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Sereg Józsefék krumplit szedtek szerda reggel a kertben. A na-
gyinak a két unoka is lelkesen segített. Az egyik bokor alól egy
érdekes formájú krumplit fordított ki a kapa. Éppen olyan volt,
mit egy kiskacsa. Volt neki kerek feje, csõre, szeme, még farkin-
cája is. A két unoka, Anita és Krisztina babusgatták, és játszot-
tak vele. Melléjük társult Füles kutya is. Aztán gondoltak egy
nagyot, és elhatározták, hogy megosztják örömüket gyermek-
társaikkal az újságon keresztül. Ezért meghívták a szerkesztõ
bácsit, hogy fényképezze le a nevezetes eseményt.
Íme, a hangulatos életkép.
Ez volt a gyerekek számára a nyár utolsó pillanata. Csütörtö-
kön, mire az újság megjelenik, õk már tankönyvekkel, füzetek-
kel teli táskával a hátukon ballagnak az iskolába. Bizonyára el-
viszik magukkal a rút kiskacsát is, hogy megmutassák a tanító
néninek és az osztálytársaknak.
A kiskacsa kíván most minden gyereknek az iskolában jó tanu-
lást: Háp-háp!

Hargitai Lajos

„Van jövõm a politikában…”
Interjú Szabados Tamással
Lapunk június 14-ei számában „Azért vannak a jó barátok”
címmel, „Ahol áru és árulás van” alcímmel kommentárt olvas-
hattak a sárbogárdi MSZP tagbeléptetési botrányáról és Sza-
bados Tamás helyi és megyei elnök, országgyûlési képviselõ
„megpuccsolásáról”.
Idézet az akkor megjelent írásból: „Nem így tartotta ezt dr. Sza-
badkai Tamás alpolgármester és a „háttere”. Úgy gondolták (Kip-
ling: A dzsungel könyve hasonlatánál maradva), hogy ideje lenne
megküzdeni az öreg farkassal, Akelával, vagyis Szabados Tamás-
sal, és a gazdasági mellé még több politikai befolyást szerezni — az
országgyûlési képviselõségen keresztül.
Ez persze zokon esett Szabados Tamásnak, hiszen testi-lelki jó
barátja, pártbéli harcostársa, dr. Szabadkai József dobott neki
kesztyût fia által.”
Az üggyel kapcsolatban megszólaltattuk az érintetteket. A Sza-
bados Tamással készített interjút lapunk 2-3. oldalán olvashat-
ják. Dr. Szabadkai Tamás nem kívánt nyilatkozni lapunknak.

Cigány alkotótábor Vajtán

Különös hangulatú képek, békés, szemlélõdõ férfiak és nõk. Ez
a cigány alkotótábor Vajtán, a strandnál lévõ üdülõben. Alföldi,
dunántúli, budapesti roma festõk töltenek itt 12 napot együtt,
tanulni egymástól és ápolni a barátságot.
Írásunkat lapunk 5. oldalán olvashatják.

