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Ünnep Sárbogárdon

Szent István államalapító királyunk ün-
nepén Huszics Vendel és Huszics Ven-
delné kapták a díszpolgári címet. A Hõ-
sök terén rendezett ünnepségen a kórus
tagjai, ismerõsök, barátok gratuláltak az
ünnepelteknek. Hargitai Lajos

Gratulálunk!
Dr. Plihál Katalint, az Országos Széché-
nyi Könyvtár sárbogárdi származású
munkatársát (akirõl korábban már olvas-
hattak lapunkban is) Szinnyei József-díj-
jal tüntette ki Sólyom László, Magyaror-
szág köztársasági elnöke, augusztus 20-a
alkalmából a Parlamentben. Ezt a díjat
azoknak a könyvtárosoknak adományoz-
zák, akik hosszabb idõn át kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak, és tevékenysé-
gükkel, kezdeményezéseikkel szakterü-
letek fejlõdését segítik elõ.
A sárbogárdiak nevében gratulálunk dr.
Plihál Katalinnak az elismeréshez, és to-
vábbi szép sikereket, örömöt kívánunk a
munkájához! Szerkesztõség

Megint leszakadt ránk az ég
Két hónap alatt ugyanannyi esõ esett Sár-
bogárdon és környékén, mint 1999-ben,
amikor a nagy árvíz volt. Most mégsem
lett katasztrófa, köszönhetõen a nyári ve-
getációnak, annak, hogy ez a mennyiség
nem egyszerre szakadt a nyakunkba, és
hogy a településekrõl kivezetõ árkok a
Sárréti Vízi Társulat kiváló munkája
eredményeként képesek voltak elvezetni
az egyébként elképesztõen nagy víz-
mennyiséget. (Errõl más írásunkban
részletesen olvashatnak. Szerk.) A hely-
zet nem olyan megnyugtató, mint ahogy
ezzel kapcsolatban Sárbogárd polgár-
mestere a Fejér Megyei Hírlapban nyilat-
kozott. Juhász János véleménye szerint
Sárbogárdon hat éve nincsenek gondok
az árkokkal, amelyeket folyamatosan
tisztít az önkormányzat. „Egy-egy udvar-
nál lehet probléma, ahol a tulajdonosok
nem tartják rendben a saját árokrendsze-
reiket, véli a polgármester” Folytatás a következõ oldalon�
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— olvasható a FM Hírlap keddi számá-
ban. Ez a nyilatkozata nagy felháboro-
dást keltett azok körében, akik a felhõ-
szakadás éjszakáján a házakat fenyegetõ
víz ellen védekeztek.
A Baross utcában például Szakács Lajos-
né tömésfalú háza vízben állt a nagy esõ-
zések következtében. Tó állt az úttesten
és a ház udvarán is. A család és a szomszé-
dok próbálták elvezetni a vizet — ered-
ménytelenül. A Baross utcában ugyanis
rohammunkában ráaszfaltoztak a régi
úttestre anélkül, hogy legalább azon a ré-
szen kimélyítették volna az úttükröt,
hogy a víz el tudjon folyni. Az utcának
ezen a részén nincs árok. Eredetileg azt
ígérték, hogy itt az útnak vályús profilt
adnak, hogy elfolyjon rajta a csapadék.
Ez nem történt meg. Az aszfaltozással
megemelkedett úttest ezt a házat arra
ítélte, hogy itt lassan az állandóan ide fo-
lyó víz miatt mocsár legyen. Ha pedig a
folyamatos víztõl felázik a tömésfal, a ház
összedõlhet. Ehhez képest senki nem jött
ide másnap délelõttig az önkormányzat-
tól menteni a helyzetet, hogy biztosítsák a
víz elfolyását. A kiküldött két közmunkás
szakmai útmutatás híján dolgavégezetle-
nül hagyta el a helyszínt. A Sávoly közben
tudtak építeni betonos árkot, hogy egy
ház udvaráról kifolyjon a víz. Itt miért
nem tudtak azonnal intézkedni?
A 63-as úton és a Hõsök terén a víznyelõk
jelentõs része nincs kitakarítva. Mivel az
aknák földdel, a tavalyi és tavalyelõtti le-
hullott lombbal eltömõdtek, fölöttük áll a
víz, a vízfölösleg pedig a mellékutcákba
zúdult be.
A Tinódi árokban hömpölyögve zúdult le
a víz a vasúti töltés alatti átereszen át. Ezt
a vízmennyiséget még befogadta az az át-
eresz, de emlékezhetünk, itt nagyon hi-
ányzik a másik, amit korábban a szenny-
víz vezetékének lefoglaltak.
A Nagy Lajos utcában az utca lakói segí-
tettek menteni két ház lakóit, akiket a víz
elöntéssel fenyegetett az elvezetõ árok

hiánya miatt. Az egyik háztulajdonos
édesapja, Széll József azzal a panasszal
hívta fel szerkesztõségünket, hogy hiába
hívta hajnalban a katasztrófavédelem új-
ságunkban is közölt önkormányzati szá-
mait, nem vette fel senki a telefont, a pol-
gármester katasztrófavédelmi telefonján
pedig a géphang azt mondta, ezen a szá-
mon elõfizetõ nem kapcsolható. (Mun-
kaidõben a számok már mûködtek, de a
katasztrófa többnyire nem munkaidõben
történik.) A két ház udvarán keresztül
még szerdán is több ágra szakadt folyón
zúdult ki az utcára a víz. Az utcából zárt
csapadékvíz-levezetõ árok viszi ki a vizet
a Tinódy utcára. Ez sem volt kitisztítva. A
Tinódy utcán is tisztítatlan a zárt árok és
az utána következõ nyitott árok is. Több
helyen az átereszek félig eltömõdtek, ami
akadályozza a vízfolyás útját. A Berzsenyi
utcától lefelé az árok betongerenda-fe-
dése több helyen beszakadt, az árokban
több helyen betondarabok és szemét hal-
mozódtak fel.

A várost végigjárva tapasztalható, hogy
sok a gondozatlan, kaszálatlan árok.
Több helyen az árok nincs rendesen ki-
építve, vagy az az évek során eliszapoló-
dott, betemetõdött. Emiatt több helyen a
víz a kertekbe, udvarokba folyt.

Ha ezeknek az árkoknak a rendbetartása
valóban a lakók feladata, miért nem kö-
veteli meg ezt az önkormányzat? Ha pe-
dig másképp nem megy, a tulajdonos
költségére miért nem csináltatják meg
azt? Hiszen többnyire nem a károkozó,
hanem a környékben lakók szenvednek
kárt emiatt.

Lehet, hogy a klímaváltozásnak ez a
rendkívüli idõjárás csak elõszele. Jobb
lenne ezért, ha nem ülne elégedetten a
babérjain a polgármester, hanem sürgõ-
sen intézkedne, hogy a várható újabb csa-
padékmennyiségnek helyet csináljanak
az árkokban, ne pedig a lakóházak kertje-
iben és az udvarokon landoljon a lehul-
lott csapadék. Hargitai Lajos

Megint leszakadt ránk az ég
Folytatás az elõzõ oldalról�

Nyári áresõ a Fair 2002. Kft.-nél!
Kárpitos bútort CSAK a gyártótól — NAGYKER. ÁRON!

* franciaágy: 31.900 Ft helyett 24.000 Ft-tól,
* heverõ: 16.900 Ft helyett 13.400 Ft-tól,
* fotelágy: 15.900 Ft helyett 13.500 Ft-tól,
* rekamié (ágyazható) 41.900 Ft helyett 35.500 Ft-tól,
* sarok ülõgarnitúra (ágyazható): 59.900 Ft helyett 49.500 Ft-tól,
* 3+2+1 ülõgarnitúra (ágyazható): 98.000 Ft helyett 84.900 Ft-tól.

Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva,
2 héten belül elviheti bútorát. Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását.

FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul.

RÉSZLETFIZETÉS,
munkalehetõség, jutalék.

Magas színvonalú oktatás.

Telefon:
06 (25) 508 980, 06 (20) 927 0965
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Fülöp István: Az Elsõbbségadás kötelezõ
táblát kijjebb kellene tenni a Jókai u. vé-
gén, mert eltakarja a fa. A képviselõ szó-
vá tette az utcákban parkoló buszokat is.
Õri Gyula: Nagyhörcsökön, Káloz irá-
nyába, van egy nagy terület. Tavaly ren-
dezték, de most ugyanazon a területen
kétméteres gaz van. Ugyancsak Nagyhör-
csökön, a kultúrháznál, kéri, hogy vágják
le többször a füvet.
Nedoba Károly: A Boross Mihály-emlék-
parknál levetette a táblát. Akkor a képvi-
selõtársai ellene voltak, mondván, hogy
vállalkozásellenes. A rendõrség kiment,
büntetett, rá és Etelvárira hivatkozva. Õ
akkor feladta, mert nem kapott támoga-
tást. Utána megjelentek az autók, a virág-
tartókat letörték, bejelentette, de semmi
nem történt. A rendõrség hiába kapott
támogatást, nem elégedett velük.
Etelvári: Amit a rendõrségnek adtak
üzemanyagra, az kidobott pénz. Ha szól-
nak a rendõröknek, azt mondják, nincs
autójuk, közben a parkolóban beszélget-
nek. Nem õt kell megbüntetni azért, mert
otthon felejtette a jogosítványát, hanem

azt a gyereket, aki rodeózik. A buszváró-
kon a plakátokat le kellene fényképezni a
közterület-felügyelõknek; ott van a pla-
kátokon a cím, telefonszám, föl kell elle-
nük lépni. Az Árpádon legalább 5-6 autó
áll már évek óta, és nem tudnak tõlük
rendet tenni.
Schmidt Lóránd: A civil bizottság java-
solja, hogy annak a sárbogárdinak, aki
bármilyen országos csúcsot sportban el-
ér, a bizottság egy emlékplakettet és ju-
talmat adjon át évente egyszer.
Juhász: 52 mm átmérõjû emlékérem és
25 ezer Ft értékû a sportághoz köthetõ
jutalom.
A testület elfogadta a javaslatot, az elsõ
ilyen díjat évvégén adják át.
Schmidt: A Köztársaság úti házzal, amit
csökkent munkaképességûek foglalkoz-
tatására kért egy cég, mi a helyzet?
Krupa: Megkötöttük a megállapodást,
elküldtük több, mint fél éve, de azóta
nem jött semmi.
Schmidt: Javasolja, hogy a házat ingyen
adják bérbe a Csipike Egyesületnek.

Pedagógus Varga László: Ki felel a kar-
bantartásért?
Schmidt: Úgy emlékszik, az egyesület az
összes külsõ és belsõ karbantartást vállal-
ná.
Juhász: A Csipike Egyesület vegye fel ve-
lük a kapcsolatot.
Dr. Szabadkai Tamás: Megkereste õt sé-
relmével Szõnyegi József. Részben igazat
ad a panaszosnak. Az új rendezési terv-
ben azt a területet kereskedelmi övezetté
sorolták, és a módosított állattartási ren-
delet szerint ott nem lehet állatot tartani.
Õ ezt nem tartja életszerûnek. Javasolja:
módosítsák a rendeletet, hogy kereske-
delmi egység létesítéséig lehessen abban
az övezetben is állatot tartani. A Csók I.
utcában vannak osztott tulajdonú telkek,
amelyeken az épület a lakóké, az alatta
lévõ telek az önkormányzaté. A lakók
szeretnék megvásárolni ezeket a telke-
ket. A MÁV-parkolónál a növényzet kez-
di eluralni a kövezetet. Az új térköves jár-
da melletti épületek közül jó párnak om-
lik a vakolata. Ha van lehetõségünk, szó-
lítsák fel a tulajdonosokat a karbantar-
tásra, hiszen ez az õ érdekük is.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
Folytatás (a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 12-ei nyílt ülésérõl)

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Forster József megbízásából
Sziklai Árpád benyújtotta a KDT Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõséghez Sárbogárd –
Rétszilas 0916/4 hrsz-ú ingatlanon
meglévõ Hadnagy pusztai szarvas-
marhatelep teljes körû környezetvé-
delmi felülvizsgálatát, kérve annak jó-
váhagyását, illetve a környezetvédel-
mi mûködési engedély megadását.

Az eljárás során a felügyelõség a kör-
nyezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 80.
§-ában foglaltakra alapozva, 93. § sze-
rinti nyilvános tárgyalást – közmeg-
hallgatást tart.

A közmeghallgatás idõpontja: 2005.
szeptember 13. (kedd), 14.00 óra.

A közmeghallgatás helye: Sárbogárd
Város Polgármesteri Hivatalának
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentáció a KDT Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségen (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.) és a polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.) mûszaki osztályán megtekinthetõ.

