogsértések
például: a kisebbségi önkormányzatokkal
kapcsolatos ügyek; a kisebbségi oktatással,
a közmûvelõdéssel, a kisebbségi intézmé-
nyek fenntartásával és a kisebbségi nyelvi jo-
gokkal kapcsolatos panaszok. A kisebbségi
biztos eljárhat akkor is, ha valamely hatóság
(pl. helyi önkormányzat, rendõrség) vagy
közszolgáltató (pl. gáz- és áramszolgáltatók,
oktatási intézmény) eljárásában sérül a nem-
zeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy
egyenlõ bánásmódhoz fûzõdõ joga. A hátrá-
nyos megkülönböztetés számos területen
elõfordulhat, így különösen az oktatás során
(pl. elkülönített oktatás, jogellenes magánta-
nulóvá nyilvánítás), a foglalkoztatás kapcsán
(pl. a munkaviszony létesítésekor, megszün-
tetésekor), a közigazgatási hatósági eljárá-
sokkal összefüggésben, egészségügyi ellá-
tás igénybevételekor, szociális ellátások
iránti kérelmek elbírálásakor, az önkormány-
zati lakások bérbeadása során.

Köszönjük bizalmukat!
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: www.eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

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

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

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

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Június
17-én, valamint június 22-26-ig szünetel a rendelés.
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Nyugdíjasok találkozója Vajtán

Vajta, Cece, Mezõszilas és Dunaföldvár
nyugdíjasklubjai már nem elõször talál-
koztak egymással. Most éppen a vajtaiakra
került a sor, hogy vendégül lássák barátai-
kat szombaton.
A fürdõ ebédlõjében fogadták a szépkorú
társakat a szervezõk. Miközben odakünn
Szücs Gyuláné és Mészáros Csaba sege-
delmével két nagy üstben készült a csülök-
és a birkapörkölt ebédre, odabenn ének-
szóval, verssel köszöntötték egymást a klu-
bok tagjai. A vajtai Õszirózsa népdalkör
szép csokrot kötött a tarsolyában leledzõ
dalokból, s azt nyújtotta át jelképesen, sok
szeretettel a jelenlévõknek.

A mûsor után fölkerekedett mindenki,
hogy busszal átmenvén a község másik vé-
gébe, a Zichy-kastélyban egy látogatást te-
gyenek. De volt még a nap folyamán tom-
bola és zeneszó is, a Paksi harmonika-
együttes közremûködésével.
A vajtaiak ezen esemény megszervezésé-
ben is összefogtak, hiszen az asszonyok sü-
teményeket sütöttek, Jákobné Szász Erika
a szervezésbõl vette ki az oroszlánrészt,
Markó Norbert borról gondoskodott, az
ebédhez való három birkát pedig Térmeg
György polgármester adta.

Hargitai Kiss Virág

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet,

2009. június hó

A belföldi szállítást is végzik.

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

Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres:

június 1.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06-30-9398-629;

június 6-7.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06-30-8161-376;

június 13-14.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;

június 20-21.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30/a., 06-20-3557-213;

június 27-28.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054;

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

Sárszentágota, Szabadegyháza:

június 1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-9939-404;

június 6-7.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;

június 13-14.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;

június 20-21.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

június 27-28.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.

(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta.)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

FELHÍVÁS
álláshirdetésre

A sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény 1 fõ üres állás betöltésére

gyógymasszõr és ápolónõi
végzettséggel felvételt hirdet.

A felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõi
végzettség.
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezés: írásban, melynek határideje 2009.
június 15.
A jelentkezés helye: polgármesteri hivatal,
ESZI-iroda (fszt. 13-as ajtó), 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 461 306.

Szakács Benõné ESZI-igazgató

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete
2009. június 9-én (kedden) 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. A nevelési–oktatási intézmények pedagógus-
létszámának felülvizsgálata a 2009/2010-es tan-
évre.
2. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében
végzett 2008. évi munkáról.
3. Tájékoztató az átmeneti gondozás megszerve-
zésérõl.
4. Pályázati önrész biztosítása oktatási intézmé-
nyek pályázatához.
5. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendeletének módo-
sítása.
6. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló
21/1995. (VIII. 17.) ktr. sz. rendelet módosítása.
7. Tájékoztató az Állami Számvevõszék ellenõrzé-
sérõl.
8. A költségvetési intézmények alapító okiratá-
nak módosítása:
8/1 A sárbogárdi polgármesteri hivatal alapító ok-
iratának módosítása.
8/2 A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratá-
nak módosítása.
8/3 Az ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának
módosítása.
8/4 A Madarász József Városi Könyvtár alapító
okiratának módosítása.

9. Útfelújítások tervezési díjai.
10. Önkormányzati kötvény refinanszírozási költ-
sége.
11. A közbeszerzési szabályzat módosítása.
12. Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2. sz. fel-
újítására.
13. Közbeszerzési kiírás fejlesztési hitelre.
14. A Széchenyi u. 58. sz. alatti ingatlan értékesí-
tése.
15. Építési telekalakítási javaslat.
16. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes
igénylése.
17. Tájékoztató a Sárrét-Víz KHT. végelszámolá-
sának helyzetérõl.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról
és az általános tartalék alakulásáról.
19. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásá-
ról.
21. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Köztisztviselõje” kitüntetés 2009. évi
adományozása.
2. Lakásbérletrõl döntés.
3. Védõnõi pályázatok elbírálása.
4. Heti 2002. KFT. támogatásának elszámolása.
5. Temetési segély — fellebbezés.
6. Lakásfenntartási támogatás.
7. Bejelentések.

Juhász János polgármester
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U13-as bajnokság
A 6 csapatos megyei döntõbe jutásért ját-
szott visszavágót U13-as csapatunk. Egy
hete Nagylókon izgalmas mérkõzésen
nyertünk 1-0-ra.

Egészséges önbizalommal, kellõen feltü-
zelve futottak ki a játékosok a pályára. Pi-
ros László sípszavára kezdõdött a találko-
zó (akinek ezúton is köszönet a korrekt já-
tékvezetésért). Rögtön magunkhoz ragad-
tuk a kezdeményezést. A mi akaratunk ér-
vényesült. Sokpasszos játékunkat egy-egy
ritmusváltással tettük veszélyessé. Egy
ilyen után (kapustól 4 passz) szereztünk
vezetést. Luczek Roli szépen helyezett a
kapuba. Még az elsõ félidõben Németh
Attila távoli szabadrúgásával növeltük elõ-
nyünket. Egy fordulás után Luczek Roli
óriási gólt rúgott. Egy szöglet után 15 mé-
terrõl elengedett lövése a lécrõl vágódott a
gólvonal mögé. Nagylók szintén távoli lö-
véssel (Facskó Peti szabadrúgása révén)
szépített. Mielõtt szorossá vált volna a ta-
lálkozó, Németh Attila rúgott okos gólt
egy szépen kijátszott támadás után. A
mérkõzés vége elõtt, egy szöglet utáni ka-

varodásból (Hechlovszki) Nagylók meg-
szerezte második találatát.
Mindkettõ mérkõzést megnyertük, szépen
játszottunk, ezért úgy gondolom, megér-
demelten jutottunk a döntõbe. (Egy évvel
ezelõtt az öltözõben megfogalmazódott
egy cél: bejutni a megyei döntõbe. Sok
munkával sikerült. Augusztusban napi
kettõ edzés, télen csak 2 hét pihenõ, gyako-
ri teremtornák, edzõmérkõzések, a baj-
nokságban 20 mérkõzésbõl 17 gyõzelem, 3
döntetlen.) Gratulálok, srácok!

LSC Sárbogárd–Nagylók 4-2 (2-0)
Az LSC Sárbogárd játékosai: Sümegi
Zsolt, Pajor Tamás, Goldberger Marcell,
Németh Kristóf, Léhmann Balázs, Deme-
ter Dávid, Freschli Barnabás, Husvéth
Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland,
Németh Attila, Sipõcz Attila, Szunyogh
Richárd, Szente Márkó, Kovács Kornél,
Farkas József, Kovács Roland.
2009. június 5-én 16 órakor Kálozon lesz
megyei döntõ. Szeretettel várjuk a szurko-
lókat!

Pajor László, LSC Sárbogárd

MEGHÍVÓ
2009. június 27-én (szombaton)

kerül megrendezésre a

III. Tóth Imre-
emléktorna,

melyre tisztelettel és szeretettel
meghívjuk a kedves sportolókat,

tisztelõket, sportbarátokat!
Sportágak: nõi, férfi, gyerek (15 éves
korig) kispályás foci, nõi kézilabda, ti-
zenegyesrúgó-verseny.
Csapat: 6+1 fõ.
Díjazás: vándorkupa, kupa, oklevél, fo-
cilabda a büntetõrúgóknál.
Nevezés: 500 Ft/fõ (minden nevezõ kap
1 ebédet, csapatonként max. 10 fõ).
sportáganként, korcsoportonként max.
12 csapat jelentkezését fogadjuk.
Tizenegyesrúgó-verseny: 100 Ft/fõ.
Regisztrálás: 8–8.30 óráig.
Megnyitó, koszorúzás: 8.30 óra.
Kezdés: 9.00 óra, Nagylók, focipálya.