/H/

A rút kiskacsaA rút kiskacsa
krumplibólkrumpliból
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„Van jövõm a politikában…”
Volt az MSZP helyi szervezetében a
közelmúltban egy különös szavazás, ami
mindenki számára meglepetést okozott.
(Az ügyrõl lapunk július 14-ei számában
olvashattak: „Azért vannak a jó barátok”
címmel.) Ezen a szavazáson arról döntöt-
tek, hogy ki legyen az MSZP országgyûlé-
si képviselõjelöltje a 2006-os parlamenti
választáson. Akik jobban figyelnek a he-
lyi politikai folyamatokra, azok még in-
kább döbbenettel figyelték a történteket.
Ezt a szavazást az tette botrányossá, hogy
a jelenlegi országgyûlési képviselõt, Sza-
bados Tamást — aki egyúttal a helyi és
megyei pártelnök, és az MSZP törzstag-
sága és szimpatizánsai körében nagy nép-
szerûségnek, elismertségnek örvend — a
taglétszám mesterséges felduzzasztásá-
val „megpuccsolták”. Mire Szabados Ta-
más észbe kapott, 98 új belépési nyilatko-
zat feküdt az asztalán. Ezek a belépési
nyilatkozatok többségében nem önkén-
tesen születtek, hiszen a beszervezettek a
beszervezõkkel ilyen-olyan függésben,
olykor kiszolgáltatott helyzetben voltak.
Ebbõl persze országos botrány lett. Az
emiatt elsõre elhalasztott szavazás a má-
sodik nekifutásra azt eredményezte, hogy
Szabados Tamás ellenfelével, dr. Szabad-
kai Tamással szemben 56:53 arányban
alulmaradt. Ezt az eredményt néhány hét
késéssel az MSZP országos elnöksége is
elfogadta, így a következõ választás hiva-
talos országgyûlési képviselõjelöltje a
6-os körzetben nem Szabados Tamás
lesz.
Az eset kapcsán Szabados Tamástól in-
terjút kértem. Erre most került sor. Nem
könnyen állt kötélnek. Ezt azzal indokol-
ta, hogy annak ellenére, hogy vele szem-
ben nem jártak el sportszerûen, õ ízig-vé-
rig demokrataként továbbra is sportszerû
akar maradni. Az interjú során néhány
kérdésem éppen emiatt válasz nélkül ma-
radt.
— Alig egy éve még a pályád csúcsán voltál
államtitkárként, most pedig idestova már
az is megkérdõjelezõdik, hogy a jövõben az
MSZP politikusaként tevékenykedhess.

Úgy tûnik, Téged, és veled együtt azt a
politikát, amit képviselsz, végképp a partvo-
nalra szorították.
— Nem érzem magam partvonalra szorí-
tottnak. A helyi és a megyei szervezetünk
elnöke vagyok, a parlamentben a pártom
politikáját képviselem a mai napig is az
oktatásügyben, az emberi jogi bizottság-
ban, külügyi bizottságban.
— A Medgyessy-kormány alatt államtitkár
voltál, és akár miniszter is lehettél volna, ha
úgy hozza a sors.
— Államtitkár voltam valóban, de a sors
aztán úgy hozta, hogy nem sokáig. Jólesõ
érzéssel tekintek vissza erre az idõszakra,
hiszen államtitkárként is elsõsorban
szakember voltam, és csak másodsorban
pártpolitikus. A jobbközép beállítottságú
Heti Válasz címû újság például azt írta
akkor, amikor beiktattak, hogy: „A kitû-
nõ tanári múlttal rendelkezõ Szabados
Tamás lett az államtitkár.” Ez nekem jól
esett, mert nem azt hozták ki ebbõl, hogy
egy politikust odatettek a politikai állam-
titkári székbe az oktatásügyben, hanem a
kiváló tanári múltamat ismerték el. Ez
egy kicsit jelképes, hiszen ezzel a vidéki-
ségemet, a vidéki tanárságomat ismerték
el. A politika legnagyobb hibájának azt
tartom, hogy Budapest-centrikus, város-
centrikus, kevésbé a vidékre koncentrál.
— Amikor Gyurcsány Ferenc lett a
miniszterelnök, azt mondta, hogy neki nem
egy ilyen politikát képviselõ államtitkárra
van szüksége, és mást tettek a helyedbe.
— Igen, valóban ez történt. De én úgy
gondolom, hogy minden miniszterelnök-
nek joga van megválasztani a saját kor-
mányának a tagjait. Medgyessy Péter en-
gem beválasztott a kormányába, Gyur-
csány Ferenc nem.
— Talán azért, mert egy vidéki tanár a ma-
ga szakmaiságával kevésbé eladható a mai
médiapolitizálásban?
— Sajnos az egész politika annyira a mé-
dia centrumában van, hogy minden párt
médiapárt lett. Az a párt jut elõnyhöz, aki
jobban szerepel a médiában, aki most