A közmeghallgatás idõpontjáig észre-
vételt a KDT Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
séghez és Sárbogárd Város Polgár-
mesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Krupa Rozália jegyzõ

Fennállásának tizedik évét ünnepelte a Gerlice táncegyüttes Cecén, a megújult mûve-
lõdési központ színháztermében. Ebbõl az alkalomból meghívták az alapi és faddi
néptáncosokat is, hogy együtt örvendeztessék meg a közönséget játékos, változatos és
színvonalas elõadásukkal. A színpad, akárcsak a zsúfolásig telt színházterem, majd-
hogynem kicsinek bizonyult, hiszen — szerencsére — számos fiatal és gyerek érdeklõ-
dik a magyar folklór iránt. A meghívott vendégek mellett felléptek a Gerlice ifjúsági
és gyerekcsoportjai, valamint az óvodások. Az elõtérben kiállították az elmúlt tíz év
fotó-, díj- és oklevéltermését is.
A Gerlicének további sikereket, és hosszú életet kívánunk!

Hargitai Kiss Virág

10 éves Gerlice10 éves Gerlice
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Falunap Alsószentivánon
Második alkalommal rendezték meg az
alsószentiváni falunapot és harmadik al-
kalommal az elszármazottak találkozó-
ját. Délelõtt Spányi Antal megyéspüspök
misézett a híres búcsújáró helyen, majd
közös ebéd után Nagy Lajos polgármes-
ter nyitotta meg a falunapot. Köszöntõt
mondott az ünnepen Szabó Gábor, a Fej-
ér Megyei Közgyûlés elnöke. Jelenlétével
megtisztelte a rendezvényt Lengyel Zol-
tán országgyûlési képviselõ.
Hagyományosan megrendezték a fõzõ-
versenyt is, amihez a marhahúst az ön-
kormányzat biztosította. Rekord lét-
számban, huszonhárom bográccsal ne-
veztek a versenyre a résztvevõk. Külön,
két hatalmas kondérban fõtt a faluvacso-
ra. A zsûri értékelése szerint a legjobb
marhapörköltet a Szabó Mihály-Bodoki
Pál páros fõzte. Második lett Imre Fe-
renc, harmadik Husvéth Mónika szent-

iváni specialitása, negyedik Porteleki Ist-
ván körömpörköltje. A focitornára tíz
csapat nevezett. Elsõ lett az elõszállási
Vincze ABC csapata, második a Botafo-
gó szintén Elõszállásról, harmadik az al-
sószentiváni GyBB, negyedik szintén egy
szentiváni csapat. Az ünnepet este bál és
tûzijáték koronázta meg.
Volt lehetõségünk megtekinteni a nap
folyamán az általános iskolát. Már elké-
szült az emelethez a lépcsõház. Az eme-
leti részt várhatóan jövõre fejezik be.
Ez a kis település nagy áldozatokat hoz
azért, hogy fenntartsa nyolcosztályos is-
koláját, amelyben a létszám nem csök-
ken, sõt, évrõl évre több a gyerek. Mivel
jó, lelkes, fiatal a tantestület, a környezõ
településekrõl is íratnak be ide gyereke-
ket. Tudják: a település megtartó ereje az
iskolával, óvodával biztosítható, mert aki
itt járt iskolába, sokkal nagyobb eséllyel
jön haza a szülõfalujába tanulmányai be-
fejezése után.

Hargitai Lajos

Helyesbítés - Lapunk elõzõ számában a hantosi falunap beszámolójában a
többfajta mézet, zöldpaprikát, óriási fej káposztát nem a nagylóki, hanem a hantosi
sátorban mutatták be. A tévedésért elnézést kérünk! Szerkesztõség
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Átadták a cecei mûvelõdési házat
Csak az elismerés, a dicséret hang-
ján lehet szólni az új cecei mûvelõ-
dési házról. Manapság nem divatos
mûvelõdési házat építeni Magyaror-
szágon. A cecei se újnak indult. Az
eredeti terv szerint csak felújították
volna. Aztán — a polgármesternek a
házavatón mondott szavai szerint
—az Isten is úgy akarta, hogy a régi
falak ledõljenek, és a hajdani Talapa
kocsma helyén célszerûen kihasz-
nálható, többfunkciós belsõ terek-
kel vadonatúj, elegáns mûvelõdési
ház, könyvtár és mozi épüljön.
A péntek délutáni ünnepi hálaadó
istentisztelet befejeztével összegyûlt
a falu apraja, nagyja az új mûvelõdé-
si ház avatására. A mazsorettek be-
mutatója után Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõ köszöntötte a
ceceieket. Ezt követõen Szabó Gá-
borral, a Fejér Megyei Közgyûlés el-
nökével és Varga Gábor cecei pol-
gármesterrel együtt átvágták a nem-
zetiszínû szalagot. Ez az alkalom
volt egyúttal a falu Szent István ün-
nepe is. Ott József katolikus plébános és
Szabó Péter református lelkész megszen-
telte, illetve megáldotta az új kenyeret.
„Községünkért” kitüntetést adott át a
polgármester Oláh Imréné Mariska né-
ninek, valamint Hetyei Ferencnének, aki
40 évig volt a falu védõnõje. Emléklapot
és jelképes ajándékot: egy asztali órát ad-
tak át az építkezés kivitelezõjének.
— Ha egy település úgy dönt, hogy közös-
ségi házat, vállalkozói központot épít, a
jövõ számára cselekszik, a jövõ lehetõsé-
gét nyitja meg — mondta beszédében
Szabó Gábor.
Aztán megnyílt az ajtó, és Varga Gábor
házigazdaként kalauzolta végig vendége-
it az új kultúrház helyiségein. Eközben
süteménnyel, üdítõvel kínálták a közön-
séget.
Impozáns, szép elõcsarnok fogadja az ide
látogatókat, amely önmagában is lehetõ-

séget ad rendezvények megtartására. In-
nen jobbra nyílik a könyvtár és hozzá kap-
csolódóan a teleház céljára szolgáló he-
lyiségek. A nagyterem jóval nagyobb,
szebb lett, mint a régi volt. Hozzá nagy,
nyitott színpad és öltözõk csatlakoznak.
Sürgõsen kijavítandó építési hiba is akadt
az átadásnál: a nagyterem bejárata
ugyanis befelé nyílik. A kivitelezõ ezt zá-
ros határidõn belül kijavítja. A mûvelõ-
dési ház emeleti részén szakköri szobák,
klubhelyiségek, a vállalkozók számára ki-
adó helyiségek és egy konferenciaterem
található A régi mozi helyén hangulatos,
hetvenszemélyes mozi épült, emelt nézõ-
térrel. No, és ilyen mozija se közelben, se
távolban nincs senkinek. Mint egy ék-
szerdoboz. A falu lakói boldogan próbál-
ták ki a plüsshuzatú üléseket.
Ez az épület a jövõ iránti optimizmust su-
gározza. Fejlõdõ falut, magabiztos, a te-

lepülésüket szeretõ polgárokat láttat ve-
lünk a jövõben. Amint végigjártuk a vilá-
gos, nagy tereket, meggyõzõdhettünk ar-
ról, hogy nem felesleges dologra költöt-
ték a ceceiek a pénzüket. A kivitelezés
minõsége kiváló, és ha a költségeket te-
kintjük, csoda, hogy ennyi pénzbõl meg
tudták valósítani. Mert nem kis pénz 120
millió Ft, de ebben a pénzben nemcsak a
régi épület bontása, az új megépítése, ha-
nem a ház felszerelése, berendezése is
benne foglaltatik. A költségeket pályáza-
ti pénzbõl biztosították, 30 %-os ön-
résszel.
Másnap a cecei néptáncosok máris kipró-
bálhatták 10. születésnapi ünnepségük
alkalmából a színpadot. A kétnapos ün-
nep szabadtéri bállal és tûzijátékkal ért
véget. Rengetegen voltak a mulatságon,
és a tûzijáték is nagyon jól sikerült.

Hargitai Lajos
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Lengyel—magyar—magyar híd
Két évvel ezelõtt, Lengyelországban találkozott elõször az
észak-lengyelországi Dziemiany, valamint Káloz polgármeste-
re, Leszek Pob³ocki és Weisengruber Imre. Habár a Kaszuby-
vidéki Dziemianynak van már egy testvértelepülése — a német-
országi Lohra —, szeretett volna tapasztalatot cserélni egy má-
sik településsel is. Mivel a lengyel és a magyar nép mindig is jó
barátságban volt, hamar egymásra talált a két község.
A településeket több közös vonás is jellemzi, így az emberek
mentalitása, a vendégszeretet, a mezõgazdaság. Dziemiany pol-
gármestere Káloz széles utcáit, szép járdáit, mezõgazdaságát,
helyi buszjáratát, az óvodai nevelést, a jól szervezett falunapi
rendezvényeket dicsérte és tartja példaértékûnek a maguk szá-
mára, míg saját településük értékeiként a hagyományõrzést, tu-
rizmust, természetvédelmet, a tavakat, erdõket sorolta fel.
A lengyel polgármester augusztus közepén egy delegáció kísé-
retében látogatott el Kálozra. Itt tartózkodásuk alatt került sor
a Dziemiany és Káloz közötti testvértelepülési megállapodás
magyarországi aláírására is Budapesten, a Parlamentben.
Leszek Pob³ocki úgy gondolja: hatalmas dolog, hogy a két köz-
ség egy olyan szép és jelentõs helyen írta alá a testvértelepülési
megállapodást, mint amilyen a magyar Parlament. Nagyon
büszke erre a küldöttség többi tagjával együtt. Köszönik szépen
ezt a lehetõséget Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ úrnak,
aki segített megszervezni és különlegessé tenni ezt a napot.
Weisengruber Imre elmondta, hogy a két település már 2004.
október 14-én megkötötte a szerzõdést Lengyelországban; Ma-
gyarországon most került erre sor, augusztus 15-én. Lengyel
Zoltán egy 23 karátos arannyal futtatott emlékplakettet adott
át a lengyel küldöttségnek, mely a Parlamentet mintázza. Káloz
pedig egy rendkívül értékes, egyedi, az egyik legnagyobb lengyel
porcelángyárban, Lubianaban készült porcelán étkészletet ka-
pott Dziemianytól, amelynek minden darabját a két település
zászlója díszíti. A lengyel—magyar összefogás következõ mér-
földköve az lesz, amikor egy körülbelül 40 fõs, 12 év körüli gye-
rekekbõl álló kálozi csoport látogat el jövõre Lengyelországba.
Hosszútávon azonban nemcsak az oktatás terén, hanem vállal-
kozói és önkormányzati szinten is szeretnének együttmûködni
a községek.

A lengyel vendégekkel egy idõben tették tiszteletüket a község-
ben Káloz erdélyi barátai is Kárásztelekrõl. 1998 óta áll kapcso-
latban a két település, és a hivatalos kötelékeken kívül számos
baráti, családi szál is összeköti már a határon innen és túl élõ
magyarokat. Az együtt töltött napok emlékére Káloz szimboli-
kus ajándékokat adott át vendégeinek: egy helyi zászlót, egy fa-
liórát, melynek számlapját Káloz és testvértelepüléseinek zász-
lói díszítik.

Hargitai Kiss Virág

„Hétköznapok Sárpentellén”
Különlegesen érdekes kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múze-
um és a Szent István Király Múzeum rendezésében a dégi Fes-
tetics-kastélyban Czakó Ferencnek, a Széchenyi család gyerme-
kei házitanítójának a fotográfiáiból.
Ezek a fotográfiák bepillantást engednek a Nemzeti Múzeumot
alapító Széchenyi Ferenc gróf fia, Lajos és családja életébe. E
képeken közelebbrõl megismerhetjük a sárpentellei birtokon
gyermekéveit töltõ késõbbi híres utazót, Széchenyi Zsigmon-
dot. A képek szövegillusztrálásához a kiállítást rendezõ szak-
emberek felhasználták Széchenyi Zsigmond „Ahogy elkezdõ-
dött” címû könyvét is.
A kiállítást dr. Erdõs Ferenc, a Fejér Megyei Levéltár igazgató-
ja nyitotta meg.
Verebics Géza polgármester a megnyitó után okleveleket és
emléklapokat adott át a település életében kiemelkedõ munkát
végzõknek és a legszebb porták tulajdonosainak. Molnár Gyula
alpolgármester a képviselõ-testület nevében gratulált Verebics
Géza polgármesternek a „Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-
érem” kitüntetéséhez, amelyet Sólyom László köztársasági el-
nök írt alá.