Jelentkezés: június 12., 12.00 óráig
viniczair@invitel.hu;

zelnik23@freemail.hu.,

Tel.: Ramóna — 06 20 5152 751,
Gabi — 06 30 310 8647.

A kicsik napközben óvodásfutással, az
idõsebbek sakkjátékkal tiszteleghetnek
imre bácsi emléke elõtt.
A sportrendezvény ideje alatt a közel-
ben büfé üzemel!
Szabályok:
* A torna a sorsolást követõen — cso-
portokon belül — körmérkõzéses for-
mában kerül lebonyolításra, majd
elõdöntõk és döntõk.
* A gyõzelem 3 pont; döntetlen 1 pont;
vereség esetén a csapat — értelemsze-
rûen — nem kap pontot.
* Hazaadás nincs, a kapus nem foghatja
a labdát.
* A kapusról is van szöglet. A szögletet
rúgni kell.
* Felállás: 6+1 játékos.
* Két sárga lap = 2 perces kiállítás.
* Piros lap = 2 perces kiállítás.
* Durva, sportszerûtlen szabálytalan-
kodás esetén azonnal végleges kiállítás.
* A véglegesen kiállított játékos azon a
mérkõzésen nem szerepelhet, 2 perc el-
teltével másik játékos léphet pályára.
* Holtverseny esetén dönt: a jobb gól-
arány, a több rúgott gól, egymás elleni
eredmény, büntetõk (4-4 db).

Mindenkit szerettel vár
a Tóth Imre Emlékbizottság!

ORSZÁGOS SZIVACSKÉZILABDA
A TORNACSARNOKBAN

Múlt pénteken rendezték Sárbo-
gárdon a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnokában az U8
2000 országos bajnokságának re-
gionális (Vas-Veszprém-Fejér)
elõdöntõ mérkõzését.
Négy csapat: Gyõr, Sárbogárd,
Siklós, Szeged mérte össze az ere-
jét ezen a délelõttön. Az itteni
gyõztesek kerülnek be az orszá-
gos 16-os döntõbe.
Sárbogárdnak sajnos most nem
kedvezett a szerencse, mert a sár-
bogárdi csapat legjobb játékosa
eltörte a karját.

/H/
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A Femol-csoport
eredményei:

Dég SE–LMSK 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Gulyás, illetve Hornyák G. If-
júsági mérkõzés: 6-2.

Nagyvenyim–Baracs 1-3 (1-2)
Gólszerzõk: Varga, illetve Szabó G. (2),
Szabó Zs. Kiállítva: Fink (Nagyvenyim).
Ifjúsági mérkõzés: 3-3.

Cece–Mezõszilas 0-2 (0-0)
Gólszerzõ: Fekete (2). Ifjúsági mérkõzés:
2-1.

Tác-Csõsz–Jenõ 2-3 (1-2)
Gólszerzõk: Mukrányi, Kálmán, illetve
Szabó (2), Tóth. Az ifjúsági mérkõzés el-
maradt.

Enyingi VSE–Mezõfalva SE 1-3 (1-0)
Gólszerzõk: Molnár, illetve Móricz, Se-
bestyén, Rajna. Kiállítva: Gergics
(Enying). Ifjúsági mérkõzés: 1-5.

Sárbogárd–Adony 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Pálinkás. Ifjúsági mérkõzés:
0-0.

Káloz SE–Seregélyes 3-2 (1-1)
Gólszerzõk: Balogh, Májer D., Fazekas, il-
letve Benczik Cs., Tömör. Kiállítva: Benc-
zik A. (Seregélyes). Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Etyek–Sárszentmiklós 2:6 /0:3/
Etyek, 80 nézõ, vezette: Tömöri Tibor.
Etyek: Lakos /Rácz/, Pankotay, Ottlakán,
Kiss, Bartha, Simon /Batics/, Somogyi,
Kósa, Borsányi, Bali /Németh/, Fábián.
Edzõ: Balogh László.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A. /Szabó
Z./, Szabó L., Szabó G., Palotás, Huber,
Berényi, Markovics, Szarka /Vámosi/, Em-
perger, Král /Bakos/. Edzõ: Masinka
László.
Az elsõ osztályból kiesett Etyekre látoga-
tott csapatunk, és õszintén szólva kissé tar-
tottam is a mérkõzéstõl. Többek között
azért, mivel a hazai csapat felszabadultan
játszhatott, mert számukra már nem volt
tétje a mérkõzésnek.
A kissé óvatos kezdés után mindjobban
magunkhoz ragadtuk az irányítást, amit
végig a kezünkben is tartottunk. Ennek
megfelelõen a 35. percben Král büntetõt
hibázott, majd a 37. percben Berényi nagy-
szerû ütemben lépett ki a védõk között, és
jó ütemben ellõtt labdája Lakos hasa alatt
utat talált a hálóba, 0:1. 44. perc: Berényi
csapott le a rossz passzra, elfutott, és ismét
a hálóba lõtt, 0:2. 45. perc: a szemmel lát-
hatóan nagy kedvvel játszó Berényi becse-
lezte magát a kapu elõterébe, ahol egy sze-
met gyönyörködtetõ emeléssel a labdát a
hálóba helyezte, 0:3 /mesterhármas/.
Félidõben a szurkolók jelentõs része, akik
miklósiak voltak, további gólokat vártak az
igencsak gyenge lábakon álló hazai csapat
ellen.
51. perc: Markovics jobb oldalról beadott
szögletét a jó ütemben érkezõ Palotás fe-
jelte a hálóba, 0:4. 57. perc: Bakos futott el
a jobb oldalon, beadását Berényi a rövid
sarokról a hálóba pörgette, 0:5. 66. perc: a
hazai csapat büntetõt kapott, amit Simon
értékesített, 1:5. 79. perc: Berényi többed-
szer verte meg ellenfelét, majd beadott, és
azt Szabó Z. értékesítette, 1:6. 85. perc: So-
mogyi szemmel láthatóan idegbõl ellõtt

labdája kb. 40 m-rõl a kint álló kapusunk
fölött utat talált a hálóba, 2:6.
Elsõ szerzett gólunk után felszabadultan
játszott csapatunk, és akkor kerültünk
helyzetbe, amikor akartunk. Végig irányí-
tottuk a mérkõzést, és szinte parádéztak a
fiúk; szebbnél szebb megoldásokat lát-
tunk.
Mivel a már bajnok Alba Regia vereséget
szenvedett Kápolnásnyék csapatától, így
vele azonos pontszámmal a dobogó alsó
fokán állunk, valamint Bicske is gyõzelmet
szerzett, így ezen három csapat között dõl
el a második és harmadik hely sorsa.
Minden mérkõzésünket hozni kell, így
megvalósulhat kitûzött célunk!
Hétvégén Pálhalma csapata látogat hoz-
zánk, mely igazi rangadónak számít.

Ifjúsági mérkõzés:
Etyek–Sárszentmiklós 1:3

A két, azonos súlycsoportban lévõ csapat
közül a jobban akaró gyõzött.

Szabó Béla

A Femol-csoport állása:
1. Káloz 28 21 3 4 81-34 66
2. Baracs 28 19 4 5 69-29 61
3. Mezõfalva 28 18 4 6 66-25 58
4. Lajoskomárom 28 17 4 7 77-47 55
5. Adony 28 18 - 10 81-44 54
6. Seregélyes 28 15 3 10 65-41 48
7. Sárbogárd 28 14 3 11 43-45 45
8. Mezõszilas 28 11 6 11 55-59 39
9. Nagyvenyim 28 11 5 12 53-63 38
10. LMSK 28 9 10 9 46-50 37
11. Jenõ 28 9 6 13 52-73 33
12. Enying 28 8 6 14 46-69 30
13. Cece 28 7 7 14 35-48 28
14. Dég 28 6 8 14 32-57 26
15. Tác-Csõsz 28 1 6 21 27-81 9
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 28 21 2 5 53-24 65
2. Kápolnásnyék 28 19 1 8 57-26 58
3. Sárszentmiklós 28 19 1 8 76-29 58
4. Bicske 28 17 4 7 77-35 56
5. Pálhalma 28 15 5 8 57-28 50
6. Martonvásár 28 14 5 9 46-35 47
7. Sárszentmihály 28 14 6 8 55-50 42
8. Kisláng 28 10 6 12 43-43 36
9. Polgárdi 28 9 8 11 30-40 35
10. Sárosd 28 10 4 14 38-48 34
11. Pákozd 28 10 2 16 50-52 32
12. Bakonycsernye 28 8 3 17 26-65 27
13. Pusztavám 28 7 5 16 35-67 26
14. Szabadegyháza 28 7 3 18 41-64 24
15. Aba-Sárvíz 28 6 6 16 35-68 24
16. Etyek 28 5 2 21 42-89 17
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