több mosolygós, kedves, eladhatóbb ar-
cot tud felmutatni, aki jósvádájú…
— Tehát nem a szakmaiság, az õszinteség,
hanem a jósvádájúság lett a fontos?
— Azért én azt is mondanám: az õszintét-
lenség hosszú távon nem befektetés.
— De hát pillanatnyilag az van, hogy olyan
állítások, programok hangzanak el a
kormány propagandában, amik egy hónap,
egy hét vagy akár egy nap múlva már nem
igazak, amiket senki nem gondol komo-
lyan.
— Azt hiszem, hosszú távon nem mûkö-
dik, hogy szinte minden a médiában dõl
el, hogy ki tudja jobban eladni a saját poli-
tikusait, arcait. A politika azért ennél
több. A politika programokat, értékeket,
tartalmat is jelent. Én azért vagyok ennek
a pártnak a tagja, mert hiszek abban,
hogy végsõ soron ezek az értékek érvé-
nyesülnek. Az MSZP helyi politikusa-
ként, megyei vezetõként azért fogok har-
colni, hogy azok a baloldali értékek, ame-
lyeket ez a párt képvisel — a szolidaritás,
a kis emberek képviselete —, ezek jussa-
nak szerephez a választásokon, és ezek-
kel az értékekkel gyõzni tudjon ez a párt.
— Jelenleg sokkal inkább a nagy
vállalkozók pártjának látszik az MSZP,
mintsem a kisemberek pártjának.

A Légió 2000 Security Kft.
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— Én nagyon hiszek benne, hogy ez nem
így van.
— Jelzésértékû a választók számára, hogy
Szabados Tamás nem a politika centrumá-
ban van most, hanem a periférián.
— Hát, ez attól függ, hogy mi a centrum.
Amikor államtitkár voltam, ott voltam
valóban a politika centrumában. Most
másképp van. A centrum most néhány
embert jelent pártonként. A Fideszben
Orbán Viktor és öt-hat barátja, környe-
zetének legszûkebb tagjai, nálunk pedig
Gyurcsány Ferenc és öt-hat bizalmasa
döntenek a legfontosabb kérdésekben.
— Vagyis szóhoz sem juttok Ti, akiknek
azelõtt meghatározó szava volt a pártban?
— Én úgy gondolom, nem csak országos
politizálás van. Ahogy mi pl. a parlament-
ben vagy a megyében képviseljük azt,
amit én szociáldemokrata eszmének ne-
vezek, annak is jelentõs a hatása az ország
életére. Magam is elégedetlen vagyok a
demokráciának a jelenlegi állapotával
Magyarországon. Mert demokrácia van
ugyan, ezt kár lenne tagadni, de a valódi
demokrácia azért szerintem ennél több.
— Hogy ennek legyen egy saját helyi, nem-
zeti arculata?
— A helyi politizálást másképp képze-
lem, mint ahogy ez ma Magyarországon
megvalósul. Ha a pártok továbbra is egy
felhõrégióban és csupán a médiának po-
litizálnak, akkor bizony súlyos csalódás
fogja érni õket.
— A csalódás már megvan, mert azt látjuk,
hogy ott a felhõrégióban valójában a kon-
cért, a befolyásért és a hatalomért folyik a
harc, és abban a harcban nem sok keresni-
valód lesz, ha nem az õ nótájukat fújod. Az
ott már a politikai cápák világa.
— Nagyon remélem, hogy azért van még
ott keresnivalóm.
— Pedig már helyi szinten is egyre inkább ez
megy. A te eseted is ezt példázza. A balolda-
li szavazók hiába mondanák azt, hogy mi
továbbra is Szabados Tamást látnánk
szívesebben jelöltünknek, hisz eredményes
volt, meghallgatta a gondjainkat, kérésein-