Hargitai Lajos
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OMÉK-díjas lett a Sárréti Vízi Társulat
Nem véletlen, hogy a mi vízi társulatunk
nyerte el az OMÉK vadászati—halásza-
ti—vízgazdálkodási ágazat minõségdíjá-
nak harmadik fokozatát magas színvona-
lú munkájának köszönhetõen. Mint arról
korábban beszámoltam, saját fejlesztés-
ben a társulatnál létrehoztak egy magas
hatásfokkal, alacsony költséggel dolgozó
technológiai rendszert, amely lehetõvé
teszi, hogy kevés élõmunkával tisztán
tudják tartani a vízelvezetõ árkokat. Az
eredmény most lett igazán látványos,
amikor igazi nagy terhelés mellett is kivá-
lóan mûködnek az árkok, elvezetik azt a
két hónap alatt leesett 300 mm csapadé-
kot, amelynél 1999-ben felmondta a szol-
gálatot a külterületi árokrendszer a tér-
ségünkben. És csak azért nem kaphatták
meg az elsõ fokozatot — pedig ehhez
minden szakmai követelményt maximáli-
san teljesítettek —, mert az egyes fokozat
tízéves mûködést követel meg, vízi társu-
latunk pedig papír szerint csupán 3 éve
mûködik. Az ország legrégibb vízi társu-
lata lehetne pedig, ha elõdje, a Nádor
Víz- és Csatorna Társulás csõdbe nem
megy, és jogutód nélkül meg nem szûnik.
Dr. Sághi Zoltánnal, a társulat vezetõjé-
vel végigjártuk a területet, hogy meg-
szemléljük, hogyan mûködnek az árkok
ebben a nehéz idõszakban. Mint a fény-
képek is igazolják, szinte minden vízfo-
lyásból kipusztult a nád, így az nem aka-
dályozza a víz gyors lefolyását. A medrek
így is csaknem tele vannak. Több helyen a

hídpilléren megjelölték a tetõzés szintjét
az elõzõ nap. Ahhoz képest már 10 cm-es
az apadás, ami azt mutatja, hogy rendkí-
vül gyors az árok vízelvezetõ képessége.
A mederoldalak teljes szélességükben
gyommentesek, rendszeresen kaszálják
ezeket korszerû gépi eszközökkel. Egyre
több önkormányzatnál tudnak vállalni az
árkok rendezésére bérmunkát is. Az
egyik sáregresi árkot most vették át. Ott
még látszik, hogy milyen volt az árok ko-
rábban. A kitisztítatlan részen kétméte-
res sûrû náderdõben pang a víz, a kitisztí-

tott részen pedig csobogva folyik le a Ná-
dorba.
Sárbogárdon a Faluárok és az Újfalusi
árok okozta a legtöbb gondot korábban.
Most mindkettõ gyorsan levezette a hét-
végi óriási vízmennyiséget.
Gratulálunk a kitûnõ munkához és a
munkájukat elismerõ díjhoz! A lakosság
nevében pedig köszönjük, hogy ezzel a
munkával biztonságosabbá tették a tele-
pülések belvízelvezetõ rendszerének mû-
ködését.

Hargitai Lajos

10. falunap Sárszentágotán
Kerek évfordulót ünnepeltek idén a
sárszentágotaiak, hiszen immár tizedik
alkalommal került megrendezésre a falu-
nap a sportpályán. Míg délelõtt a foci-
meccsek zajlottak, a délután a pihenésé
és szórakozásé volt. A gyerekek kedvükre
ugrálhattak a megunhatatlan légvárban.
Láthatott a nézõsereg fakírt szögágyon
feküdni, üvegszilánkon fejen állni, és
mindemellett viccelõdni — néhány ágo-
taival is. A Gõbölös fiúk, Ákos és Gábor,
barátaikkal néptáncot adtak elõ. Bara-
nyák István polgármester köszönetkép-
pen a Lászlóker ajándékcsomagját nyúj-
totta át a néptáncos csapatnak. E napon
választották meg Sárszentágota szépét is.
Az elsõ helyezést az öt induló közül Vass
Alexandrának ítélte a zsûri, így õ hord-
hatja a koronát egy évig.
Erdély, Felvidék és a régi Magyarország
más tájairól származó dallamokkal is-
mertette meg a közönséget a székesfe-
hérvári Bartina zenekar. A szakadó esõ
miatt Baby Gabi koncertjére a kultúrház-
ban került sor. A rengeteg ember csor-
dultig megtöltötte a kultúrházat. A vad-

pörkölt-vacsora, majd a tûzijáték aztán
már ismét a szabadban zajlott, ami után
hajnalhasadtáig folyt a tánc.
Baranyák István polgármester elmondta:
az érdeklõdés is mutatja, hogy szükség

van erre a rendezvényre; ez összeková-
csolja a falut, és megerõsíti a közösséget.
Szeretné, ha ez a hagyomány tovább foly-
tatódna — ha rajta múlik, akkor ez így is
lesz. Hargitai Kiss Virág



8 KÖZÖSSÉG 2005. augusztus 25. Bogárd és Vidéke

Faluház Kislókon
Kedden este Ferencz Kornél, kislóki önkormányzati képviselõ
összehívta a falu lakosságát abból a célból, hogy megalakítsák a
kislókiak faluegyesületét. Az egyesület célja, hogy együtt, közö-
sen szervezzék meg a település közösségi életét, sport- és kultu-
rális rendezvényeit. Egyesületként eredményesen pályázhat-
nak fejlesztési forrásokra.
Az összejövetelt a régi központnál lévõ kultúrteremben tartot-
ták meg. Mivel ez viszonylag messze van a település központjá-

tól, egyik fontos céljuk az lesz, hogy a falu közepén megépüljön
faluház. Erre a célra az önkormányzat megvásárol egy házat. Az
alakuló ülésen a faluház ügye is szóba került. A megvásárolni
kívánt épület meglehetõsen kicsi, az állapota se igazán jó, de re-
mélik, hogy az átalakítással kialakítható az igényeknek megfe-
lelõ közösségi ház, ahol rendezvényeket, összejöveteleket tart-
hatnak.

Hargitai Lajos

Ünnep
Sárbogárdon

Az ünnepi programokat — a polgárok minden kérése ellenére
— ismét a Hõsök terén rendezte az önkormányzat. A Baross ut-
cai önkormányzati telken dübörgött egész nap a vidámpark, és
a téren a katonasírokon ugráltak a gyerekek. Ez különösen
visszatetszõ volt az esti hivatalos ünnepi megemlékezésen, amit
az emlékmû-együttesnél tartottak meg. Az ünnepség alatt a té-
ren szórakozó gyerekek rohangásztak keresztül—kasul, és ug-
ráltak mûsor közben is az emlékmûveken, ami meglehetõsen
zavaró volt.
Ezeket a zavaró tényezõket próbálta feledhetõvé tenni a sárbo-
gárdi fúvószenekar és a református énekkar színvonalas, szép
mûsora. A köszöntõ után beszédet mondott dr. Szabadkai Ta-
más alpolgármester.
Az ünnepséget a Sárbogárd Város Díszpolgára cím átadása tet-
te valóban emlékezetessé a jelenlévõ közönség számára. A ki-
tüntetéseket Juhász János polgármester adta át Huszics Ven-
delnek és Huszics Vendelnének a város zenei életében kifejtett
sok évtizedes munkájuk elismeréseként. A városi énekkar tag-
jai — tudomást szerezve a kitüntetõ cím átadásáról — meglepe-
tésként egy énekszámmal köszöntötték karvezetõiket.
Ezt követõen a mûsorközlõ felkérte Juhász János polgármes-
tert és dr. Szabadkai Tamás alpolgármestert, hogy helyezzék el
koszorújukat Szent István millenniumi emlékmûvénél.
Az ünnepség után a díszteremben fogadáson köszöntötték a
Huszics házaspárt. A téren eközben folytak a mûsorok. Nagy si-
kert aratott a közönség körében az autóhangokat utánzó humo-
rista mûsora. Látványos, színvonalas mûsort adtak a Tûzzsong-

lõrök valamint egy görög zenei és táncegyüttes. A táncba a kö-
zönséget is bevonták.

Lábjegyzet
Nem tudni, hogy véletlenül vagy szándékosan történt-e, de az ün-
nepségre meghívott és jelen lévõ Lengyel Zoltán és Szabados Ta-
más országgyûlési képviselõket — az eddigi szokással ellentétben
— senki nem köszöntötte. És — bár mindketten ott álltak koszorú-
ikkal —, õket nem jelentették be a koszorúzásnál sem, csak a pol-
gármestert és az alpolgármestert. A zavart csöndben ezért aztán
szinte lopva koszorúzták meg mindketten Szent István király em-
lékmûvét. Mindezért senki nem kért tõlük elnézést.
Talán ez is része a dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõje-
löltet tûzön—vízen át népszerûsítõ kampánynak? Ilyen durván
azért mégse kellene sárba taposni az ellenfeleket! Egyelõre még
Lengyel Zoltán a 6-os választókörzet egyéni képviselõje a Fidesz
színeiben és Szabados Tamás az MSZP listás országgyûlési képvi-
selõje. És ha a választók úgy akarják, ez így is marad.

Hargitai Lajos
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Óraavató díjátadással
Avatással és díjátadással vette
kezdetét Szent István ünnepe
Sárbogárdon, délelõtt, az új üz-
letközpontban. A Boross Mi-
hály-emlékparkban ugyanis múlt
héten egy köztéri órát állítottak
fel, mely a pontos idõt mutatja
eztán az arra járóknak. Mint
Nedoba Károly, a körzet képvi-
selõje elmondta: egyik barátja,
Móricz László adta az ötletet,
hogy a pihenõpark ezzel is han-
gulatosabb legyen az itt idõzõ
emberek számára. Kéri, védjék
az értékeiket, és ne hagyják, hogy
mások megrongálják azokat.
Az ünnepség keretében Juhász
János polgármester és dr. Sza-
badkai Tamás alpolgármester a
város két jeles egyéniségének
nyújtották át a képviselõ-testület
elismerését, méltatva tevékeny-
ségüket. Az Év Utánpótlás-neve-
lõje címmel tüntették ki Gilicze
Lászlót, a szép eredményekben
gazdag Sárréti Íjász Club „mo-
torját”, vezetõjét; a Sárbogárd
Ifjúságáért címet Németh Pál
pedagógusnak, a városi természetjárók vezetõjének adományozták, aki sok fiatallal
szerettette meg a túrázást. A díj mellé egy-egy Révész-bicskát is kaptak a kitüntetet-
tek, akiknek szerkesztõségünk ezúton is gratulál!

Hargitai Kiss Virág

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala bontásra meghirdeti a
Sárbogárd, Magyar u. 1. szám alatti, 5740
hrsz-ú, 160 m2 alapterületû lakóházas in-
gatlanát.
Az elbontott anyagok a munkadíj fejében elvi-
hetõk.
A pályázat nyertesének a bontási munkák
végzéséért felelõs mûszaki vezetõt kell meg-
bíznia, nevét, címét, jogosultságát a bontást
megelõzõ 10 nappal korábban be kell jelenteni
a polgármesteri hivatal felé.
A bontás alatt folyamatosan a bontási anya-
got, építési hulladékot a helyszínrõl el kell szál-
lítani, és el kell végezni a szomszédos ingatla-
nok terepszintjéhez igazodó tereprendezési
munkálatokat.
A bontás során esetlegesen elõkerülõ mûem-
léki vagy régészeti leleteket azonnal be kell je-
lenteni a polgármesteri hivatalba.
Az épület telefonon történt egyeztetés után –
az 520/260/48-as melléken – megtekinthetõ.
A közmûvek kikötésérõl a polgármesteri hiva-
tal gondoskodik.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani a
meghirdetéstõl — 2005. augusztus 25-tõl —
számított 15 napon belül, Sárbogárd Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
jegyzõjének címezve.
A borítékon kerüljön feltüntetésre: Pályázat
„Sárbogárd, Magyar u. 1. szám alatti lakóház
bontására.”

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, pontos lakcímét;
– a bontás elvégzésének, a terület rendbeté-
telének legrövidebb idejét, tervét;
– a törmelék, hulladék elszállítására megjelölt
helyet.
A pályázat megjelenésének idõpontja: a helyi
újságban, a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján: 2005. augusztus 25-e.
A pályázatok leadási határideje: 2005. szep-
tember 9., 10.00 óra
Helye: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivata-
la, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 9.
iroda.
Az ingatlan elbontásának, a terület rendbeté-
telének legkésõbbi idõpontja: 2005. október
17.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2005.
szeptember 15.
A benyújtott pályázatok elbírálásakor figye-
lembe vételre kerül a megadott bontási mun-
káknál rövidebb idõn belül történõ munkavég-
zés, a megjelölt feltételeknek megfelelõen.
A pályázat nyertese, és a sikertelen pályázók
értesítése postai úton történik.