Cece–Mezõszilas 0-2 (0-0)
Cece, 100 nézõ, vezette: Varga György.
Cece: Kimiti, Tóth, Hegedûs Gy., Fülöp,
Csuti, Pintér, Hegedûs J. (Király G.), Ju-
hász, Klazer, Barta (Horog), Horváth.
Mezõszilas: Papp, Szilágyi, Sülyi J., Szepe-
si I., Lepsényi, Kiss (Fáncsik), Vass (Sze-
pesi S.), Sülyi Z., Császár (Kutasi), Fekete,
Kuhinkó.
3. perc: Tóth beadását Horváth lõtte kapu-
ra, Papp bravúrral védte a lövést. 5. perc:
Fekete került helyzetbe, közeli lövését
védte a hazai kapus. 10. perc: Horváth
emelését Papp szögletre ütötte. A 14. perc-
ben Fülöp 20 m-es lövése szállt a kapu mel-
lé. 20. perc: Kuhinkó szabadrúgása a kapu
mellett hagyta el a játékteret. 26. perc:
Barta 18 m-es szabadrúgása a felsõ kapu-
fán csattant. 36. perc: Szepesi I. 8 m-rõl a

kapu fölé lõtt. 41. perc: Fekete 16 m-es
lövését védte Kimiti.

A második félidõ vendéghelyzettel kezdõ-
dik, a 49. percben Sülyi Z. beadását Szepe-
si I. gólhelyzetben a kapu mellé lõtte. 52.
perc: Klazer beadását Horváth a kapunak
háttal állva, ollózva a kapufára lõtte. 55.
perc: Fekete a hazai védõk figyelmetlensé-
gét kihasználva lõtte a hálóba a labdát, 0-1.
63. perc: ismét Fekete kerül helyzetbe, lö-
vése kapu fölé szállt. 68. perc: a csereként
beálló Kutasi lõtt kapufát. 75. perc: az agi-
lisan és gólra törõen játszó Fekete került
ismét helyzetbe, a kapust is kicselezve ki-
sodródott, és a kapu mellé lõtte a labdát.
78. perc: Hegedûs Gy. 18 m-es lövése szállt
a kapu fölé. 85. perc: Fülöp szögletét Ju-
hász kapu fölé fejelte. 87. perc: Fekete má-

sodik gólját lõtte, 0-2, ezzel biztosítva csa-
pata gyõzelmét. 89. perc: Fekete beadása
Szepesit találta gólhelyzetbe, aki elhibázta
a lövést. A helyzeteit jobban kihasználó
vendégcsapat megérdemelten vitte el a
gyõzelemért járó három pontot.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece–Mezõszilas 2-1 (1-1)

Nagy küzdelemben szereztek három pon-
tot a hazaiak, ezzel a gyõzelemmel a har-
madik helyen végeztek. Góllövõk: Kovács
Nándor, Budai Gergõ.

Június 7-én (vasárnap) ifjúsági és felnõtt
csapatunk 15.30 és 17.30 órakor Lepsény
csapatával játszik bajnoki mérkõzést Lep-
sényben. Indulás 13.30 órakor a sportpá-
lyáról.

Hajrá, Cece!

Pozsár László
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Pünkösdi kupa labdarúgó-villámtorna
A hagyományokhoz híven június 1-jén került megrendezésre a
Pünkösd kupa focigála. Igaz, most nem Jónás Zoltán, hanem fel-
kérésre — hogy a hagyomány meg ne szakadjon — Szakács István
és Tóth Zoltán vállalták magukra a rendezést. Jónás Zoltánt be-
tegsége gátolta e torna megrendezésében.
Elõzetesen nyolc csapat nevezett a tornára. A mérkõzések kezde-
tére hét csapat maradt, mivel egy visszalépett. A szervezõk elké-
szítették a sorsolást, és a jól elõkészített pályákon elkezdõdött a
játék, 1 x 20 perces idõtartamban. Minden csapat mindenkivel ját-
szott. Közben Koncz Misi és felesége készítették a babgulyást. A
mérkõzéseket Szakács István és Tóth Zoltán vezették, amik dél-
után 2 órára be is fejezõdtek.

Eredmények

I. helyezett Sárszentmiklós vegyes 16 pont
II. helyezett Légió 2000 13 pont
III. helyezett Toledo 2005 12 pont
IV. helyezett Sárbogarak 10 pont
V. helyezett Sörösördögök 4 pont
VI. helyezett Vörösördögök 2 pont
VII. helyezett Pusztaegres–Miklós 1 pont

Az elsõ három helyezett részére a kupát és az oklevelet Szakács
István, az LSC Sárbogárd elnöke adta át. Az elsõ három helyezett
csapat részére Pálfi László különdíjat ajánlott fel az alábbi
üzenettel:
„A ’70-es, ’80-as évek sárbogárdi focistái, zenészei (nem a sóher
rubellopó!!!) és felszolgáló–pultosai, cukrászai, boltosai, kõfara-
gói tiszteletére, akikre mindenkor barátsággal gondolok. 1979.
Sárbogárd, Nyárfás vendéglõ. 2009. Pálfi Lézer Kft.”
Különdíjasok
A torna legjobb kapusa: Fûrész Tamás, Toledo 2005.
A torna legjobb mezõnyjátékosa: Mondovics Dávid, Légió 2000.
A torna gólkirálya: Szabó Zoltán 17 góllal, Sárszentmiklós ve-
gyes.
Végezetül Szakács István megköszönte a csapatok játékosainak a
részvételt, a nyújtott teljesítményt, valamint köszönetet mondott
mindazoknak, akik valamilyen formában segítséget adtak a torna
lebonyolításához. Külön köszönetét fejezte ki a Koncz házaspár-

nak a finoman elkészített babgulyásért, amit jó étvággyal fogyasz-
tottak el a játékosok és a pályán nézõként megjelentek.
Hamarosan következik a Légió-kupa, melynek idõpontjáról az
újságon keresztül értesülhetnek a csapatok.

GF

VUK Felcsúton
A VUK (Videoton Utánpótláskupa) tavaszi zárásaként az FC Fe-
hérvár 300 gyermeket és szüleiket látta vendégül Felcsúton, a
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián.
A fiatal focisták megnézhették az edzõpályákat, tesztcsarnokot,
kollégiumot. Bepillantást nyerhettek a jövõbe. Láthatták, hogy
sok munkával hova lehet eljutni. A szervezõk minden gyermek-
nek ajándékkal kedveskedtek. Az emléklap, karkötõ, csoki, üdítõ
mellett az ifjú labdarúgók nagy örömmel vehettek át egy VIDIS
mezt, az egykori (Csongrádi Ferenc, Disztl László...) és jelenlegi
(Bencze Zsolt, ifj. Horváth Gábor...) játékosoktól. Az edzõket
melegítõvel jutalmazták.
Dr. Mezei György megköszönte a játékosoknak és szüleiknek a
programban való részvételt.
A sárbogárdi körzetet 17 gyermek képviselte. 3 megyeválogatott:
Demeter Dávid (Sárbogárd), Kovács Roland (Sárbogárd), Bara-
bás Tamás (Sárbogárd). 3 játékos Cecérõl való: Bende Patrik,
Vagyóczki Patrik, Király Bence. Alapról jött Aranyos Attila, Ka-
szás Máté, Léki Roland, Sárszentmiklósról Rohonczi Marcell,
Márkovics Dániel, Barabás József, Hári Levente, Sárbogárdról
Szente Máté, Simon Csaba, Molnár Tamás, Kiss Roland.

Pajor László, LSC Sárbogárd
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Gyerekzsivaj
a Hõsök terén

Változatos programokkal várták a Hõsök terére a gyerekeket a
városi gyereknap alkalmából szombaton délelõtt. Mivel ekkor vá-
rosszerte a gyerekeket ünnepelték, így nem voltak olyan sokan az
érdeklõdõk, de aki eljött, az jól érezte magát. A tér egyik szeletét a
tûzoltók foglalták el, a másikat a rendõrség, de volt biciklis ügyes-
ségi versenyre is lehetõség Fûrész József közremûködésével. Az
aszfaltot a mûvház elõtt színes rajzokkal és figurákkal díszítették
az alkotni vágyó gyerekek, a kultúrba — tekerõlantos muzsikaszó
kíséretében — néptáncra és kézmûveskedésre hívogatták az ap-
rónépet. A legnépszerûbb azonban (mint az utóbbi idõben min-
dig) az ugrálóvár volt, ahol mezítláb mászhattak és csúszhattak a
gyerkõcök kifáradásig.