ket, lobbizásával hat milliárd Ft-ot hozott
választókörzetébe három év alatt. De nem
õk mondják meg, hogy ki lesz az itteni jelölt,
hanem van a párton belül egy érdekcsoport,
klikk, és õk a saját, akár teljesen ismeretlen
jelöltjüket próbálják letuszkolni a válasz-
tók torkán.
— Én most erre nem tudok, nem is aka-
rok válaszolni.
— De így van, nem?
— Csak azt tudom mondani, hogy én az
MSZP Fejér megyei elnöke vagyok, és
õszintén, teljes erõmbõl, teljes hitemmel
azért dolgozom, hogy az MSZP gyõzzön
a 2006-os választásokon.
— Tehát jó katonaként szolgálod a
pártodat?
— Nem jó katonaként, hanem meggyõ-
zõdéssel, de én még azt is elfogadom,
hogy jó katonaként.
— Akit a tábornokok beküldenek a per-
gõtûzbe, és ott hal hõsi halált?
— Eléggé furcsa rám katonajelzõt aggat-
ni, de valahol ez igaz, és büszkén válla-
lom, hogy pártkatona vagyok. De nem
ágyútöltelék, mert csak olyan dolgokért
tudok kiállni, lelkesedni és tevékenyked-
ni, amiben igazán hiszek. Én igazán hi-
szek abban, hogy ma Magyarországon a
hiteles baloldali eszméket és gyakorlatot
az MSZP képviseli, még úgy is, hogy az
történt, ami történt.
— Tehát ami most megy az MSZP-n belül,
ami itt Sárbogárdon is történt, erre is azt
mondod, hogy ez is a te egyetértéseddel
történik?
— Én azt gondolom, hogy itt az egyéni
sorsok fontosak. De azért a legfontosabb
az, hogy 2006-ban gyõzzön az MSZP. Eb-
bõl a szempontból az most kevésbé fon-
tos, hogy nem én leszek a képviselõjelölt.
Én érdekelt vagyok abban, hogy az a je-
lölt, aki nem én vagyok, jól szerepeljen a
választáson.
— A jelölés körülményeit demokratikus-
nak tartod, és elfogadod, ami itt lejátszó-
dott? Vagyis elfogadod, hogy az MSZP
egyik szervezeténél is elkezdik beléptetni egy

szavazásért a tagokat, a másik szerveze-
ténél is, Sárbogárdon is, ahol Szabados
Tamás a párt elnöke? Itt nem mondja erre
Szabados Tamás, hogy ez a határ, és ne
tovább?
— Én mondtam ilyet.
— És mi lett ezekkel a tagfelvételi
papírokkal?
— Arra vagyok büszke, hogy ezt a folya-
matot megállítottam.
— És mit mondasz arra, hogy mindezek
következtében nem te lettél a jelölt?
— Tudomásul veszem. Az az igazság,
hogy nem szívesen beszélek errõl, mert ez
a saját ügyem. Ezen én túl vagyok, és iga-
zán gondolom, hogy inkább elõretekinte-
nék.
— Vagyis nem sírsz bele a kiömlött tejbe?
— A megyei szervezet elnökeként én úgy
gondolom, hogy még a politikában is van
jövõm. Ki van jelölve ez az út.
— Úgy érted, hogy esetleg listán bekerülsz
mégis a parlamentbe?
— Nem tudom, hogy így lesz-e, de én nem
szeretném a parlamenti politizálást sem
feladni, és nagyon sokat szeretnék még
tenni a megyéért, Sárbogárdért, a közvet-
len környezetünkért. A tekintélyemet, a
hitelességemet latba vetem ezért, és na-
gyon remélem, hogy az általam vezetett
megyei szervezet tud majd tenni az
MSZP 2006-os sikeréért.

Hargitai Lajos

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
RENDKÍVÜLI ÁRKEDVEZMÉNY

az ATTRAKTÍV üzletben
AZ ÚJ ÜZLETKÖZPONTBAN

(a pékség és biciklis üzlet között).
2005. augusztus 29-tõl szeptember 10-ig.

Interjú Szabados Tamással

Megkerestük

dr. Szabadkai Tamást, az MSZP helyi
szervezetének országgyûlési képvise-
lõjelöltjét, hogy interjút készítsünk ve-
le. Azonban Sárbogárd jelenlegi alpol-
gármestere úgy nyilatkozott, hogy a
Bogárd és Vidékében vele kapcsolat-
ban megjelent cikkekre tekintettel
nem kíván egyáltalán nyilatkozni la-
punknak.