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal

Családias hangulatú ünnepséget rendeztek Mezõszilason államalapító királyunk,
Szent István ünnepén. A Németh László Klubkönyvtár udvarán felállított szabadtéri
színpadon köszöntötte a vendégeket Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ. A kö-
szöntõ után a klubkönyvtár színjátszói az újkenyér ünnepéhez kapcsolódó mûsort
mutattak be. Ezt követõen mindenkit meghívtak a rendezõk egy paprikás krumpliból
fõzött vacsorára, amihez a megszegett újkenyeret fogyasztottuk el. /H/

Ünnep Mezõszilason
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Sárbogárd—Seregélyes 2-7 (2-3)
Sárbogárd 200 nézõ, vezette: Fehér Mik-
lós.
Sárbogárd: Bognár, Szabó K. J., Hegedüs
J., Tomán, Kapusi, Csuti, Szabó A., (Fo-
dor), Bognár Zs., Huszár, (Hegedüs
Gy.), Szabó Z., Csendes.
Seregélyes: Ács, Tömör L., Benczik Cs.,
Benczik A. (Ovéri K.), Billig, Dvéri Zs.,
Tömör Cs., Rapai, Takács (Retl), Ódor,
Polányi (Rigó).
A vendégcsapat már az elsõ percben le-
hûtötte pontszerzési reményeinket. Ha-
zai kezdés után Dvéri Zs. szerzett labdát,
hosszú indítása Polányit találta helyzet-
ben, a kapus mellett lõtte a labdát a háló-
ba, 0-1.
A 2. percben Tömör 25 m-es szabadrúgá-
sát védte Bognár. A 10. percben Huszár
20 m-es szabadrúgása a sorfalról szöglet-
re pattant. A 12. percben Dvéri Zs. ka-
pott hosszú indítást, lendületbõl elvitte a
kapus mellett a labdát, és a hálóba lõtt,
0-2. A 16. percben szabadrúgáshoz jutot-
tak a vendégek Tömör L. erõsen meglõtt
labdája a sorfalról vágódott a hálóba, 0-3.
Az elsõ negyedóra seregélyesi fölényt
mutatott, védõink bizonytalanságát a há-
rom bekapott gól is bizonyította. A 20.

percben szép hazai támadás végén Szabó
Z. 16 m-rõl a felsõ kapufát találta el.
Majd újabb vendéghelyzetek maradtak
ki. A 21. percben Polányi beadását Ben-
czik Cs. 5 m-rõl a kapu mellé fejelte. A 23.
percben Dvéri Zs. 8 m-rõl leadott lövését
védte Bognár. Egy percre rá Takács köze-
li lövésénél ismét Bognár bravúrja men-
tette meg a kapunkat a góltól. A 27. perc-
ben Csuti lövése szállt kapu fölé. A 32.
percben Kapusi szabadrúgását védte Ács.
A 36. percben Dvéri Zs. szabadrúgását a
védõink hárították. A 42. percben Csen-
des indítását Szabó Z. kapta jó helyzet-
ben, és a kapus mellett a hálóba lõtt, 1-3.
A 44. percben ismét Szabó Z. került gól-
helyzetbe, a 16-oson belül felvágták,
11-es. A büntetõt Tomán értékesítette,
2-3.
A II. félidõ közepéig mezõnyjáték folyt
enyhe hazai fölénnyel. A 70. percben
Dvéri K. közeli lövése kapu fölé szállt. A
72. percben Dvéri Zs. szögletét Billig fe-
jelte kapu fölé. 75. perc: Szabó Z. 16 m-es
lövését szögletre öklözte Ács. A 76. perc-
ben Kapusi szögletét Csendes fejelte ka-
pura, a kapus a gólvonalról mentett. A 78.
percben szép vendégtámadás végén Tö-

mör Cs. lõtt gólt, 2-4. A 80. percben Csuti
a kiállítás sorsára jutott. A 81. percben
Dvéri Zs. szabadrúgásból megszerezte
csapata ötödik gólját, 2-5. A 85. percben
Tömör L. szerzett újabb gólt, 2-6.
A 87. percben Dvéri K. talált a hálóba,
2-7. A 89. percben Tömör Cs. gólhelyzet-
ben kapu mellé küldte a labdát.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Seregélyes

5-2 (3-1)

Sárbogárd, vezette: Varga György.
A hazaiak már 3-0-ra vezettek, amikor a
szünet jót tett a vendégeknek, feljöttek
3-2-re. A hajrában ismét a hazai fiatalok
voltak eredményesek, és ilyen arányban
is megérdemelten gyõztek.
Góllövõk: Huszár, Borostyán, Iványi (2),
Sebestyén.
Augusztus 28-án, vasárnap, 15.30 órakor
és 17.30 órakor Kálozon játszik bajnoki
mérkõzést ifjúsági és felnõtt csapatunk.
Indulás 14.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság

Velence: 350 nézõ, vezette: Kassai
(Reisinger, Fehér).
Velence: Krencz – Király, Éliás, Baji, Ja-
nicska – Csábi, Csanádi J., Csanádi Zs.
(Sephok), Topos Z. – Pál (Simek), Né-
meth (Antal). Edzõ: Görgicze Gábor.
Sárszentmiklós: Papp Z. – Bodó, Papp
A., Szarka, Fülöp – Palotás, Csanaki,
Markovics, Deák (Molnár) – Tórizs (Ba-
kos), Král (Salalmon). Edzõ: Horváth
Csaba.
A 2. percben egy rövid felszabadítást kö-
vetõen Csanádi Zs. 18 méterrõl kapásból
bombagólt lõtt, 1-0. A 20. percben Mar-
kovics – Tórizs összjáték végén Tórizs 11
méterrõl hibázta el a ziccert. A 47. perc-
ben Németh futott el a bal oldalon, leráz-
ta védõjét, majd középre ívelt, ahol Csa-
nádi Zs. érkezett remek ütemben és 13
méterrõl hatalmas gólt fejelt, 2-0. Az 55.
percben Csábi lövése csúszott ki Papp Z.
kezébõl, de szerencséjére a felsõ léc segí-
tett. A 66. percben egy hazai sarokrúgást
követõ kapu elõtti kavarodás végén Csábi
lõtt kapura, Papp Z. most hatalmas bra-
vúrral védett. A 76. percben Bakos 16

méteres kellemetlenül vágódó szabadrú-
gását védte Krencz. Jók: Csanádi Zs., Ja-
nicska, Király, illetve senki.

Ifjúsági mérkõzés 3-7

Gólszerzõ: Törzsök (3), illetve Bartha
(3), Dombi, Szilágyi, Nagy, Csendes.

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Martonvásár 2 - - 11-1 6
2. Etyek 2 - - 8-1 6
3. Iváncsa 2 - - 9-3 6
4. Aba-Sárvíz 2 - - 6-3 6
5. Polgárdi 2 - - 8-3 6
6. Velence 2 - - 4-0 6
7. Kápolnásnyék 1 1 - 7-6 4
8. Baracs 1 1 - 5-4 4
9. Csór - 1 1 2-6 1
10. Pusztaszabolcs - 1 1 2-6 1
11. Bicske - - 2 2-5 0
12. Sárszentmiklós - - 2 1-5 0
13. Kisapostag - - 2 1-6 0
14. Alba Regia - - 2 0-8 0
15. Szabadbattyán - - 2 0-8 0
16. Adony - - 2 4-13 0

Déli-csoport állása
Rácalmás SC—Sárszentágota

6-3 (3-0)
Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ: Kõvûri
(2), Pálfi (2), Balogh, Munkácsi.

Dég—Cece 0-2 (0-1)
Vezette: Meleg. Gólszerzõ: Molnár (2).

Zichyújfalu SE—Perkáta 3-0 (1-0)
Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Winklár (2),
Németh. Kiállítva: Tálos (Perkáta).

Besnyõ—Nagyvenyim 1-3 (1-1)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Viola, illet-
ve Székely, Sárai, Tóth.

Cikola—Vajta 4-3 (3-0)
Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Kovács (2),
Major, Csányi, Lojd.

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Rácalmás 2 - - 10-2 6
2. Cece 2 - - 7-0 6
3. Zichyújfalu 2 - - 5-0 6
4. Nagyvenyim 1 1 - 4-2 4
5. Cikola 1 1 - 5-4 4
6. Vajta 1 - 1 5-4 3
7. Alap 1 - - 3-2 3
8-9. Sáregres - - 1 0-2 0
8-9. Nagylók-Hantos - - 1 0-2 0
10. Dég - - 2 2-5 0
11. Perkáta - - 2 2-7 0
12 Sárszentágota - - 1 0-6 0
13. Besnyõ - - 2 1-8 0
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Májer Lajos-emléktorna

Sárszentmiklós híressége, a fiatalon meg-
halt Májer Lajos emlékére nyolcadik al-
kalommal rendezték meg szombaton a
Sárszentmiklós SE pályáján a Májer La-
jos-kispályás labdarúgó emléktornát. A
régi sporttársak, a videotonos öregfiúk,
az MTK-sok ilyenkor mindig eljönnek,
hogy egy focitornával emlékezzenek a hí-
res labdarúgóra, a volt barátra.
A torna résztvevõit Fekete László kö-
szöntötte. Megnyitó beszédet mondott
Juhász János polgármester.
Az öregfiúk hét csapatot állítot-
tak ki, az ifjúsági utánpótlás
U-13 kategóriában pedig öt csa-
pat nevezett. A kellemes idõben
jó hangulatú meccseket láthatott
az érdeklõdõ közönség. Míg a fi-
úk játszottak, az öltözõk mögötti
árnyékos hátsó udvaron Kazsoki
József híres fõzõmester irányítá-
sa alatt fõzték a sertéspörköltet,
és tisztították hozzá az asszo-
nyok a krumplit.
A vendégek tanúsíthatják, kitû-
nõ lett az ebéd, mert minden el-
fogyott, és nem azért, mert kevés
lett volna, hanem azért, mert iga-
zán jó lett minden.
A torna eredményeként az öreg-
fiúknál elsõ lett a Dunaferr csapata, má-
sodik a Videoton, harmadik az Atomerõ-
mû Paks, negyedik az MTK, ötödik Sár-
szentmiklós II., hatodik Sárszentmiklós
I., hetedik Sárbogárd csapata.
Gólkirály: Huszárik László, MTK; a leg-
jobb kapus: Máté László, Paks; a legjobb
mezõnyjátékos: Vadász Imre, Videoton.
Az U-13 utánpótlás ifjúsági mérkõzések
eredménye:

1. Sárszentmiklós I., 2. Videoton; 3.
Káloz; 4. Sárszentmiklós II.; 5. Sárbogárd
(versenyen kívül).
Gólkirály: Gráczer Gergõ, Sárszentmik-
lós I.; a legjobb kapus: Molnár Roland,
Videoton; a legjobb mezõnyjátékos:
Abdalla Aimen, Sárszentmiklós II.
A legjobb hazai játékos különdíját, a pak-
siak felajánlását Bogdán Attila kapta.
A tizenegyesrúgás gyõztese a felnõttek-
nél Mondovics Zoltán, a gyerekeknél el-

sõ Lakatos Dávid, második Bartók Zol-
tán, harmadik Nagy Gábor lett.
A díjakat Juhász János és id. Nagy László
adták át.
A mérkõzéseket vezette: Bihar Ferenc,
Nagy Sándor, Rehák Sándor, Fekete
László, Tar István.
A rendezvény szervezõi: id. Nagy László,
Térmeg László és Szántó Gáspár voltak.

Hargitai Lajos

A FEMOL-csoport
állása

Beloiannisz—Lajoskomárom
2-5 (2-4)

200 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Szolomosz (2), illetve Maráczi, Glück,
Bata, Kervarics, Schmikl.
Ifjúsági mérkõzés 1-3

Mezõfalva—Kulcs 6-0 (4-0)
100 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Sze-
pesi, Lukács, Kassai (3), Nagy.
Ifjúsági mérkõzés 10-0

Sárosd—Mezõszilas 8-1 (3-0)
200 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Berényi (2), Právics, Vinoczai, Kovács Z.,
Egerszegi, Strommer, Horváth, illetve
Császár.
Ifjúsági mérkõzés 4-3

Füle—Pálhalma 1-8 (0-7)
130 nézõ, vezette: Kiss L. Gólszerzõ:
Firnicz, illetve Reichardt (3), Szabó (2),
Barics (2), Fehér.
Ifjúsági mérkõzés 4-4

Sárbogárd—Seregélyes 2-7 (2-3)
200 nézõ, vezette: Fehér. Gól: Szabó,
Tomán, illetve Dvéri Zs. (2), Dvéri K.,
Polányi, Tömör L. (2), Tömör Cs. Kiállít-
va: Csuti (Sárbogárd)
Ifjúsági mérkõzés 5-2

Jenõ—Káloz 7-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ:
Tóth (2), Nyakas (2), Halenár, Fodor,
Csizmadia, illetve Árva.
Ifjúsági mérkõzés14-2

Kisláng—Szabadbattyán 0-0
140 nézõ, vezette: Závotka. Az ifjúsági
mérkõzés a 69. percben 2-0-ás állásnál
félbeszakadt.