Hargitai Kiss Virág

Heti idõjárás
Pénteken még száraz levegõ lesz felet-
tünk, ám a hétvégén az Északnyu-
gat-Európában örvénylõ ciklon elõol-
dalán nedves és meleg levegõ áramlik a
Kárpát-medencébe, kedvezõ feltétele-
ket teremtve zápor és zivatar kialakulására. A hétvégén nagy
esély van heves zivatarok, zivatarláncok kialakulására, felhõ-
szakadás, jégesõ, szélvihar és kisebb területeken nagy mennyi-
ségben lezúduló csapadék kíséretében. Keddtõl kezdhet
megnyugodni idõjárásunk, akkor újra szárazabb léghullámok
érkezhetnek térségünkbe.

www.metnet.hu

80. Ünnepi Könyvhét

2009. június 8-án (hétfõn) 17.30-tól
a Madarász József Városi Könyvtár vendége

Konrád György Kossuth-díjas író.

Beszélgetõtárs: Gyöngyössy Csaba.

A belépés ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A rendezvény után lehetõség nyílik Konrád György új könyvei-
nek megvásárlására és dedikálására.

MEGHÍVÓ

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minden ér-
deklõdõt szeretettel vár zeneiskolai tanévzáró hangversenyei-
re, melyeket az alábbi idõpontokban tartunk:

Sárbogárdon 2009. június 8-án 17 órakor.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,

Sárszentmiklóson 2009. június 9-én 17 órakor.
Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola.

Hõsök napja

A pünkösd most úgy esett, hogy a gyermeknap mellett ezen a hét-
végén, pünkösd vasárnapján emlékeztek meg a világháborúban
elesett hõsökrõl is. Sárbogárdon a Hõsök terén vasárnap délután
gyûltek össze az emlékezõk, hogy gyertyát gyújtsanak a hõsök
emlékére.
A rendezvény szervezését a Honvéd Bajtársi Egyesület vállalja
már második éve. A Sárbogárdi Fúvószenekar kísérte az ünnep-
ség kezdetén közösen énekelt Himnuszt, s befejezésül a Szózatot.
Gál Sándor köszöntötte a megjelenteket s méltatta a megemléke-
zés jelentõségét. Beszédet mondott Varga László hitoktató, imát
mondott Bõjtös Attila evangélikus lelkész. A megemlékezés vé-
gén a megjelentek virágokat helyeztek el a világháborús emlékmû
talapzatán.

/H/

Köszönetnyilvánítás

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd szervezõi köszönetüket
fejezik ki a magyar hõsök emlékünnepén közremûködõknek. Kü-
lön köszönik a következõ személyek és szervezetek tevékenysé-
gét: Arany Ariella gimnáziumi tanuló, Bõjtös Attila gyülekezeti
munkatárs, Géró A. Péter gimnáziumi tanár, Sárbogárdi Fúvós-
zenekar, Varga László hitoktató.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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„Csókos” sütik
Huszárcsók

14 dkg vajat 2 tojássárgájával jól elkeve-
rünk, azután 9 dkg cukrot, 35 dkg lisztet,
1 csomag sütõport és fél csomag vaníliás
cukrot adunk hozzá. Zsírozott, liszte-
zett tepsibe apró gömböket rakunk, uj-
jal benyomjuk, és a közepükre gyü-
mölcsízt teszünk. Sütõbe téve szép sár-
gára sütjük.

Kalapos csók
30 dkg cukrot, fél csomag vaníliás cuk-
rot 4 egész tojással habosra keverünk,
azután lassú keveréssel hozzáadunk 25
dkg liszttel elkevert fél csomag sütõ-
port. A tésztából papírtölcsérrel, vagy
kis kanállal vajazott és lisztezett tepsire,
vagy sütõlemezre pengõnagyságú csó-
kokat helyezünk. A tepsiket pár órára,
vagy éjszakára bolygatás nélkül langyos
helyre, a tûzhely mellé tesszük. Pár óra
alatt ugyanis a lapos csókocskák tetején
vékony réteg képzõdik. Ezután közepes
tûznél sütjük. Igen tartós, kedvelt süte-
mény.

Karamelles csók
15 dkg kockacukrot kevés vízzel meglo-
csolva szabad lángon barnásra pörkö-
lünk, majd hideg márványlapra öntve
kihûlni hagyjuk. Kihûlés után mozsár-
ban, 1-2 kávéskanál kristálycukor hoz-
záadása mellett, porrá törjük. 6 tojásfe-
hérjébõl kemény habot verünk, mely-
hez hozzákeverjük a karamelles cukrot,
és még 10 dkg porcukrot. E habos édes-
ségbõl vajazott sütõlemezre kávéska-
nállal kis halmokat rakunk, melyeket
langyos sütõben szárítunk. Kitûnõ mo-
gyorós–karamelles csókot készíthe-
tünk, ha a cukorhoz, mikor már barnul-
ni kezd, 10 dkg durván tört mogyoróbe-
let szórunk, és vele együtt pörköljük to-
vább.

Jogászcsók
50 dkg lisztet összegyúrunk 15 dkg zsír-
ral, 20 dkg fõtt, passzírozott krumplival,
22 dkg cukorral, 1 csomag sütõporral, 2
egész tojással, 2 evõkanál kakaóporral
és fél csomag vaníliás cukorral. A tész-
tából diónyi golyókat formálunk, me-
lyeket kissé megnyomva közepükre ba-
rackízbõl kis halmot és ennek hegyébe
tisztított mandulaszemet rakunk. Köze-
pes tûznél sütjük. Igen jó teához, kirán-
dulásra.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Vallomás és kommentár
„Nem tudom, mennyi ideig tartott, amíg
visszahoztak a halál állapotából. Azt
mondták, állt a szívem, elkezdõdött az agy-
sejtek elhalása. Az biztos, hogy én ez idõ
alatt tényleg kiléptem a testembõl, valahol
a mûtõasztal fölött voltam, fentrõl láttam,
ahogy az orvosok küzdenek a testem körül.
Úgy éltem át ezt a helyzetet, hogy valami
nagy kaland elõtt állok. És mintha pókhá-
lószerû hálóban lebegtem volna. Minden-
felõl fények sugároztak. Láttam egy folyót,
amelynek a másik partjáról emberek inte-
gettek át nekem. Szerettem volna átmenni
hozzájuk, mert tudtam, hogy õk engem na-
gyon szeretnek, és én is szerettem õket. De
egyszer csak iszonyatos görcsök közepette
visszatértem a testembe, ami azt jelenti,
hogy sikerült az újraélesztésem. Nem volt
jó érzés. Vissza kellett térnem a kínok bi-
rodalmába. Aztán elkezdõdött a betegség-
bõl való felépülésem. Eleinte nem tudtam
járni. Idõbe telt, amíg képes voltam meg-
tenni néhány lépést, aztán egyre többet.
Ahol ekkor tartózkodtam, ott volt a közel-
ben egy domb, annak a tetején egy kis ká-
polna. Egyszer elhatároztam, hogy meg-
próbálok felmenni a domb tetejére. Nehéz
volt, meg-meg kellett pihennem. Egy ilyen
alkalommal egy bokor alatt megláttam né-
hány szál ibolyát. Azok olyan gyönyörûek
voltak, hogy elsírtam magam. Rádöbben-
tem, hogy oly sok évet éltem, és egyszer
sem néztem meg rendesen egyetlen szál
ibolyát sem. Megértettem, hogy felszíne-
sen éltem. Rájöttem, hogy az élet mégis-
csak értékes dolog.”
A rendszeres rádióhallgatók talán felisme-
rik a fenti vallomást, noha emlékezetbõl és

nyilván pontatlanul idéztem. A Kossuth
rádióból hallottam hétfõn reggel. Lám, né-
hány szál ibolya milyen mélységes jelentést
kaphat!

Létezik magyar nyelven egy hatalmas köl-
temény, Juhász Ferenc írta, az a címe, hogy
„A virágok hatalma”. A virágoknak tény-
leg hatalmuk van.

Észrevették, hogy az idén milyen szokatlan
bõségben pompáznak a virágok? Az Ady
Endre út bizonyos szakaszait elborítják a
rózsák. És a kertekben, ablakokban, a fõ-
tér emlékparkjában, az itt-ott felállított
hatalmas kõcsészékben, kõvázákban, a
lámpaoszlopokra szerelt virágcserepek-
ben tarka virulás gyönyörködteti a szemet.
Mit jelenthet ez a gazdagság? Miféle hata-
lom nyilvánítja itt ki magát? Aszály gyötri
az országot, ha a konyhakert növényei jaj-
gatni tudnának, megsüketülhetnénk, bez-
zeg a virágok muzsikálnak, énekelnek.
Kell, hogy legyen valami e mögött. Minden
területen a megszorítás, visszafogás, le-
hangoltság uralkodik, még a kis palántáink
is mintha ezt az országos pangást fejeznék
ki, ezzel szemben a virágok soha nem látott
gazdagságban tobzódnak.