Szerkesztõség

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.
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Vajta — iskolabezárás más szemszögbõl
Konczné Kasos Erika, a bezárt vajtai négyosztályos általános is-
kola immár csak volt igazgatónõje korábban ígéretet tett la-
punknak, hogy a nyilvánossággal is megosztja véleményét az is-
kolabezárással kapcsolatban.
Augusztus utolsó hetében kerestem meg õt ismét. Mint beszél-
getésünk során elmondta: habár nem érte váratlanul õket a
vajtai képviselõ-testület döntése, hiszen az apróbb jelek mind
arra mutattak, hogy bezárják az iskolát, mégis hidegzuhanyként
érte õket a hír, mert azért reménykedtek abban, hogy ez nem
történik meg. Volt közmeghallgatás, egyeztetések, közös szü-
lõi, de már a kezdet kezdetén nem értettek egyet a tervezett is-
kolabezárással sem a szülõk, sem a szülõi munkaközösség, sem
a közalkalmazottak közössége, sem a pedagógusok. Sok min-
denrõl utólag szereztek tudomást. Csak arról volt szó, hogy
összevont osztály lesz, de arról nem, hogy az csak tízfõs lehet,
nem kevesebb. A szülõk nagyon akarták az iskolájukat. Elhang-
zott a különbözõ fórumokon: ha maradhat az iskola, maradnak
a gyerekek is. De sokan elgondolkoztak azon, hogy ha be is írat-

ják a gyerekeiket, van-e garancia arra, hogy jövõre nem lesz is-
kolabezárás. Emiatt voltak szülõk, akik már az egyeztetéskor
jelezték, hogy összevont osztályba nem íratják be a gyerekeiket.
Ehhez végül is joguk van. Õk csak mondták, mondták az érvei-
ket, és látva a kétségbeesett, szenvedõ szülõket, egyre tehetetle-
nebbnek érezték magukat.
Teljes bizonytalanságban dolgozták végig a tanévet. Végkielé-
gítésre mindegyik pedagógus jogosult, de az elhelyezkedésük-
kel kapcsolatban sajnos nem tud fejleményekrõl beszámolni.
Õt azonban nem is a saját helyzetük, hanem leginkább az érdek-
li, mi lesz azzal a harminc gyerekkel. Majd megszakad a szíve ér-
tük. Egy alsós gyereknek a lakóhelyén kellene tanulni. Vélemé-
nye szerint, ha egy falunak fontos az iskola, a gyerekek, akkor
mindent megtesz értük. Úgy gondolja, minden lehetõség közül
ez volt a lehetõ legrosszabb. Hogy hogyan csapódik le majd a fa-
luban ez a döntés, az ezután derül ki.

Hargitai Kiss Virág

Keresztállítás
Állandó gond volt, hogy a
Hõsök terén lévõ tömegren-
dezvények alatt a gyerekek
az emlékmûegyüttesnél lévõ
katonai sírokon ugráltak, rá-
állt a sírokra a felnõtt közön-
ség, sõt, felmásztak az em-
lékmû oszlopaira is, hogy
jobban lássák a mûsort. A
sok száz ember összetaposta
a virágokat, teleszórták sze-
méttel a hõsök parkját. Ha
rájuk szólt valaki, durván vá-
laszoltak vissza. Egyszer Sza-
bó Istvánné, Edit néni szólt
az egyik szülõnek, szóljon rá
a gyerekekre, hogy ne ugrál-
janak a sírokon. Erre az volt
a válasz: nincs kiírva, hogy
ott sírok vannak.
A nemrégiben megrende-
zett ötvenéves osztálytalál-
kozón panaszolta el ezt Edit
néni volt tanítványainak. Az
egyik tanítvány rögtön fel-
ajánlotta, hogy õ szívesen
csinál minden sírra egy ke-
resztet, amire ráírják, hogy
„Katonasírok”. Az ígéretet tett kö-
vette. Több segítõje is akadt a kész-
séges férfinek. Az egyik segítõ adott
anyagot, a másik festéket, a harma-
dik megírta a feliratot, és amikor el-
készült a munka, szóltak az önkor-
mányzatnak, és együtt kimentek,
hogy minden sírra leszúrják a ke-
resztet.
Ezúton is kérnek mindenkit, hogy
tartsák tiszteletben a háborúban
meghalt több száz katonának az em-
lékét, akik itt vannak eltemetve
ezekben a tömegsírokban! Magyar-
országot nemzetközi egyezmények

kötelezik a hadisírok gondozására.
Csak úgy kívánhatjuk, hogy az ide-
gen földben nyugvó magyar katonák
sírját más nemzetek polgárai tiszte-
letben tartsák, gondozzák, ha ugyan-
ezt tesszük mi is a honfitársaik sírjá-
val.
Kegyelettel õrizzük meg tehát más
nemzetek háborús hõseinek, áldo-
zatainak emlékét! Figyelmeztessék
azokat az embertársainkat, akik ne-
tán nem vennék észre, hogy ez kato-
natemetõ és emlékpark, hogy itt illõ-
en kell viselkedni!