Elõszállás—LMSK 2-2 (0-1)
150 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Kiss Gy., Simon I. L., Csizmadia, Sütõ.
Ifjúsági mérkõzés: 0-7

FEMOL ’97-csoport állása
1. Pálhalma 2 - - 12-1 6
2. Lajoskomárom 2 - - 12-3 6
3. Sárosd 2 - - 11-2 6
4. Jenõ 2 - - 10-3 6
5. LMSK 1 1 - 7-3 4
6. Kisláng 1 1 - 2-0 4
7. Szabadbattyán 1 1 - 2-1 4
8. Seregélyes 1 - 1 9-5 3
9. Mezõfalva 1 - 1 7-7 3
10. Mezõszilas 1 - 1 6-9 3
11. Elõszállás - 1 1 3-4 1
12. Beloiannisz - - 2 3-10 0
13. Káloz - - 2 1-9 0
14. Kulcs - - 2 1-9 0
15. Sárbogárd - - 2 2-11 0
16. Füle - - 2 2-13 0
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Emlékezés
Szent

Istvánra
Színdarabbal emlékeztek államalapítón-
kra, Szent István királyra a sárszentmik-
lósi katolikus templomban, csütörtökön
este. Varga László hitoktató az estét a ha-
tárainkon kívül élõ magyar testvéreink-
nek ajánlotta, Silye Jenõ egyik dala és a
Bródy—Szörényi páros rockoperájának
egyik szerzeménye, a Felkelt a napunk kí-
séretében. A Himnuszt követõen Mészá-
ros János plébános mondott ünnepi kö-
szöntõt. Mint mondta: két hazánk van:
földi és égi. Szent István kapcsolat az égi
és a földi haza között. Ahogy az emberi
test és lélek nem választható el egymás-
tól, úgy az Ég és a Föld sem. A bizalmat és
erõt az Égbõl meríthetjük, és ezzel mun-
kálkodhatunk a Földön, hogy aztán az égi
hazába térhessünk meg. A plébánost a

Ráckeresztúri Fiatalok Kulturális Egye-
sülete követte Kupi Gábor vezetésével. A
társaság saját színdarabbal állt a közön-
ség elé, melybe a szerzõ, Baki Bálint, ver-
seket és egy kis történelmi áttekintést is
beleszõtt. A mûnek — melynek ez volt
egyben a premierje is, az volt a legfõbb

üzenete —, hogy ne keseregjünk, hanem
mindnyájan egymás kezét fogva menjünk
tovább az István által megkezdett úton. A
fiatalok által közvetített gondolatoknak a
Szózat sorai, és a Székely himnusz adtak
nyomatékot.

Hargitai Kiss Virág

Újmise Sárszentmiklóson
A gyulafehérvári egyház két papja, Ta-
más Huba és fivére, Barnabás voltak a
sárszentmiklósi katolikus gyülekezet
vendégei szombaton délután. Mivel a
testvérpárt rokoni szálak fûzik Miklós-
hoz, Barnabás már járt nálunk az elmúlt
évben újmisézni. Most Huba követte õt.
A két ifjú atyát Mészáros János köszön-
tötte a templomot megtöltõ gyülekezet
elõtt.
Huba atya a szertartás keretében (a mos-
tanában pusztító árvízre is utalva) arról
beszélt, mennyire fontos, hogy milyen
alapokra építünk akár egy valódi, akár
egy képletes értelemben vett hidat. Szent
István munkássága, élete példa lehet
mindnyájunk számára. Hangsúlyozta a
szeretet fontosságát, melynek nemcsak
érzelmekben, hanem tettekben is meg
kell nyilvánulnia. Hiszen szeretet nélkül
nincs élet. Nagyon sok a szeretethiányos
ember, ettõl olyanok, mint a gesztenye:
kívül szúrósak, belül pedig keserûek. A
szent kenyér ünnepén legyünk mi a ko-
vász, a szeretet hírnökei — mondta.
A Himnusz és a Székely himnusz elének-
lését követõen Varga László a templom
bekeretezett, nemzetiszín szalaggal átkö-
tött képét adta át Huba atyának, amit egy

miklósi diáklány, Ferenczi Adrienn fes-
tett. Az atya ígértet tett arra, hogy más-
kor is eljönnek majd ide, és viszonzáskép-
pen egy gyönyörû bukovinai éneket adott

elõ. Majd megáldotta az újkenyeret, vé-
gül pedig az eléje járuló testvéreket.

Hargitai Kiss Virág
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27-én, szombaton, 19 órakor:

Beépített szépség 2.
Csábítunk és védünk

Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték

Gracie Hart hõstettét — elhárította a
Miss Amerika szépségverseny résztve-
võit fenyegetõ veszélyt — felkapja a
média. A csábos FBI-ügynökbõl sztár
lesz, csakhogy Gracie magánélete ro-
mokban hever.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

Szünidei akció
a videotékában!

Július 20-tól augusztus 20-ig
hétköznapokon MINDEN DVD
KÖLCSÖNZÉSI DÍJA 300 Ft.

Éljen a lehetõséggel!

NYÁREZÜST – SZAVAK
(könyvismertetés)

Hetilapunk mindig szívesen és örömmel
tudósít, ha sárbogárdi alkotó mûve jele-
nik meg.
2005 júliusában adta ki a budapesti
Accorda Kiadó harmadik antológiáját
„Nyárezüst-szavak” címmel. A kötet ti-
zenhét amatõr költõ, író mûveibõl ad vá-
logatást az olvasóknak. A most megje-
lent, igényesen kiállított kötetben ismét
felfedezhetjük D. Bencze Anna (Dömök
Péterné – Pannika) sárbogárdi szerzõ két
versét és két prózai írását.
Elfogultság nélkül megállapítható, hogy
az antológiában közölt versek, prózák
minõségileg és mennyiségileg is fejlõdést
mutatnak az elsõ írásokkal összehasonlít-
va. Szókincse bõvült, képei változatosab-
bak, bátrabban vall magáról, stílusa
könnyedebb, gördülékenyebb.
Az elsõ hosszabb terjedelmû versét az
„Ábel tornya” verseskötet szerzõjének
versei elolvasása után írta. A székely szár-
mazású költõt megismerteti az olvasók-
kal, és megköszöni a neki nyújtott segít-
séget.
A második versének címe: „Összegzés”
egy lírai hangvételû visszatekintés az el-
múlt 57 év történeteirõl, értékelve embe-
ri magatartását.
Idézetek a versbõl:
„Születünk és meghalunk.
E két szót könnyedén kimondjuk.
S közte a nagy mutatvány:
Az életet, hogyan alakíthatjuk?”
Hogy honnan jöttem, soha nem tagadtam.
Másokra sárt soha nem dobáltam.
Volt úgy, hogy vétettem. Beláttam.
És tettem a dolgom
Amint hozta a sorsom.
Jutott bõven árnyék,
De láthattam a fényt is.”
Pannika prózai írásai meglepetések, él-
ményszerûek, olvasmányosak. Az elsõ
„Megérdemelte” (Egyszerû történet
azokból az idõkbõl, amikor nem villany-
mozdony húzta a vasúti szerelvényeket)

címû, egy egyszerû régi történet feleleve-
nítése az emberi helytállásról, bátorság-
ról, ami ma nagyon is aktuális.
A befejezõ írás „Pille a zsombékon” cí-
met viseli. (Alcíme: Emlékeimbõl) Egy
kedves, hangulatos pillanatfelvétel a
gyermekkorról és emlékezés a már eltá-
vozott két szeretõ szülõrõl.
Idézet a befejezõ sorokból: „Öt évtizednyi
távolságból is érzem apám figyelõ szemét és
anyám kezének szorítását a karomon. Hal-
lom a hangját, amint mondja: ide lépj, pon-
tosan ide, itt jó lesz!”
A könyv megrendelhetõ: Accordia Kiadó,
1062 Budapest, Lehel u. 3/b (1600 Ft).

Megjegyzés: Javasoltuk D. Bencze Anná-
nak, hogy a karácsonyra megjelenõ kiad-
ványból egy példányt ajándékozzon a vá-
rosi könyvtárnak. Így az érdeklõdõk köl-
csönzés útján hozzájuthatnak és elolvas-
hatják verseit, prózáit.

(Sz. I.-né)

ÚJ ÉVAD A
KÓRUSBAN

Szeptember elsején (csütörtökön)
19.00 órakor tartja a sárbogárdi

Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar
az új évad elsõ próbáját

a József Attila Mûvelõdési
Központ kamaratermében.

Bárki bekapcsolódhat munkánkba
hétfõi és csütörtöki próbáinkon.

Minden új érdeklõdõt
szívesen látunk!

Lakossági
tájékoztatás

Elõre láthatóan szeptember 30-ig

félpályás lezárás lesz
útépítés miatt

az Alapot Sárbogárddal összekötõ
úton, az ott folyó burkolat-

felújítási munkák miatt.

Az építés miatti forgalomkorláto-
zásért a kivitelezõ Strabag Rt. az
úton közlekedõk türelmét kéri.

RUHAOSZTÁS
2005. augusztus 26-án, pénteken,
9.00-11.00 óráig ruhaosztás lesz

a családsegítõ szolgálatnál.
Kérjük, hozzanak magukkal

reklámszatyrokat.

Nyomtatás és másolás
felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja a

Bogárd és Vidéke Nyomda.

Brosúra, névjegy, meghívó, szórólap,
plakát, füzet, könyv, jegytömb, címke

és még sok más...

Nyomtatás és másolás színesben is,
színes fotónyomtatás,

nagyméretû nyomtatás...

Új lehetõség a kültéri nagyméretû
nyomtatás: színes fotóminõségû

dekoráció, tábla, zászló stb.

Új gépsorunk lehetõvé teszi, hogy ezen túl
nem kell egyszerre nagy mennyiségre

beruházni, a kisebb példányszámú
utánrendelés gyors és gazdaságos.

Megrendelések felvétele:
Sárbogárd, Hõsök tere 12., (mûv. ház

mögött), tel.: 06 (25) 508 900.
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Olaszos párolt csirke

Hozzávalók: 40 dkg csirkemellfilé, 2 evõkanál olívaolaj, 5 dkg
vöröshagyma, 25 dkg sárgarépa, 15 dkg fehérrépa, 5 dkg zeller-
gumó, 1 kávéskanál szárított oregano, 3 evõkanál sûrített para-
dicsom, 1 dl száraz vörösbor.
A csirkemellet kb. 5 dekás darabokra vágjuk, megsózzuk, a
felforrósított olajban elõsütjük, majd kiszedjük és félre-
tesszük. A maradék olajon átfuttatjuk az apróra vágott vö-
röshagymát és a kis hasábokra vágott zöldséget. Megszórjuk
az oreganoval, hozzákeverjük a sûrített paradicsomot, össze-
pirítjuk, és hozzáöntjük a vörösbort. Beletesszük az elõsütött
húst, és kevés vízzel felöntve, fedõ alatt puhára pároljuk.

Budapest tekercs

Hozzávalók a piskótához: 5 tojásfehérje, 25 dkg cukor, 10 dkg
darált dió, 10 dkg liszt, 1,5 evõkanál kakaópor; a töltelékhez: 4 dl
tejszín, 1 kisebb mandarinkonzerv; díszítéshez: 10 dkg étcsoko-
ládé.
Elkészítés: verjük fel a tojásfehérjét habbá, keményre, a cuk-
rot óvatosan adagoljuk hozzá. Keverjük össze a darált diót a
liszttel, a kakaóporral és forgassuk a tojáshabba.
Sütõpapíron süssük 180 EC-on 15-20 percig. Közben készít-
sük el a tölteléket: a tejszínt verjük kemény habbá, és kever-
jük bele a lecsöpögtetett gyümölcsöt. Még langyosan kenjük
meg a piskótát a töltelékkel, és tekerjük fel jó szorosan. A te-
kercs tetejét olvasztott csokoládéval díszítsük. Fogyasztás
elõtt néhány órára tegyük hûtõbe.

Meggyes pite

Hozzávalók: 1 pohár kefir; fél pohár cukor; 2,5 pohár liszt (az
egyik pohár lehet rétes liszt) fél pohár étolaj; 3 egész tojás; 1
sütõpor; vaníliás cukor, fél citrom reszelt héja; meggy (fejtve),
szilva negyedelve, vagy õszibarack szeletelve.
(A cukor helyett 2-3 evõkanál mézet, a fehér liszt helyett tel-
jes kiõrlésû lisztet is lehet használni.)
A liszt kivételével mindent összekeverünk egy tálban, a lisz-
tet a sütõporral elkeverve belekeverjük az elõzõ keverékbe.
Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük. Tetejére a meggy mellé
még darabolt diót is szórhatunk, a szilvára kevés õrölt fahé-
jat tehetünk. A kefir helyett lehet joghurtot vagy tejet is hasz-
nálni.
(Ezzel a recepttel az egyik olvasónk lepte meg szerkesztõségün-
ket.)