Ha volna hajlamom a dolgok transzcen-
dens értelmezésére, az hihetném, hogy a
természet (vagy az Isten) ezzel a pompával
figyelmeztetni akar bennünket: rossz úton
jártok, tévesen tûzitek ki az életcéljaitokat,
sötétségben tébolyogtok. Nézzétek meg
jól a virágokat, tanuljátok meg a beszédü-
ket, ne éljetek felszínesen!

(L. A.)

Meghívó a 2009. június 12-én (pénteken)
megrendezésre kerülõ

II. „Egészségpark — az egészség napja”
címû rendezvényünkre a miklósi könyvtár udvarán 10–16 óráig.

INGYENES szûrõvizsgálatok és tanácsadás-
ok, koleszterinszint-, vércukorszint-, testzsír-,
(háziorvosi beutalóval) csontsûrûség-, vérnyo-
másmérés, szemvizsgálat, számítógépes talp-
vizsgálat, CO-mérés (dohányzóknak), proszta-
tavizsgálat (egy csepp vérbõl).
VÉRADÁS! Adjon vért és mentsen meg 3 éle-
tet (10–15 óra között)!
Az „Egészségpark” rendezvénye hozzájárul
egészségünk megóvásához az ingyenes szûrõ-
vizsgálatokkal, az egészséges életmód részle-
tesebb megismertetésével.
Cél: a kellemes és hasznos idõtöltés az egész
családnak.

Programok egész nap
— bemutató és vásár az egészséges életmód
jegyében: biolekvár, -méz, -sajtok, -rétes,
egyéb biotermékek, aloe vera és Sunrider ter-

mékek, valamint helyi kézmûvesek kínálják
portékáikat;

— gyógymasszázs, tanácsadás, dohányzásról
leszoktató program ismertetése;

— mozgásos versenyek gyerekeknek és fel-
nõtteknek: kerékpár-lassúsági verseny, célba
dobás, puzzle, activity.

Egyéb programok:

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” — közös
torna a szabadban

Bíró Kriszti zenés mûsora

„Receptre fel!” eredményhirdetése

Hastáncbemutató Vaskeba Krisztina vezetésé-
vel

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Gyurka, kell-e hurka?
Volt egyszer egy szegény ember. Kilenc fiá-
val éldegélt, de nagyon sokat sírtak azok a
gyerekek, mer nagyon szegények voltak,
éheztek.
A legkisebb gyereket Gyurkának hívták, az
meg azé rítt, mer csúfolta a többi:
„Gyurka, kell-e neked hurka?”
Hogyne kellett vóna a szegény gyereknek,
mikor az vót a legkedvesebb eledeli. Na-
gyon-nagyon ritkán jutott hozzá, ha vala-
melyik jó szomszéd vágáskor vitt nekik egy
kis kóstolót, abbó kapott egy kis karikát.
Mikor esténkínt lefeküdt, azon gondolko-
dott, hogyha nagyobb lesz, elmegyen
mészárosinasnak. „De jó lesz, de sok hurkát
eszek majd ott!”
Telt-múlt az idõ, be is állott mészáros-
inasnak. Amikor letelt az esztendõ, felsza-
badult. Vett magának egy nagy kést meg
egy bárdot. A kést a tarisznyájába tette, a
bárdot a vállára fogta, hogy elmegyen sze-
rencsét próbálnyi.
Ahogy megyen erdõkön, mezõkön keresz-
tû, egy erdõ szélibe csak megáll, nézi, hogy
egy oroszlán, egy hangya meg egy sas
igen-igen marakodnak, sipátolnak egy lóláb
felett. Nem tudtak megosztozni rajta.
Gyurka jót nevetett rajtok, és az oroszlán
észrevette. Azt mondja neki:
— Ide gyere, te legény! Oszd el a húst, mer
ha el nem osztod igazságosan, terajtad is így
összemarakodónk!
Jó van, odalépett Gyurka, a késivel a húst
levagdosta az oroszlánnak, a velõt odaadta
a sasnak, a csontot meg a hangyának. Tet-
szett az oroszlánnak, hogy a sok jó húst be-
falhatta.
— Ide figyelj, Gyurka, adok neked egy szál
szõrt a farkambó, hátha kedved támad egy-
szer oroszlánnak változnyi. Csak
meghúzintod, megcsavarintod, és oroszlán
leszel abba a pillanatba.
A sas is nagyon meg vót elégedve a sok jó
velõvel. Az meg azt mondta:
— Ha sas szeretné lennyi, ahhoz támadna
kedved, húzzá ki a farkambó egy tollat!
Csak meg kell simongatnod, rögtön
sasmadár leszel.
A kis hangya a gyönyörû kis bajuszábó hú-
zott ki egy szál szõrt.
— Ha hangyává akarsz változnyi, arra lesz
kedved, itt van a bajuszombó egy szál. Erre
csak rá kell fújnod, rögtön hangya leszel.
Jó, becsavarta a zsebkendõjibe az
ajándékokot, begyugta a zsebibe, avval
ment tovább.
Ahogy megy, mendegél az országúton, mit
látnak a szemei: hat nagy szekeret. Odakö-
szön, kérdezi:
— Honnan gyöttök?
— A mészároskirály országábó — felelték a
kocsisok.
— Mit visztek?
— Tíz-tíz mázsa hurka van mind a hat
szekeren.
Gyurkának megmozdult a nyeldeklõji.
— Adjatok nekem belõle!

— Hogy adnánk? Nem ilyen csavargóknak
való ez, hanem a király katonáinak.
— No, ha nem adtok szép szerivel, majd el-
veszem magam.
Kihúzta a zsebkendõjibõ az oroszlánszõrt,
megcsavarintotta. Abba a minutába egy
nagy oroszlánnak vált. Elbõdítette magát,
hogy a kocsisok ahányan vótak, annyi felé
szaladtak. Õ meg jó megdézsmálta a hur-
kát, belakott. Visszaváltozott emberi mi-
voltára, lefeküdt nagy jóllakott hasval egy fa
alá, hogy egyet szundít, egyet híveskedik.
Mikor felébredt, folytatta az útját tovább.
Hát hova ért: egy szörnyû nagy víz elé. Itt el-
akadt az útja, nem tudott tovább mennyi.
Ott járkált le s fel, majd eszibe jutott a sas-
toll. Kihúzta a zsebkendõjibõ, símogatta,
hát mindjár egy szép erõs sasmadárnak vál-
tozott. Átszállott a vízen.
— No, de — azt mondja — még maradok
sasnak, jobban szét tudok így látnyi.
Ahogy szállott, szétnézett, majd mit látott:
egy nagy-nagy kastélyt, vót vagy kilencven
ablaka. Nyócvankilenc ablakába sok hurka,
sok kolbász, a kilencvenegyikbe egy gyö-
nyörû szép lány. Mingyár gondolta Gyurka,
hogy ez lehet a mészároskirály kastélya.
Nem sokat teketóriázott, berepült.
Azt mondja a szép királylány:
— De jó, sasmadárkám, hogy leszállottá!
Gyere, majd hozatok kalitkát, beteszlek a
konyhába, mer a legtöbbet ott szeretek
lennyi a kedves szakácsnémval.
Be is került Gyurka a kalitkába, kapott friss
nyershúst, hogy egyen, tiszta vizet, hogy
igyon. Szegény Gyurka sas képébe is inkább
megette vóna a hurkát a hús helyett, a bort
is jobban megitta vóna, mint a tiszta vizet.
Hát esténként mindég emberré változott,
belopakodott a komrába hurkát ennyi, mer
igen-igen sok hurka lógott ott.
Egyszer csak panaszkogyik a szakácsné:
— Szépséges szép királykisasszony, a
komránkbó szemlátomást fogy a hurka,
nyomot meg semmit nem látok.
— No — azt mondja a királykisasszony —,
majd én kifigyelem, ki az a tolvaj, itt fogok
aludnyi a konyhába. Maga csak menjen ha-
za, a helyin én alszok.
A királykisasszony alvást színlelt, behunyta
a szemit. Hát éjféltájba csak hallja, hogy ki-
pattan a kalitka ajtaja, kigyön belõle a

sasmadár, gyönyörû szép legénynek válto-
zik, oszt egyenesen a komra felé tart.

Gyorsan felpattant a királykisasszony, utá-
na. Hát a legény ott gyömöszölte befelé a
hurkát, ahogy a száján betért.