Hargitai Lajos

Nepomuki Szent
János Sárbogáron

Örömmel vettem észre Nepomuki Szent János
szobrát a Szakács házaspár tüzéptelepének kapujá-
nál. Mint kiderült, Huszár Péter kõfaragó állította
azt fel, ahogy mondta: csak úgy, mivel az alkotásból
két darab készült. Az egyiket (mint arról korábban
hírt adtunk) Rétimajorban avatták föl nemrég.
A szobor akaratlanul is odavonzza kisugárzásával a
tekintetet; különlegessége az 1700-as évek végére
jellemzõ festés. A talapzatra pedig hamarosan el-
készül Huszár Péter névjegye: egy kis tábla is.
Mivel Nepomuki Szent János az utak védõszentje
is, Sárbogárd pedig egy közlekedési csomópont, így
a szobor megóvja — és remélhetõleg megfontol-
tabbá, óvatosabbá teszi — a város útjain közleke-
dõket és az átutazókat.
Jelenleg egyébként a mester Szent Péter szobrát
készíti Rétimajornak, emellett szép, régies, magyar
címeres kõkorsókat, -vázákat farag eladásra, me-
lyekbõl néhány mintadarab látható Huszár Péter
Abai úti portája elõtt is. Milyen egyedi lenne, ha a
várost a sárbogárdi mester ezen munkái is díszíte-
nék!

Hargitai Kiss Virág
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Cigány alkotótábor Vajtán
A vajtai üdülõ adott otthont a ci-
gány alkotómûvészek 12 napos al-
kotótáborának. Csányi János, a tár-
saság szószólója, szervezõ és tá-
borvezetõ mondta el, hogy a Buda-
pesti Cigány Módszertani Központ
szervezésében rendezik meg min-
den évben ezt a tábort. Az idén ke-
vesebben jöttek el, mint a korábbi
években, és most is csak festõk
vannak, akik az ország különbözõ
részeibõl érkeztek Pécstõl Nyír-
egyházáig. Mint megtudtam, 1983-
tól szervezik meg folyamatosan
minden évben a táborokat.

— Csináljuk, csinálgatjuk, de egyre nehe-
zebben — mondta kissé szomorkásan
Csányi János. — Mostanában már én sem
annyira nagy hévvel szervezem, mint az-
elõtt. Amikor lejövök, csak átveszem itt a
dolgokat, a szervezést pedig a fiatalabbak
veszik a vállukra. Ez egy kicsit szándékos
is, hogy azért legyenek utódok, akik átve-
szik ezt a kezdeményezést és továbbvi-
szik.
— Ön is fest?
— Igen, én is festek.
— Már régóta?
— ’80-82 körül kezdtem el a festést, elõt-
te inkább csak magamnak rajzolgattam.
Aztán felkerültem Budapestre, majd rá
egy-két évre megismertem Péli Tamás
baráti körét, aki már meghalt. Nem tu-
dom, hallott-e már róla, õ Hollandiában
végzett. Õ adott nekem nagy lendületet a
festéshez.
— Kik jöttek el az idén a táborba?
— Turó Zoli, Kun Pali például.
— Az itt látható képekrõl látni, hogy nekik
igen markáns az ecsetkezelésük meg a
színeik is. A kék és a piros kontrasztjára
építenek mindent.