Nagymama receptjei PÁRBESZÉD A
KÉPZELET SÍKJÁN

MENEDZSER Vannak buta tudósok. Elképesztõ, hogy néha
miket agyalnak ki. Azt olvasom a maguk egyik tekintélyes folyó-
iratában, hogy a mai fogyasztói társadalom nemhogy boldogab-
bá tenné az emberiséget, inkább boldogtalanságot okoz az em-
berekben.
TUDÓS Igen, bizonyos felmérések ezt tanúsítják. A mai világ
úgy van berendezkedve, hogy az egyéneket mennél nagyobb jö-
vedelemre és egyre nagyobb bevásárlásokra ösztönözze. Mit
csinál az ipar példának okáért? Egyre csábítóbb mütyürkéket,
köldökékszereket, ravasz gépeket, csodafürdõkádakat állít elõ,
a szegény hapsinak csorog a nyála, és addig hajt, amíg össze nem
jön a pénz arra a mindentudó csaptelepre vagy sakkbajnok mo-
biltelefonra. Aztán eljön a nagy nap: valamelyik pláza õrültek-
házában megveszi a ketyerét, két napig madarat lehet fogatni
vele, annyira örül. Majd egy reggel kinyitja a postaládáját, a lába
elé ömlik az aznapi reklámköteg, abban talál húszféle csoda-
szerkentyût vagy nagyon praktikus hülyeséget, s elkezdi a vá-
gyakozást elölrõl. Hol van már a boldogság? Elfújta a szél. Jö-
het a hajtás, a túlóra, éjszakai munka, hogy megszerezze vágyai
újabb netovábbját, és remegõ kézzel elhelyezze a bevásárlóko-
csiba. A nemzetgazdaság irányítói meg ujjonganak, hogy nõ a
„dzsídípí”, megint több bóvli került le a futószalagokról. Kérde-
zem én: boldognak nevezhetõ-e a mi emberünk, vagy inkább
egy taposómalom rabszolgájához hasonlítható?
MENEDZSER Okosok ezek a maga tudósai. Tudja, mit csinál-
nék velük? Elküldeném õket egy darab szalonnával, egy fej
hagymával és egy karéj kenyérrel nyári hajnalokon kaszálni.
Mondjuk búzát aratni kézi erõvel. Vagy vasúti töltést emelni
egy talicskával, egy lapáttal, kövesebb talajon csákányozni. És
nincs ám aratógép, nincs földmarkoló, nincs hûtõkocsi hideg
itallal! Igya a poshadt vizet a cserépkorsóból, izzadja ki a lelkét,
rohadjon le róla az ing. Mosakodjon téli reggelen fagyos vízben
bádoglavórból, menjen ki térdig hóban gázolva a budiba elvé-
gezni a dolgát, markolja meg dermedt kézzel a baltanyelet, hogy
a vacogó családnak néhány hasáb fával egy kis meleget teremt-
sen a szoba-konyhában. És nincs gázvezeték, nincs hõközpont,
melegvíz-szolgáltatás, csak kis bolt van, ahol az asszony sorban
állhat tíz deka vajért, és tördelheti a rõzsét a sparherdbe, ha fõz-
ni akar. Ott aztán megtanulhatná a maga tudósa, hogy mégis
nem jobb-e az összkomfortos, központi fûtéses lakás, az áruval
dugig tömött, önkiszolgáló áruház és általában a fogyasztói tár-
sadalom, mint az a bizonyos boldog régi világ.
TUDÓS Nem szabad összetéveszteni a meleg vizet a boldog-
sággal. A boldogság nem a radiátorban fészkel, hanem a lélek-
ben. Ahol örökös vágyakozás, soha véget nem érõ kielégület-
lenség honol, ott nincs békéje, elégedettsége a léleknek, folyto-
nos görcs markolja a szívet. Mi ketten nem érthetjük meg egy-
mást.
MENEDZSER Nem bizony, mert maga szeretné visszafordíta-
ni a világtörténelmet.
TUDÓS Nem lehet visszafordítani, egyetértünk. De ez azt je-
lenti-e, hogy jó felé mennek a dolgok?
MENEDZSER Szél ellen nem lehet fütyülni, uram. Na, min-
den jót!

(L. A.)

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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A bagoly
2. rész

Már-már úgy látszott, hogy nem a polgá-
rok ûzik ki a szörnyeteget a csûrbõl, ha-
nem a szörnyeteg õket a városukból. Vé-
gül azonban jelentkezett egy nagy behe-
mót ember, aki sokat forgott mindenféle
hadakban, és híres volt vitézi tetteirõl.
— Mit gondoltok, elég, ha csak megbá-
muljátok az ellenséget? Komoly munka
ez, nem gyerekjáték! De látom, mindnyá-
jan anyámasszony katonái vagytok; mind
féltek, hogy beletörik a fogatok ebbe a
kemény dióba!
— Jó, jó — mondták neki a polgártársai
—, elismerjük, hogy te vagy a legnagyobb
vitéz a városban; segíts hát rajtunk!
— Hozzátok ide a fegyverzetemet! —
rendelkezett a nagy hõs.
Páncélt öltött, kardot kötött, dárdát fo-
gott. A többiek áhítattal figyelték s készü-
lõdését, magasztalták a bátorságát, ag-
gódtak az életéért. Aztán önkéntes je-
lentkezõk odakúsztak a csûrhöz, és el-
szántan kitárták a kapuját.
Elképedt, megdöbbent moraj hangzott:
ott ült a bagoly a szemük elõtt a csûr kö-
zepén, a magasban; elunta magát a sarok-
ban, és rátelepedett az egyik keresztge-
rendára, onnét hunyorgott vaksin lefelé.
— Hamar ide a létrát! — adta ki a paran-
csot a hõs férfiú.
Hoztak is nyomban egy éktelenül hosszú
lajtorját. Azt a vitéz nekitámasztotta a ge-
rendának, és elkezdett fokról fokra fölfe-
lé mászni.
Odakint egyszeriben elragadta a nézõket
a lelkesedés. Éljeneztek, hurráztak, biz-
tatták a páncélos vitézt, viselkedjék igazi
hõshöz illõen, mutassa meg, hogy helyén
a szíve, mentse meg a város becsületét.
A bagolyt egészen megvadította a lenti
sokadalom meg a nagy zsivajgás. Látta,
hogy valamiféle ismeretlen óriás közele-
dik felé a levegõben, de zavarában nem
tudta, merre meneküljön. Ijedtében ki-
meresztette a szemét, fölborzolta a tollát,
csattogtatta a csõrét, és rekedten rikol-
tozni kezdett:
— Szúrd le! Szúrd le! — kiáltozta lent a
tömeg.
— Bezzeg nem ordítoznátok így, ha ti vol-
nátok a helyemben! — szólt vissza
bosszúsan a hõs.
Már nem volt messze a bagolytól. Meg-
torpant, topogott, izgett-mozgott a pán-
céljában, de mert mégsem akart szégyen-
ben maradni annyi ember szeme láttára,
összeszedte magát, és még egy fokkal fel-
jebb hágott.

A bagoly még nála is jobban félt. Még
jobban kimeresztette a szemét, és kétség-
beesésében még rémültebben elrikkan-
totta magát: — Uhu!
Ez már a mi bajnokunknak is sok volt!
Tetõtõl talpig reszketni kezdett, nem volt
se holt, se élõ, azt sem tudta, hogyan ju-
tott le a létráról.
Ha már õ is így járt, hogy is akadt volna
ezután vállalkozó, aki az életét kockáz-
tatni merte volna!
— Ez a szörnyeteg éppen csak ráfújt a vá-
ros legerõsebb emberére, máris semmivé
tette! — mondták. — Nincs az a halandó,
akivel el ne bánna!
Tanakodni kezdtek, hogyan mentsék
meg a várost a végveszedelemtõl. Sokáig
tanácskoztak, mert úgy látszott, nincs
mentség, el kell készülniük a pusztulásra.
Akkor azonban a polgármesternek men-
tõ ötlete támadt.
— Én azt javaslom, fizessük meg a város
pénztárából a gazdának a csûre árát ga-
bonástul, szalmástul-szénástul, nehogy
károsodás érje, aztán gyújtsuk föl ezt az
átkozott épületet; ha porig ég, a szörnye-
teg is megég benne, és így senkinek sem
vész oda az élete érte. Ilyenkor nincs he-
lye a takarékosságnak. Ha fukarkod-
nánk, csak pórul járnánk!
Egyhangúlag, nagy lelkesedéssel el is fo-
gadták nyomban a javaslatot. A csûrt
meggyújtották mind a négy sarkán. Csak-
hamar lángba borult, és a bagoly nyomo-
rultul benne égett. Így szabadultak meg a
szörnyetegtõl.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Heti
idõjárás

A következõ na-
pokban eleinte
marad a változé-
kony idõ. Pénteken egy hidegfront ér-
kezik, de csak itt-ott okoz majd záport,
zivatart. Vasárnap Európa területén
kelet-nyugat irányba egy magasnyo-
mású híd épül ki, ezért a szárító hatá-
sok érvényesülnek majd, erõsödik a
nappali felmelegedés és várhatóan
hosszabb idõre megszûnik a csapadék.
A reggeli hõmérséklet 12-17, a nappali
22-30 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése:

pálya, orsók, alap (Alap),
ibolya (Ibolya);

kalap, sapka, lepke, autó

Helyes megfejtést küldtek be:
Jákob Mária, Sárbogárd; Jákob Zsuzsi-
ka, Sárbogárd; Kék Otília Márta, Sárbo-
gárd; Kiss Erika, Sárbogárd; Lóránt Ni-
kolett, Sárbogárd; Szûr Noémi Kitti,
Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:
Kiss Erika

Sárbogárd, Csaba u. 5.
Gratulálunk, nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

Rejtvény
Fejezd ki mindegyik kifejezést egy szó-
val, amely a „LAP” szót tartalmazza!
– fejünkön hordjuk:
– újság:
– sekélyes:
– szobor alja:
– lelkiismeretes:
– evezõ:
Van 7 betû ami római számnak is fel-
fogható: I, V, X, L, C, D, M. A követ-
kezõ szavakból a bennük lévõ római
számok levonása után értelmes szava-
kat kapsz. Melyek ezek?
MILLIÁRD, ÓRIÁS, FILLÉR, ME-
CSET, CSACSI, DIÁKOS, AKCIÓ,
DELTA, LECKE

Beküldési határidõ:
2005. augusztus 30.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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AUGUSZTUS 27., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00
TS—Kajak-kenu-vb 10.35 Pipitér 11.15 TS—Korner
11.30 Hol-mi? 12.00 Hírek 12.10 Szeretni kell 13.00
Nemzeti értékeink 13.10 Autóvízió 13.40 Úton 14.10
Századunk 14.45 A Hauszák – Kereskedõnép Nyu-
gat-Afrikában 15.33 József Attila 100 15.35 Kövess
Nógrád kövein! 16.10 Szeressünk! 18.10 Cinecitta
19.00 Luxor-show 19.30 Híradó 20.05 Ötöslot-
tó-számsorsolás 20.15 Jack és Bobby 21.05
Party-túra 22.00 Híradó este 22.15 Három fölösleges
férfi 23.55 Live 8
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék
11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Corinna 13.20 Kincskommandó 14.15 Dawson és a
haverok 15.15 John Doe 16.10 Részeges
karatemester 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Szeress most! 20.30 Hantaboy 22.10 Tökéletes cél-
pont 23.55 Végveszélyben 0.55 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.20 Vad világ 11.20 Laktérítõ
11.55 Totalcar 12.30 Játszd újra az életed 13.20
Pacific Palasides – Siker, pénz, csillogás 14.20 Karen
Sisco – Mint a kámfor 15.25 Bûbájos boszorkák
16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15 Asterix és
Obelix 22.30 Higgy neki, hisz zsaru 0.30 New Jack
City 2.35 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy csepp
emberség 7.55 Programajánló 8.00 Krónika 8.06 Ko-
pogtató 8.53 Fúvom az énekem... 9.05 Családi tükör
9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Déli Króni-
ka 12.30 Barangoló 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxi-
gén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi újság 16.00 Ti-
zenhat óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Esti Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05
Sportvilág 19.29 Ötöslottó-sorsolás 19.30 Mese
19.40 Szülõföldünk 20.04 Aranyemberek 20.35 Rá-
diószínház 22.00 Késõ esti krónika 22.20 Elfelejtett
sorsok… 23.00 Hírek. Kenó 23.04 Azok a rádiós
évek… 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 TS –
Kajak-kanu-vb 9.50 „Így szól az úr!” 10.00 Evangéli-
kus tanévnyitó istentisztelet 11.00 TS – Moto GP
12.00 Hírek 12.30 Fõtér 13.25 Héthatár 14.05 Csel-
lengõk 14.25 Örömhír 15.00 TS – Kajak-kenu-vb
15.55 TS – magazin 16.20 József Attila 100 16.30
Sportõrületek 18.05 Cinecitta 19.00 Híradó 19.25 Köl-
csönkért kastély 21.00 Friderikusz 22.05 Híradó este
22.15 TS 23.10 Holtidõ 0.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 8.45
Megaman 9.05 Slayers 9.35 Vasárnapi receptklub
9.50 Játék 10.45 Borsodi liga 13.40 Forma-1 14.05 Az
elveszett világ 15.00 Papás-mamás 15.30 Mindent
bele, angyalok! 16.35 Medicopter 117 17.30 Harma-
dik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Undercover 20.00
Csonthülye 22.00 Heti hetes 23.10 Új faj 0.50 Fókusz
portré 1.30 Vészhelyzet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.00 Egyrõl a kettõre 10.55 Stahl
konyhája 11.30 Conan, a kalandor 12.25 Knight Rider
13.25 Sliders 14.25 Flipper legújabb kalandjai 15.25
Száguldó vipera 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.
A. G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Spionfióka
21.45 Koponyák 23.55 Rosemary gyermeke
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló
5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25
Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Vi-
lágóra 10.04 Református istentisztelet 11.05 Gondo-
lat-jel 12.00 Déli Krónika 12.25 Harminc perc alatt a
Föld körül 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyöke-
rek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Jaj, de széles, jaj, de