— Megfogtalak! — kiáltotta a szép király-
kisasszony.

— Örülök neki, mer tudd meg, hogy azér
szállottam be hozzád, mer nagyon megsze-
rettelek.

— Én is szerettelek madármivoltodba is, de
még így sokkal jobban. De mit szól majd az
apám hozzád?

Mikor jóllakott Gyurka, mondta a királykis-
asszony:

— Feküdj le most a helyemre, én meg be-
megyek a szobámba!

Le is feküdt Gyurka a konyhába, a királykis-
asszony meg a szobájába. De a királykis-
asszony alig tudott aludni. Virradatkor már
ment is jelenteni az édesapjának:

— Édesapám, én férjhez megyek.

— Kihez? Hiszen még nem választottam
neked võlegényt, fiam.

— Választottam én magamnak, édesapám.

— Igen? Kit? Csak nem valami gyöttment
csavargót talán?

— Igaz, édesapám, hogy nem királyfi, még
csak nem is herceg, báró, vagy gróf, de tud
oroszlán, sas meg hangya lennyi.

— Nem azér neveltelek, hogy Sasné,
Oroszlánné, meg Hangyáné legyél!

— De, édesapám, máskülönben meg na-
gyon jó mészáros.

— Akkor jó, hívd elém azt a gézengúzt!

Bepattant Gyurka, büssenget vetett, hát
egy szép oroszlánnak változott, elordította
magát. A király úgy megijedt, hogy a korona
lecsúszott a kobakjáró.

— No, csak ne bolondozz, úgyis beleegye-
zek a házasságotokba.

Gyurka megint emberré változott.

— Legyek-e sas? Legyek-e hangya?

— Nem, nem, fiam, elég, elég. Nem kérde-
zem tõled, ki fia, bornya vagy. Az a fõ, hogy
a lányom szeret, meg az, hogy mészáros
vagy, mer én meg mészároskirály vagyok.

Csaptak olyan lakodalmat, amilyet még
nem láttatok. Minden mészárost meghítak
az országbó, ették a sok hurkát. Gyurka ette
a legtöbbet, hogy csudájára jártak. Ahogy
vége lett a lakodalomnak, eszibe jutott az
édesapja meg a nyóc testvére. Kilenc szekér
hurkát kûdetett nekik, hogy ne csúfolhas-
sák többet: „Gyurka, kell-e neked hurka?”

Forrás: Nagy Zoltán–Nagy Ilona:
Az ikertündérek
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Június 6., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Kész-
pénz 11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.35 Stílus 13.05 Gyermekszín-
ház 14.00 Teknõc a láthatáron 14.30 TS – MOL Síkvízi
Kajak–kenu Világkupa 2009 16.05 Szarvashiba 16.25
100 év – Játék a színház 17.15 Therese nõvér 18.10
Therese nõvér.com 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sor-
solás 20.15 Szeretõk 21.10 Kútfejek 22.55 Hírek 23.00
Sporthírek 23.10 89-es Filmklub 23.15 Európa, Európa
1.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 Ókori
harcosok 6.50 Digimonok 7.10 Kölyökklub 8.45 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 A
dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Forma-1
14.25 A dadus 14.50 Tengeri õrjárat 15.55 Canterbury
esetek 16.50 Életveszély 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Római ikervakáció 21.05 A sziget 23.50
Meztelen fegyver 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.30
414-es küldetés 11.00 Babavilág 11.30 Kalandjárat
12.00 Szurikáták udvarháza 12.30 Hegylakó 13.30
Charlie – Majom a családban 14.30 Száguldó vipera
15.30 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Az elveszett
gyémánt nyomában 18.30 Tények 19.05 10! 20.05 A
sivatag átka 22.00 A behajtók 23.40 Fagyhatár alatt
1.15 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.05
Drága testek 2.55 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentum-
mûhelye 20.40 Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene
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 7., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!”
9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40
Katolikus válaszok 10.05 Katolikus válaszok 10.30
Egyházi naptár 10.40 Evangélikus magazin 11.10 Re-
formátus ifjúsági mûsor 11.15 Gyóni Géza 11.40 Szen-
tek dicsérete 12.00 Hírek 12.05 Mit susog a fehér
akác… – Kalocsai Zsuzsa nótázik 12.35 Szabadlábon
Erdélyben 13.05 100 év – Játék a színház 13.55
Euro-Taxi 14.25 Extra – Kultúrháttér 14.55 MOL Síkvízi
Kajak–kenu Világkupa 2009 16.25 Családunk szégye-
ne 17.50 Hírek 17.55 A vadonban 18.55 Európa választ
2009 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Európa választ
2009 20.10 Villámrandi 21.40 Európa választ 2009
23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Csak te és senki
más TS – Sport 7 1.00 TS – Motorsport-technikai
magazin
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 9.00 Winx Club 9.25 Star
Wars – A klónok háborúja 9.45 VIVA Comet 2009
10.15 Receptklub 10.35 Játék 11.35 MeneTrend
12.00 Híradó 12.10 Doki 12.55 A dadus 13.25 Magyar
Autósport-magazin 13.35 Forma 1 16.15 Pasifaló
16.45 Életveszély 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00
Mama Jack 22.15 Ogre – Az elátkozott város titka 0.10
Portré 0.45 Ments meg!
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 9.25 Dokik 9.50 Világszám 10.20 Két
testõr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Quantum Leap – Az
idõutazó 12.15 Miért pont Brian? 13.15 Flash Gordon
14.15 Smallville 15.15 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 16.15 Oltári nõ 18.30 Tények 19.10 Napló 20.00
T4XI 21.55 Tények 22.30 James Bond: Aranyszem
0.55 Hajlakk 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Rádiószínház
9.53 Zene 10.04 Ortodox liturgia részletek közv. 11.05

Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.00 Európai parlamenti választás 19.30
Gyerekeknek 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.14
Zene 21.30 Európai parlamenti választás

Június 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Vuk 9.20 Utánam, srácok! 9.50
Szomszédok 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft.
13.20 Roma Magazin 13.50 Domovina 14.20 Átjáró
14.50 Pénz-vidék 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45
Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Beugró 21.10 24 22.00 Hétfõ este 22.45
Memento ’89 22.45 Visszajátszás 23.15 Tûzvonalban
0.10 TS - Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Élet a farmon 16.25 Máso-
dik esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
112 – Életmentõk 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 A szökés 23.20
Bagós banyák 1.20 Reflektor
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-
Rosszban 9.55 Kvízió délelõtt 10.35 Sztárnyomozó –
Ennivaló történetek 10.45 Teleshop 11.50 Karibi vaká-
ció 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán
16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll
az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 NCIS 22.00 Gyil-
kos számok 23.00 Különleges ügyosztály 0.00 Tények
este 0.30 Drogtanya 2.10 Szex, hazugság, szerelem
2.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.24 Rongyszõnyeg 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl
15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 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 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Vuk 9.25 Utánam, srácok!9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Família Kft. 13.20 Srpski ekran 13.50 Unser
Bildschirm 14.20 Átjáró 14.50 Sírjaik hol domborul-
nak… 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kü-
lönös történetek 21.10 24 22.00 Kedd este 22.35
Memento ’89 22.45 Tûzvonalban 23.40 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 A mélytenger óriása 16.25
Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.20 A mentalista 22.15 Chuck 23.20 Gyilkos el-
mék 0.20 Reflektor 0.45 Ments meg!
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.55 Stahl konyhája 9.00 Babapercek 9.05
Jóban-Rosszban 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Sztárnyo-
mozó – Ennivaló történetek 10.05 Teleshop 11.10 A
Midway-i csata 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a
tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Tisztító-
tûz 22.40 Kötelezõ ítélet 23.40 Tények este 0.10 Chico
2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely

11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Rongyszõnyeg
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Június 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Vuk 9.20 Utánam, srácok! 9.50
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Família Kft. 13.20 Hrvatska krónika 13.50
Ecranul nostru 14.20 Átjáró sorsok és történetek a Kár-
pát-medencében 14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró
gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor
mûsora 21.10 24 22.00 Szerda este 22.35 Memento
’89 22.45 Tûzvonalban 23.40 Bartók + Csajkovszkij
operafesztivál
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Agatha Christie: Gyöngyö-
zõ cián 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.00 Fókusz
20.35 Barátok közt 21.20 Parti gimi 23.10 A bennfen-
tes 2.20 Reflektor
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Jóban-
Rosszban 9.35 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó –
Ennivaló történetek 10.15 Teleshop 11.20 Mr. és Mrs.
Bridge 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán
16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll
az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Szellemekkel sut-
togó 22.00 A médium 23.00 20 év – Beszélgetések
Bárdos Andrással 23.30 Tények este 0.00 Aram, a
titkosügynök 1.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.27 Rongyszõnyeg 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 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 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Vuk 9.20 Utánam, srácok! 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Família Kft. 13.20 Slovenski utrinki 13.50
Együtt 14.20 Átjáró 14.50 Múlt-kor 15.20 Szívtipró
gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A vadon bûvöletében
21.05 24 22.00 Csütörtök este 22.35 Memento ’89
22.45 Tûzvonalban 23.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 15.00 Adam Sandler – Nyolc
õrült éjszaka 16.25 Második esély 17.25 A harc törvé-
nye 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry
Sándorral 23.25 Európai idõ EU-Magazin 23.45 Reflek-
tor 0.00 Infománia 0.30 Egy letûnt világ
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.55 Stahl konyhája 9.00 Babapercek 9.05
Jóban-Rosszban 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Sztárnyo-
mozó – Ennivaló történetek 10.05 Teleshop 11.10
Lorenzo olaja 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a
tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Kínai
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr
Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW-háló-
zatán, a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora
a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Június 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: Sárbogárd–Adony (100’), Cece–Me-
zõszilas (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Író-olvasó találkozó Bartis Attilával (75’), Dr. Mak-
kos Norbert elõadása (60’) 19.00 Lapszemle, Sziré-
na 20.00 McTono és Nóri-koncert (61’), Kórustalál-
kozó Soponyán (75’)
Június 7., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Író-olvasó találkozó Bartis Attilával (75’), Dr. Mak-
kos Norbert elõadása (60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Családi nap a Zengõ Óvodában (35’), Bruzsa Mi-
klós-emléktorna (35’), U13 (75’), Simon András: Mi-
ért hiszek? (67’) 19.00 Heti híradó 20.00 Protestáns
est 2007 (ism.), Sorskérdéseink 3.
Június 8., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 McTono
és Nóri-koncert (61’), Kórustalálkozó Soponyán
(75’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: Sárbogárd–
Adony (100’), Cece–Mezõszilas (100’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Vajtai nyugdíjas-találkozó (30’), Alapi
pünkösd
Június 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Protes-
táns est 2007 (ism.), Sorskérdéseink 3. 13.00 Heti
híradó 15.00 Vajtai nyugdíjas-találkozó (30’), Alapi
pünkösd 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés

Június 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testü-
leti ülés 13.00 Heti híradó 15.00 A Jobbik gyûlése
Sárbogárdon (69’), Fidesz-gyûlés Sárbogárdon (77’),
Pünkösd kupa (50’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Szivacskézi (20’), Pingpong: S.bogárd–Sza-
badbattyán (32’), Megyei foci-összefoglaló (67’), Fo-
ci: S.miklós– Pálhalma (100’)
Június 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Szivacskézi (20’), Pingpong: S.bogárd–Szabadbaty-
tyán (32’), Megyei foci-összefoglaló (67’), Foci:
S.miklós– Pálhalma (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Protestáns est 2007 (ism.), Sorskérdéseink 3.
Június 12., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
A Jobbik gyûlése Sárbogárdon (69’), Fidesz-gyûlés
Sárbogárdon (77’), Pünkösd kupa (50’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Protestáns est 2007 (ism.),
Sorskérdéseink 3. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Testületi ülés
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megte-
kinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõsé-
gében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén,
kérjük, hívják a következõ számokat: 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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN min-
den programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a
93,25 Mhz-es frekvencián.
Június 4., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Cece–Me-
zõszilas foci (97’), U13-meccs (75’) 18.00 Lapszem-
le, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szabó Imre a pünkösd-
rõl (72’), Simon András: Miért hiszek? (67’)
Június 5., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kórustalálkozó Soponyán (75’), McTono és Nó-
ri-koncert (61’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szabó Imre a
pünkösdrõl (72’), Simon András: Miért hiszek? (67’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Bruzsa-emléktorna (33’), Bartis Attila író (76’), Dr.
Makkos Norbert elõadása (59’)
Június 6., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Mezõszilas foci (97’), U13-meccs (75’)
13.00 Heti híradó 14.00 Sorskérdéseink – 2. (38’),
Családi nap a Zengõ oviban (35’), Illényi Katica-kon-
cert (110’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Kórustalálkozó Soponyán (75’), McTono és
Nóri-koncert (61’)
Június 7., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sorskérdéseink – 2. (38’), Családi nap a Zengõ
oviban (35’), Illényi Katica-koncert (110’) 13.00 Heti

híradó 14.00 Bruzsa-emléktorna (33’), Bartis Attila
író (76’), Dr. Makkos Norbert elõadása (59’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szabó Imre a
pünkösdrõl (72’), Simon András: Miért hiszek? (67’)

Június 8., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kórustalálkozó Soponyán (75’), McTono és Nó-
ri-koncert (61’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cece–Me-
zõszilas foci (97’), U13-meccs (75’) 18.00 Lapszem-
le, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink – 2.
(38’), Családi nap a Zengõ oviban (35’), Illényi Katica-
koncert (110’)

Június 9., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Szabó Imre a pünkösdrõl (72’), Simon András:
Miért hiszek? (67’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sorskér-
déseink – 2. (38’), Családi nap a Zengõ oviban (35’),
Illényi Katica-koncert (110’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Bruzsa-emléktorna (33’), Bartis
Attila író (76’), Dr. Makkos Norbert elõadása (59’)

Június 10., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Bruzsa-emléktorna (33’), Bartis Attila író
(76’), Dr. Makkos Norbert elõadása (59’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Kórustalálkozó Soponyán (75’),
McTono és Nóri-koncert (61’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Cece–Mezõszilas foci (97’),
U13-meccs (75’)

csapás 22.45 Csillagközi romboló 0.00 Tények
este 0.30 Csillagkapu: Atlantisz 2.10 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.26 Rongyszõnyeg 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
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 12., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fürkész történetei
9.25 Utánam, srácok! 9.55 Szomszédok 11.10
Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Famí-
lia Kft. 13.20 Körzeti magazin 14.10 Közlekedõ
14.20 Átjáró 14.50 Záróra 15.40 Blues – Jazz
Fusion 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradó 17.45 Szezon – Kapcsolódjunk ki! 18.15
Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10
A vadon bûvöletében 21.05 24 22.00 Péntek
este 22.35 Memento ’89 22.45 Tûzvonalban
23.40 Huligánok

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Séta a
múltba 16.25 Második esély 17.25 A harc törvé-
nye 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15
A rejtély 23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.50 Itthon
1.10 Autómánia

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 8.50 Stahl konyhája 8.55 Babaper-
cek 9.00 Jóban-Rosszban 9.20 Kvízió délelõtt
9.50 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 9.55
Teleshop 11.00 Alfred Hitchcock: Topáz 13.25
Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40
Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll
az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Rúzs és
New York 22.00 Álomgyári feleség 23.00
Pókerstars.hu 0.05 Tények este 0.35 Hõsök 1.30
Drága testek 2.20 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
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
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FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.

Telefon: 06 30 435 9021

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

Harkányban APARTMAN kiadó.
Telefon: 06 30 4826 407

ÖKONET, a természetes megoldás!
Keresse és ismerje meg termékeinket!

Rendeljen kényelmesen otthonából!
www.okonettermekek.hu

www.okoposta.hu

JOGOSÍTVÁNY!
Nyári AUTÓVEZETÕI TANFOLYAM indul

június 12-én 18.00 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Fûrész József 06 (30) 290 3744

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

OLCSÓN, felújított, CSALÁDI HÁZ
ELADÓ. Utolsó lehetõség szocpol.
kihasználására. Hitelben segítünk!