— Vannak köztünk naiv mûvészek, auto-
didakta mûvészek, és van egy-kettõ, aki
iskolákat végzett.
— Képzõmûvészeti fõiskolát?
— Igen. Vegyes az összetétel, mert van-
nak fiatalabbak, akik már egy kicsit más
stílusban festenek. Például Vári Zsolt,
aki rendkívül tehetséges. Aztán ott van
még Rézmûves Gusztáv, Nyári Irén vagy
a kollégám, Orsós Ferenc. Õ fantaszti-
kus, színes egyéniség, négydiplomás, épp
most szerzett rajztanári diplomát; Nagy-
kanizsán meg a környékén mûvészeti is-

kolákat vezet. Ferkovics Józsi nagyon
profi. Õ az, aki bármilyen technikához
hozzányúl, mindenben jó. Õ több ok mi-
att hagyta abba az iskolát az utolsó évben.
De aztán lehet, hogy nem is ártott neki,
mert jobban megmaradt az egyénisége.
Rézmûves Gusztáv két éve végzett a kép-
zõmûvészeti fõiskolán. Fûrer István sza-
kácsból lett festõmûvész. Magyarorszá-
gon legalább 50 cigány festõmûvész van,
akiket ismerek, és akik mûvészi szinten
dolgoznak.
— A teraszon láttam festegetni Zámbó
Gábort.
— Õt én sajnos csak az idén ismertem
meg. Mindig vannak újak, akik jönnek, a
fiatalabb generáció. Orsós Teri már gye-
rekkorában nemzetközi gyermek-
rajz-versenyeket nyert, rajzfilmeket ké-
szítettek vele, Európa-szerte kiállításo-
kat szerveztek neki. A 80-as években volt
egy kulturális forradalom a cigányság kö-
rében zenében, festészetben, táncban,
népmûvészetben meg mindenben, ami
most jelentõsen visszaesett.
— Ez egyébként az egész magyar
társadalomra jellemzõ. Most egy olyan kor-
szak van, hogy mindenki a pénzt hajtja,
mert azt hiszi, azzal, hogy mindenféle dol-
gokat felhalmoz, jobb lesz neki. Bejött ez a
sztárvilág. Most nem a mûvészek kellenek,
hanem a sztárok.
Jó volt eltölteni egy kis idõt ezeknek a bé-
kés, derûs embereknek a társaságában.
Több kellene belõlük!

Hargitai Lajos

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!
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G. G. sárbogárdi lakos augusztus 11-én,
12.30 órakor közlekedett Sárbogárd,
Köztársaság úton, amikor elvesztette
uralmát a személygépkocsi felett, s a me-
netiránya szerinti jobb oldali árokba haj-
tott, és felborult a jármûvével. Sérülés
nem történt. Az intézkedés során alko-
holszondát alkalmaztak, amely pozitív
értéket mutatott.

Vérehulló szerelem
K. G. sárkeresztúri lakos augusztus 11-
én, a délutáni órákban összeveszett B. T.
L.-né élettársával, bántalmazta õt, és it-
tas állapotban tört-zúzott a sértett laká-
sán (az ablakokat kiverte, a tévét össze-
törte, személygépkocsival kidöntötte a
téglakerítést, mellyel a gépkocsit is meg-
rongálta, valamint kalapáccsal a szélvé-
dõt szétzúzta). Az okozott kár kb.
300.000 Ft.
H. J. sárbogárdi lakos feljelentés tett is-
meretlen tettes ellen, aki augusztus 12-
ére virradóra a sárbogárdi MÁV-állomá-
son parkoló zárt, riasztóval ellátott sze-
mélygépkocsijából eltulajdonította az ak-
kumulátort, mellyel kb. 9.900 Ft kárt oko-
zott.
W. F. Gy. hantosi lakos augusztus 6-án,
20.20 óra körüli idõben a Hantos, Ady E.
út 17. szám (Posta) elõtt ittas állapotban
tettleg bántalmazta élettársát, K. Cs.-né
hantosi lakost, aki 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. Az elkövetõ ki-
hallgatása során cselekedetét tagadta.
B. T. sárbogárdi lakos augusztus 18-án, a
kora délutáni órákban Sárbogárd, Árpád
utcában található Árpád sörözõben elõ-
zetes szóváltást követõen megverte élet-
társát B. L.-né sárbogárdi lakost, aki en-
nek következtében könnyû sérüléseket
szenvedett.