hosszú az az út…17.00 A mi idõnk 18.00 Esti Krónika
19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Sándor Jenõ nó-
táiból 20.04 Mi a titka? 20.44 Közvetítés a Vígszínház-
ból: Szerelem 22.00 Késõ Esti Krónika 23.07 Zenekari
muzsika 0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 29., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 12.00 Híradó 13.30 Nemzetiségi
magazin 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.35
12+ 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó délután
17.57 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek
szállodája 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Futbal-
lista-feleségek 21.50 Néhány perc Kabos Gyulával
22.00 Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00 A Nagy Könyv
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Kachorra – az
ártatlan szökevény 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.50 Õsz New York-ban 13.35 Játék
14.50 Disney-rajzfilmsorozat 15.35 Csacska angyal
16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 21.00 Gyõzike 21.55 Gyilkos cápák
23.35 Találkozások – este 23.50 Halottak szigete 1.30
Rali-vb, Németország 1.50 Autómánia 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.40
Salome 12.20 A cirkusznak mennie kell 14.10 Norbi
titok 14.20 Játékidõ 15.20 A szerelem ösvényei 16.25
Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Anita, a bûbájos baj-
keverõ 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Mr. Bean 20.50 Pancserek a pácban
22.35 Az Omega hadmûvelet 0.20 Jó estét, Magyar-
ország! 0.50 Norbi titok 1.00 Forró rágógumi, avagy
ilyen az eszkimó citrom
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30
Hírek 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti krónika 11.04 Szonda 11.35 A római konyha
12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra
14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutá-
ni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjsza-
kát gyerekek! 20.04 Aranyemberek: Benedek Tibor
vízilabdázó 20.35 Metamorphosis Transylvaniae,
avagy az újmódi Erdély 21.05 Szabó család 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Etikai kódex
23.04 Lemezmúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 30., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika
5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 12.00 Híradó 13.00 Nemzetiségi
magazin 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.35
12+ 16.00 Pláza 16.30 Szent István intelmei 16.50
Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó
17.58 József Attila 100 18.05 Esti mese 18.40 Szívek
szállodája 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Live
8 22.00 Kedd este 22.30 Kedd este 22.30 Kultúrház
23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.45 Kachorra –
az ártatlan szökevény 0.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.50 A csöves diri 13.35 Játék 14.50
Disney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Szuperhekus kutyabõrben 22.40 Nautilus
0.40 Találkozások – este 0.55 Igaz történet 2.30
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.40
Salome 12.30 Fennakadva a fán 14.10 Norbi titok

14.20 Játékidõ 15.20 A szerelem ösvényei 16.25
Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Anita, a bûbájos baj-
keverõ 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.15 Tudom mit talál-
tál az éjjel 23.05 Nyomtalanul 0.05 Így készült – A szi-
get címû film 0.50 Jó estét, Magyarország! 1.20 Pro-
paganda 1.50 Norbi titok 2.00 Jadviga párnája
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti
krónika 11.35 A római konyha 12.02 Déli Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyar-
országról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Szõke
Mátyás régész 20.35 Metamorphosis Transylvaniae,
avagy az újmódi Erdély 21.05 Mesélõ krónikák 21.35
Népdalok, népdalfeldolgozások 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.00
Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 31., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika
5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Kini-
zsi 11.00 Szerelmek Saint Tropez-ban 11.50 Gusztáv
12.00 Híradó 13.02 Nemzetiségi magazinok 13.55
Életképek 14.35 Kormányváró 15.05 Tanévnyitó
16.00 Pláza 16.30 Szent István törvényei 16.50 Meto-
dista ifjúsági mûsor 17.00 Mai hitvallások 17.30 Hír-
adó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40
Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Ketten egy villá-
ban 21.45 Néhány perc Kabos Gyulával 22.00 Szerda
este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Hír-
adó 23.35 Sporhírek 23.45 Kachorra – az ártatlan
szökevény 0.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.50 Az idõ harcosa 13.30 Játék 14.50
Disney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Gargantua – Rejtelmek szigete 22.40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 23.15 Maffiózók
0.20 Találkozások – este 0.35 Végveszélyben 1.25
Antenna 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.40
Salome 12.20 Pajzs a résen, avagy a töketlen erõ
14.10 Norbi titok 14.20 Játékidõ 15.20 A szerelem ös-
vényei 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Anita, a
bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jóban, rossz-
ban 19.30 Aktív 20.10 Columbo 22.00 Botrány TV
0.10 Jó estét Magyarország! 0.40 Norbi titok 0.50
Õrület
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.20 Beszélni nehéz 11.35 A római konyha 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04
Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Kró-
nika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyem-
berek: dr. Németh Péter régész-muzeológus 20.35
Metamorphosis Transylvaniae, avagy az újmódi Er-
dély 21.05 Szülõföldünk 22.00 Késõ Esti Krónika
22.30 Mérleg 23.04 Nagy mesterek – világhírû
elõadómûvészek 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Nyár a szigeten 11.00 Szerelmek
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Saint Tropez-ban 12.00 Híradó 13.00 Nemzetiségi
magazin 13.30 Együtt 14.00 Életképek 14.40 Kalan-
dos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30
Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40
Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.00 Thibault család
21.05 A holtsáv 21.45 Néhány perc Kabos Gyulával
22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház
LIVE 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Magyar
filmmûhelyek 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.50 A tévé foglyai 13.30 Játék 14.50
Disney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Lányok pórázon 22.35 Házon kívül 23.10
Kemény zsaruk 0.05 Találkozások – este 0.20
Infománia 0.50 Végveszélyben 1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Titokzatos idegen 14.20 Játékidõ
15.20 A szerelem ösvényei 16.25 Monk – Flúgos nyo-
mozó 17.25 Anita, a bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Botcsinálta
óvóbácsi 22.05 Dûne 23.55 Bennfentes 0.20 Így ké-
szült a Lakótársat keresünk 2. 0.55 Páran párban 1.25
Jó estét, Magyarország! 1.50 Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-

domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.05 A Szabó család 11.35 A római konyha 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04
Társalgó 15.05 Vállalkozás-klinika 16.00 Délutáni Kró-
nika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Pénz—piac—profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Kró-
nika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese
20.04 Aranyemberek. Dr. Vörös Gabriella régész, mu-
zeológus 20.35 Metamorphosis Transylvaniae,
avagy az újmódi Erdély 21.06 A XX. század titkai
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30
Iskolapélda 23.04 Hallgassuk együtt! 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 2., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Nyár a szigeten 11.05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 12.00 Hírek 13.00 Körzeti magazi-
nok 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.30 12 +
16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58 József
Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája
19.30 Híradó 20.00 Thibault család 20.50 Szórakozta-
tó percek 21.05 Emlékezzünk… Ráday Imre 100 éve
született 22.00 Péntek este 22.30 Kultúrház 23.00
Koncertek a A38 hajón 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 Helyzetek és gyakorlatok 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.50 Only You 13.30 Játék 14.50 Dis-

ney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Ba-
lázs-show 17.301 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Lost–Eltûntek 21.55 Gyagyák a gatyában,
avagy tudom, kit fûztél tavaly nyáron 23.40 Találkozá-
sok – este 23.55 Alias 0.5 Végveszélyben 1.40 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyar-
ország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Az inkák titka 14.20 Játékidõ 15.20 A
szerelem ösvényei 16.25 Monk – Flúgos nyomozó
17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00
Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Valami Amerika
22.30 Marha nagy kalamajka 0.35 Jó estét, Magyar-
ország! 1.05 Jackie Chan – A kobra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 A római konyha 12.02 Déli
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Péntek ká-
véház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika
16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese
20.04 Aranyemberek: Faragó Laura népdalénekes
20.35 Metamorphosis Transylvaniae, avagy az újmó-
di Erdély 21.05 Beszélni nehéz 21.15 Ítélet 22.00 Késõ
Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában –
nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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fax: 06(1)303-4744.
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Családi zenekar
A 11 tagú, székesfehérvári Klucsik csa-
lád adott hangversenyt a sárkeresztúri
református templomban vasárnap, az
istentisztelet keretében. Klucsik Péter
és felesége kilenc gyönyörû gyermeket
nevelnek hitben, szeretetben és nem
utolsó sorban: zenében. Ahogy Szil-
ágyi Sándor tiszteletes úr is mondta:
már a létük is küldetés. Az öt lány és
négy fiú szüleikkel együtt nemcsak
szóban, énekszóval, hanem a legkü-
lönfélébb hangszereken adják tovább
Isten szeretetét. Ehhez pedig mind-
nyájuknak tehetség is adatott, hiszen a
legkisebbek is hihetetlen ügyességgel
játszottak a hangszereken.
A Klucsik család a hangverseny utolsó
gyöngyszemeként egy középkori ének
saját feldolgozását adta elõ.
A különleges élményt megköszönve
Szilágyi Sándor egy faliórát ajándéko-
zott a gyülekezet nevében a népes csa-
ládnak.

Hargitai Kiss Virág
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Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött!
1 millió – 7.500 Ft/hó szabad-felhasználású hi-
tel (hitelkiváltás is), 1 millió – 7.200 Ft/hó la-
káscélú hitelek. Akár elõzetes költségek nél-
kül! Elérhetõségek: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0153736)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélye-
si vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06 (25)
476 229. (0972926)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)

Baba légzésfigyelõ és digitális mérleg bérel-
hetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 6171 395.
(0153986)

Sárbogárd belvárosában háromszobás, kom-
fortos, kertes családi ház eladó. 06 (25) 463
189. (0972579)

Sárbogárdon kétszintes, 2 fürdõszobás, telje-
sen felújított családi ház eladó. Székesfehér-
vári panelt beszámítunk. Tel.: 06 (20) 413
7082. (0153780)

Keressen, ha építkezik és tervezõre, mûszaki
irányítóra, hitelre vagy biztosításra van szük-
sége. Érdeklõdni: 8.00 és 20.00 óra között a 06
(20) 531 6448-as telefonon lehet. (0351752)

MÁV-lakótelep 6. alatt kétszobás, összkom-
fortos lakás eladó. Tel.: 06 (30) 313 4436.
(0153898)

Használt automata mosógép eladó. 06 (70)
369 0476.
Árpád-lakótelepen III. emeleti lakás eladó.
Kp.+részlet lehetséges. Tel.: 06 (30) 250
2244.
Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház sürgõ-
sen eladó. Telefon: 06 (25) 470 699. Irányár
5,5 millió.
Fanni presszóba felszolgálót felveszek. Ér-
deklõdni a helyszínen. (0153472)

Költöztetést, áruszállítást olcsón vállalunk.
Tel.: 06 (70) 331 2443. (0153465)

Mindszenten 2 hektár termõföld eladó. Tel.:
06 (30) 910 8081. (0351796)

Egész napos gyermekfelügyeletet vállalok.
Tel.: 06 (70) 374 2545. (0153462)

Sárbogárdon, Petõfi utcában különálló tel-
kek (három) eladók, illetve beszámítok álla-
tot, külterületi ingatlant vagy szemes ter-
ményt. Tel.: 06 (25) 460 327. (0351793)