06 20 4999 228

FODRÁSZAT!
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
(GYÓGYSZERTÁRRAL SZEMBEN)

Markóné Horváth Veronika.
06 30 500 3613

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q,
cser aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal
1800 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Eladó egy pár 10 cm-es, 60 W teljesítményû
Magnat hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda,
30 cm-es Jensen hangszóróval, egy Clarion
4x51 W-os, CD-s autórádió. Érdeklõdni: 06 (30)
386 4133.
Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió
forintért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerí-
tett állapotban, összközmûvel, a Kígyó u. 18.
szám alatt található. 06 (30) 296 3375, 06 (1)
250 7540.
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingye-
nes házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100, Hor-
váth Sándor, Tamási. (306974)

Eladó Vajtán három szobás, konyhás, felújítan-
dó, komfort nélküli ház 3 millióért. 06 (30) 320
8313. (306976)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, erkélyes, 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 9941 332.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(306343)

Országos Otthoni Munka Program.
www.otthonimunka.biz/kajarijutka
Utolsó lehetõség a szoc.pol igénybevételére.
Lakás egyedi fûtéssel, elsõ emeleten, felújított
állapotban eladó. 06 (30) 2099 371.
Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó Ady E. út
101-103. szám alatt. 06 (30) 9165 891. (306339)

Horvátországi nyaralás júliustól, egy hét, háztól
házig szállítással 54.500 Ft. Etelvári Zoltán, a
Horvát Travel megbízottja. 06 (70) 334 9149.
Úszókapuk tervezése, gyártása. Meglévõ kapu
átalakítása is lehetséges. Telefon: 06 (20) 572
7062. (306386)

Ház (138 m2) eladó Sárbogárdon. 14,8 millió. 06
(70) 3356 413. (306299)

Nyári szünetben, tanév alatt zongora- és szinte-
tizátor-tanítást vállalok 6 éves kortól Sárbogár-
don és környékén. Mûvésztanár: 06 (30) 298
3862. (306298)

Családi ház eladó 06 (30) 330 2615. (306625)

2 db 400 négyszögöles belterület telek eladó
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (306475)

Három szoba összkomfortos családi ház eladó
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (306474)

Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók!
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051. (3606473)

Kiadó az Árpád-lakótelepen 2 szobás lakás
27.000 Ft + rezsi + 50.000 Ft kaució. 06 (70)
615 5804. (306471)

Sárszentmiklós Vezér u. 6. szám alatti családi
ház eladó. 06 (30) 827 8950. (306350)

Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)

Szegélyezni, térkövezni tudó egyént keresek
sürgõsen! 06 (20) 423 5689. (306480)

Otthon végezhetõ munka! Felbélyegzett boríté-
kért tájékoztatom. Petõ Szilvia Sárbogárd, Kato-
na u. 20. (306481)

Lakás kiadó! 06 (30) 209 9371.
Alapon családi ház eladó. Irányár: 2.3 millió Ft.
Telefon: 06 (20) 522 5326.
Sárbogárdon, Iparban 250 négyszögöl szõlõ
présházzal eladó vagy kiadó. 06 (30) 414 6861.
(306397)

Fodrászt keresek alkalmazotti viszonyba. 06
(20) 619 0935. (306034)

Földszinti, egyszobás lakás eladó-kiadó. 06
(30) 819 2563. (306033)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (306030)

Balatonszabadi-Sóstón nyaraló kiadó. 06 (70)
330 9955. (306998)

Elõnevelt kankacsák és elõnevelt májkacsák
azonnal kaphatók, amíg a készlet tart. Cece, Hu-
nyadi u. 12. 06 (25) 234 137. (306997)

Alapon háromszobás, gazdasági épületekkel el-
adó. 06 (20) 392 6395. (306037)

Albérlet kiadó. 06 (20) 515 5922.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Sárbogárd térségében keresünk

BÁLÁZOTT SZALMÁT.
Fizetés készpénzben vagy tüzelõanyagban!

Bõvebb információ: 06 20 922 7707
(Kovács István)
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A FLÓRA Bababolt akciós ajánlata:

MAUS szandál: 2.990 Ft-tól, SIESTA szandálok árából 25% kedvez-
mény. Autóülés-akció: 0-18 kg 14.500 Ft, 15-36 kg 11.990 Ft (amíg a
készlet tart). Nagy választékban bébi- és gyermekruhák, AVENTI,
MAM, NUK, Baby Nova, CANPOL termékek, valamint babakocsik, kis-
ágyak, etetõszékek, autósülések, járókák.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25. A Gréta Bútorral és szõnyegbolttal egy
udvarban. Ny: H-P 8.00-12.00, 13.00-17.00, Szo: 8.00-12.00.

Telefon: 06 (30) 237 8428.
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Már csak hármat kell aludni nyugtalanul, forgolódva, álmatlanul,
aztán választunk, és a beteg megnyugszik.
Folyamatosan választási kampány folyik. Csak kapkodom a feje-
met, ki kit köpköd, melyik média melyik párt szekerét tolja, ki lesz
a megváltó, melyik párt hány fõt delegálhat az Európai Parla-
mentbe. De nálunk a kampány mindig ilyen „magyar szabvá-
nyos”.
Csak megkevernek a mindennapos felmérések, „szakértõi” nyi-
latkozatok, politológusok, még egyes riporterek is elvesztik a fe-
jüket, és érdekes kérdések feltevése helyett vagy határozatlannak
tûnnek, vagy határozottan pofátlanok.
De majd mi, az úgynevezett „bizonytalanok” vasárnap felrúgjuk a
papírformát. Már nekem sem az a tippem, ami a múlt héten volt.
Még mindig vacillálok; valószínû, hogy a szavazófülke magányá-
ban, rohamszerûen húzom be az X jelet. Hálából a kampány mi-

nõsége miatt. Tõlem is kapjanak valamit önzetlenül — ha mást
nem, kiütést.
Nem akarok jóslásokba bocsátkozni — pedig abban nagyon jó va-
gyok, szinte látnoki képességeim vannak —, de már látom, ho-
gyan fogják a szereplõk megmagyarázni, miért éppen az ellenke-
zõje történt az általuk elmondottaknak. Ebben mi nagyon jók va-
gyunk. A politikusaink e téren semmivel nem maradnak el uniós
társaiktól — a vicc szerint mozog a szájuk, tehát hazudnak.
De mi csak azért is, hogy keresztbe tegyünk a papírformának, el-
megyünk, szavazunk, és jót röhögünk rajtuk. Aztán rögtön el-
kezdhetjük sajnálni magunkat. Mert minden megint kezdõdik új-
ra, szipolyoznak bennünket mások.
Jut eszembe! Azt a 2 milliós adósságot, amit rám mint magyar ál-
lampolgárra visszaosztottak, fizesse ki, aki felvette, vagy akinek
Shanghajban táncosnõ volt az édesanyja. Rám a pártok ne számít-
sanak, van nekem éppen elég bajom az állam- és köz-
igazgatással. Nekik majd késõbb leszámlázom!

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Jobbik Sárbogárdon
A Jobbik Magyarországért Mozgalom is
állított képviselõket az európai parlamenti
választásokra. Szórólapjukon Morvai
Krisztina jogvédõ, Vona Gábor és Balczó
Zoltán szerepelnek.

A Jobbik Sárbogárdon kedden este ren-
dezte bemutatkozó kampánygyûlését a
mûvelõdési központban, s ez volt egyúttal
a párt helyi szervezetének alakuló ülése is.
Az alkalomra az egyenruhás gárdisták is
felsorakoztak.

Árgyellán János, a Jobbik Fejér megyei el-
nöke beszélt a párt céljairól. Elmondta,
hogy a Jobbik radikális párt, valóságos vál-
tozást, tényleges tetteket akar. Ha kor-
mányváltás lesz, akkor valóban legyen el-

számoltatás, kerüljenek börtönbe Gyur-
csány és társai. A nemzetek Európáját a
nemzetek valóságos autonómiájaként tud-
ják elképzelni, amelyben nem az Európai
Unió diktálja, hogy mi legyen Magyaror-
szág érdeke. Visszavenni azt, ami magyar,

ne adják el a lábunk alól a földet, a víz-
kincsünket! A multik adózzanak! Fel
kell számolni a „cigánybûnözést”, és
állítsák fel a falvak lakosságát a csirke-
fogóktól megvédeni képes csendõrsé-
get!

Krausz Attila, a móri szervezet elnöke
a párt gazdasági programjáról beszélt.
A párt a magyar termelõk segítését
szorgalmazza, hogy magyar áruk ke-
rüljenek a magyar boltokba, ne hoz-
hassák be a gyenge minõségû külföldi
árut. Véget kell vetni a gazdaságban és
a politikában a korrupciónak! A bíró-
ságok ezt a bûncselekményt hosszú,
letöltendõ börtönbüntetéssel sújtsák!

Hargitai Lajos

Elvitték
a pótkábelt
A tolvajok szemfülesek. Manapság Ma-
gyarországon semmit nem érdemes õrizet-
lenül hagyni, ami mozdítható és érték. Per-
sze, ha valami nem mozdítható, akkor se
lehet biztonságban, mert kivágják, letörik,
lecsavarozzák stb.
A vasúti sínek környékén gyakori a lopásos
bûncselekmény. A mostani eset nagyon
jellemzõ a közbiztonságra. A MÁV javítói
június 2-án kb. 450 méter telefonkábelt vit-
tek ki, hogy a Sárkeresztúr és Sárbogárd
között lévõ vasúti szakaszon pótolják az el-
lopott kábelt. A munkások elmentek egy
kis idõre. Mire visszaértek, a kábelnek hûlt
helyét találták. Az ismeretlen tolvajok a je-
lentõs értékû kábelt feltehetõen nem tele-
fonszereléshez kívánják felhasználni, ha-
nem leégetik róla a mûanyag borítást, és a
fémet eladják némi aprópénzért.
Aki átveszi, nem látja, hogy az miféle?

/H/

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651