Három szoba, összkomfortos, családi ház,
dupla telekkel sürgõsen eladó. Tel.: 06 (30)
431 1592. (0351792)

Megnyílt! Minden 500 Ft és 1.000 Ft-os új
áruk boltja. Ady E. út 175/A. Kollégiummal
szemben. Várjuk kedves vásárlóinkat. (0153474)

Varrógép, dohányzóasztal eladó. Tel.: 06 (25)
235 072.
Eladó 17”-os sík képcsöves monitor 17.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06 (20) 599 5425.
Sárbogárd központjában családi ház eladó.
Tel.: 06 (30) 330 2615. (0153483)

ABC felett lakás eladó. Tel.: 06 (20) 332 6923.
(0153481)

Babetta kismotor, versenykerékpár és 300
l-es hûtõláda eladó. Tel.: 06 (30) 384 0228.
(0153479)

Eladó VW Passat 1.8i kombi, metálzöld,
1985-ös évjáratú, garázsban tartott személy-
autó téli-nyári gumikkal, elsõ tulajdonostól,
2006. júniusig érvényes mûszakival, szeptem-
ber 30-ig érvényes biztosítással. Irányár
200.000 Ft. Érdeklõdni: Hargitai Lajos, 06
(30) 9860-849.
Összkomfortos családi ház, fõútvonal mellett
eladó. Tel.: 06 (20) 462 6261. (0153945)

Sárbogárdon a Köztársaság úton családi ház
eladó, 7,5 millió Ft-ért. Tel.: 06 (30) 662 5375.
(0153935)

Lakás kiadó hosszú távra. Tel.: 06 (30) 2045
101. (0153500)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó. Tel.: 06 (30) 970 7349. (0153499)

Árpád-lakótelepen kettõ garázs és tároló el-
adó. Tel.: 06 (30) 957 3486. (0153498)

Raktárhelyiségek gabona tárolására is ki-
adók. Tel.: 06 (20) 554 9526. (0351254)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0351881)

Adidas iskola-hátitáskák 20% kedvez-
ménnyel kaphatók az Atlanta sport boltban.
(0351880)

Egyetemi végzettséggel német nyelvbõl kor-
repetálást és nyelvvizsgára felkészítést válla-
lok. Érdeklõdni: 06 (30) 315 3252. (0351879)

Veszélyes fák kivágását, valamint erdõtisztí-
tást vállalok. Tel.: 06 (20) 437 4869. (0351877)

Friss diplomások, érettségizettek részére
munkát ajánlok jó kereseti lehetõséggel, sta-
bil egzisztencia-építés lehetõségével. Tel.: 06
(30) 9596 308. (0351876)

Hitelek: fészekrakó, jelzálog, vásárlás, építés,
felújítás, szabadfelhasználású hitelek,
szoc.pol. ügyintézéssel. Kedvezõ kamatozás-
sal. Gyors, precíz ügyintézéssel akár az ottho-
nában is. Iroda: Székesfehérvár, Palotai út 5.
Tel./fax: 06 (22) 313 199, mobil: 06 (70) 453
5506, 06 (70) 453 5507. (0351871)

Lakás eladó Sárbogárdon a József A. utcá-
ban, 66 m2-es, kétszobás. Tel.: 06 (30) 313
0083. (0351869)

Kanapé megkímélt, jó állapotban eladó. Tel.:
06 (25) 460 804. (0351868)

Eladó Ady-lakótelepen elsõ emeleti lakás, az
ABC fölött lakás, valamint a Mészöly G. utcá-
ban lakóház. Telefon: 06 (30) 332 6923. (0351867)

Adósságrendezési hitelek bar-listásoknak is
szabadfelhasználású hitelek munkaviszony
igazolás nélkül. Tel.: 06 (70) 205 3595. (0351866)

OTP mögött lakás eladó. Tel.: 06 (25)
460 675. (0351862)

Tollpaplan készítés. Sárszentágota, Széche-
nyi út 5/b. Pákolicz Árpádné. Tel.: 06 (25)
476 051. (0351857)

Kis összegû banki hitelek 110e Ft-ig kedvezõ
feltételekkel. Nyugdíj, gyes nem akadály.
Tel.: 06 (20) 243 5091. (0351883)

Akác méz: 600 Ft/kg, vegyes méz: 400 Ft/kg.
Sárbogárd, Abai út 20. (0351882)

Irodahelyiség kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371.
Lakás kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371.
30 db malac eladó. Sárbogárd, Köztársaság út
91. Tel.: 06 (25) 460 994.
Szobabútor eladó (3 db szekrény, kanapé, 2
fotellal+íróasztal). Tel.: 06 (70) 565 3570.
(0351884)

Malacvásárlás. Tel.: 06 (30) 9692 884. (0351888)

Renault Megane Scenic 1.4, bordó; Renault
Twingo szürke, 3 éves eladó. Tel.: 06 (30)
6257 807.

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

UPC DIRECT MEGRENDELÉS
SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén
a kábeltévé-szolgáltatótól!

Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból
50%-os kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

AUTÓBUSZ-RENDELÉS.
Tel.: 06 (30) 9890 054. (0153078)

ZSUZSA KOZMETIKA:
szolárium, infraszauna.

Sárszentmiklós, 06 (25) 468 198. (0351799)

MUNKAHELYLEHETÕSÉG! Szárítókezelõt
keresek. Tel.: 06  (30) 927 0303.

ÉRETTSÉGIVEL VAGY FELSÕFOKÚ
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZÕK

számára ÁLLÁST KÍNÁLUNK.
Érdeklõdni: 06 (70) 458 5013 számon lehet.

REDÕNY, RELUXA STB.
JAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS

rövid határidõvel, garanciával.
Tel.: 06 (25) 462 497, 06 (20) 585 1522.

OTTHONTEREMTÕ FIATALOK!
Ismerjék meg a lakáshoz jutás

lehetõségeit díjmentes tanácsadás során.
Tel.: 06 (70) 205 3595.

Karate- és önvédelmi
edzések indulnak

kezdõk és haladók részére.
Sárbogárdon indul szeptember 5-én, 18.00
órától a Mészöly Géza Általános Iskolában.

Edzésnapok: hétfõ, szerda
18.00 óra., valamint
Cecén az általános

iskolában szeptember
9-én, 16.00 órától.
Jelentkezni lehet a

helyszínen vagy a 06 (20)
9270 985 telefonszámon.

ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK FIGYELEM!
Akár önrész befizetése nélkül juthatnak

lakáshoz kedvezõ kamattal:

* A FÉSZEKRAKÓ PROGRAMMAL:
1.000.000 Ft törlesztõrészlete 5.663 Ft,
5.000.000 Ft törlesztõrészlete 28.316 Ft.
* SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
4,4% kamatozással,
* ÉPÍTÉSI HITEL+szoc. pol.-ügyintézés
15 munkanap alatt.
* LAKÁSCÉLÚ HITELEK 3,6% kamatozással,
minimálbérrel igényelhetõk!
* SZEMÉLYI HITELEK ügyintézése havi 6.700
Ft-tól.

TELJES KÖRÛ, GYORS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS
ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Iroda: Vasmû út 41., fsz. 15.
Nyitva: H-CS: 8-16-ig, P: 8-14.30-ig.

Telefon: 06 (20) 342 8175, 06 (20) 319
9392, 06 (20) 350 4243, 06 (25) 281 307
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Figyelem!

Múlt heti számunkban a
Menõ Manó üzlet hirdeté-
sébe szerkesztési hiba csú-
szott, ezért néhány termék
felirata felcserélõdött.

A hibáért a vásárlóktól és a
bolt tulajdonosaitól ezúton
is elnézést kérünk!

Kiss Balázs szerkesztõ

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
RENDKÍVÜLI

ÁRKEDVEZMÉNY
az ATTRAKTÍV üzletben

AZ ÚJ ÜZLETKÖZPONTBAN
(a pékség és biciklis üzlet között).

2005. augusztus 29-tõl szeptember 10-ig.

A számok jók...

Olvasóink közül többen
kérdezték, vajon jól jelen-
tettük-e meg a közérdekû
telefonszámokat, mert hiá-
ba telefonálnak, senki nem
veszi fel a készüléket. Utá-
najártunk e kérdésnek. Új-
ságunkban pontosan jelen-
tek meg a telefonszámok,
csak néha egy kicsit tovább
kell várni a kezelõ, illetve a
telefonközpont kapcsolá-
sára.
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Nyílt
tér

Ki szól a porta gazdájának?

A Gõbölös köz végén van egy porta égig érõ gazzal. Mikor veszi észre a gazdája, hogy
kaszáltatni kéne? Lejegyezte: Hargitai Lajos

Csodakaralábé

Az idei meleg, esõs nyár jót tett a kerti
zöldségféléknek. Kucsó Lászlóné kislóki
olvasónk kertjében két emberfej nagysá-
gú karalábé termett. /H/

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak, akik az Árpád-társas-
ház játszóterének kialakítását, megva-
lósítását és az átadási ünnepséget ado-
mányaikkal, munkájukkal segítették:

Allianz Hungária Biztosító Rt., Hargi-
tai Lajos (Bogárd és Vidéke Lapki-
adó), Dörögdi Péter (Árpád-sörözõ),
Domján Tibor (Korona étterem),
Kazsoki Olga (100 Ft-os bolt), Nagy
László, Viniczai László (Wolf Kft.),
Révész Csaba (Kábelsat 2000 Kft.),
Kovácsné Gyõri Klára, Böhm Jánosné
(Sárbogárd 1. Postahivatal), Horváth
István (József Attila Mûvelõdési Köz-
pont), valamint a technikai bemutatót
tartó rendõrségi és tûzoltósági
állománynak.

Köszönet az Árpád-társasház lakói-
nak, akik lelkesen és aktívan részt vet-
tek a játszótér elõ- és utómunkáiban,
akik az átadásnál segítséget nyújtottak
mind a szervezésben, lebonyolításban
és a süteménysütésben, grillezésben.

Köszönet továbbá Juhász János úr-
nak, Sárbogárd város polgármester-
ének, dr. Szabadkai Tamás alpolgár-
mester úrnak és a képviselõ-testület-
nek, akik jelenlétükkel emelték az át-
adás színvonalát, és a lakótelep továb-
bi fejlesztéséhez anyagi segítségükkel
is hozzájárulnak.

Árpád-társasház

FELHÍVÁS

A roma önkormányzat kirándulást
szervez szeptember 4-én autóbusszal
a csatkai búcsúra.
A részvétel ingyenes, a roma önkor-
mányzat képviselõinél augusztus 30-ig
lehet jelentkezni. Indulás: szeptember
4-én, 7.00 órakor. Felszállás: a töbör-
zsöki iskolánál, a mûvelõdési háznál, a
tinódi kocsmánál és Miklóson a Koro-
nánál. Hazaérkezés este.

Csoda az égbolton
Augusztusban a Föld és a Mars közelebb
lesznek egymáshoz, mint az írott történe-
lemben bármikor. A Mars legközelebb
2287-ben lesz ilyen közel. A találkozás
csúcsa augusztus 27-én lesz, amikor a
Mars 34.649.589 mérföldre közelíti meg a
Földet, és a Hold mellett a legfényesebb
égitest lesz. Szabad szemmel akkorának
fog látszani, mint a Hold, így könnyû lesz
meglátni. A Mars augusztus végén söté-
tedéskor kel, és a legmagasabb pontját
0.30 órakor éri el. Olyan csoda lesz látha-
tó, melyet élõ ember még nem látott!

SÁREGRES
HAZAVÁR

Sáregres Község Önkormányzata
ismét megrendezi 2005. augusztus

27-28-án „Sáregres hazavár”
rendezvénysorozatát, melyre ezúton

tisztelettel meghívjuk.

Programjaink:

2005. augusztus 27. (szombat)
15.00 óra: Sáregres múltja és jelene ki-
állítás az általános iskolában;
16.00 óra: Kisfaludy Károly: Csalódá-
sok címû vígjáték bemutatója a mûve-
lõdési házban (a dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház produkciója);
20.15 óra: tûzijáték az iskola udvarán;
21.00 óra: búcsúbál fergeteges zenével
és értékes tombolatárgyakkal.

2005. augusztus 28. (vasárnap)
10.00 óra: Sáregres múltja és jelene ki-
állítás az általános iskolában (egész
napos nyitva tartással);
11.30 óra: szentmise a római katolikus
kápolnában, bemutatja Kótai Róbert
újmisés atya;
14.00 óra: istentisztelet a református
templomban;
16.00 óra: hastáncosok fellépése; a
Holló együttes vidám, zenés koncertje
a sportpályán;
17.30 óra: labdarúgó-mérkõzés.