Elfogták a bolti tolvajt
F. Cs. I. siófoki lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki augusztus
12-én, 18.30 órakor Igar, Fõ úton lévõ
CBA üzletbe az eladó figyelmét elterelve
a nyitott irodahelyiségben lévõ lemezka-
zettából 380.000 Ft készpénzt tulajdoní-
tott el. A személyleírás és a személygép-
kocsi rendszámkutatása után elõállításra
került H. E. kislángi lakos, akinek kihall-
gatása megtörtént.
H. Gy. cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettesek ellen, akik a cecei élelmi-
szerboltba bementek, és vásárlási szán-

dékkal érdeklõdtek, míg a társaságukban
lévõ fiatal fiú a pénztárgépbe nyúlt. Az el-
adó ezt észlelte, és távozásra szólította fel
õket, így eltulajdonítás nem történt.
Õ. Gy. sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki augusztus
24-én, 9.30-10.00 óra közötti idõben a
pusztaegresi ÁFÉSZ-boltban figyelmet-
lenségét kihasználva kosarából eltulajdo-
nította pénztárcáját, melyben igazolvá-
nyai, karóra, aranygyûrû és 14.000 Ft
készpénz voltak.

Vigyázat, besurranó tolvajok!
Ismeretlen tettes augusztus 18-ra virra-
dóra R. A.-né sárkeresztúri lakos lakásá-
hoz épített konyha kitört ablakán benyúl-
va a bent lévõ kulccsal az ajtót kinyitotta,
és az épületbõl elvitt 2 doboz csempét,
szerszámokat, ruhákat és egyéb felszere-
lést. Az eltulajdonítással okozott kár kb.
70.000 Ft.
V. A., M. Z. L., és P. N. dunaújvárosi la-
kosok augusztus 18-á,n 18.30 óra körüli
idõben bementek N. J.-né sárbogárdi la-
kos lakásához tartozó bekerített udvarra,
ahol a tulajdonos figyelmét elterelték.
Eközben egyikük a lakásba bement, és a
szobában lévõ szekrényekben kutatni
kezdett. A sértett szomszédja ezt észre-
vette, és közbelépett. A megzavart tettes
elmenekült, így eltulajdonítás nem tör-
tént.
Ismeretlen tettesek augusztus 18-án,
16.28 óra körüli idõben V. Gy.-né igar-
vámszõlõhegyi lakos lakásába bementek,
és elvittek több tízezer forintot. A káro-
sult pontos összeget nem tudott monda-
ni.
Ismeretlen tettes augusztus 18-án, 11.45
óra és 19.50 óra közötti idõben a Penny
Market biciklitárolójából G. M. sárbo-
gárdi lakos lezárt állapotban lévõ kerék-
párját eltulajdonította. A lopással oko-
zott kár kb. 14.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 18-án, 13.00
és 23.00 óra közötti idõben Sárbogárd,
Attila utcai kerékpártartóból eltulajdo-
nította Á. R. sárbogárdi lakos lezárt álla-
potú kerékpárját. A lopással okozott kár
12.000 Ft.

„Véget vetnek a zenének,
hazamennek a legények.”

Augusztus 22-én garázdaság vétség meg-
alapozott gyanúja miatt O. G. és R I.-né
pusztaszabolcsi, valamint fiatalkorú O. J.
sárkeresztúri lakosok augusztus 22-én,
hajnali 3.00 órakor a sárszentágotai fut-
ballpályán tartott bálon a bál végét beje-
lentõ Baranyák István polgármesternek
nemtetszésüket úgy nyilvánították ki,
hogy üvöltöztek, majd botokat, husángo-
kat ragadva fenyegetõztek. A kiérkezõ
rendõrautót észlelve a közeli kukoricás-
ba futottak, ahonnan elõállításra, majd
elszámoltatásra kerültek.
D. F.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki augusztus 22-re
virradóra cecei családi háza udvarába be-
ment, és onnan eltulajdonította kerék-
párját, valamint a nyitott Lada személy-
gépkocsi mûszerfalából kivette a Dae-
woo rádiós-magnót. Lopási kár kb.
25.000 Ft.
P. Gy. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki augusztus 19-e
és 22-e közötti idõben a lakása udvarán
álló nyitott színbõl eltulajdonította rotá-
ciós kapájának motorját, mellyel kb.
88.000 Ft kárt okozott.
Ismeretlen tettes augusztus 22-én, 18.30
órakor Sárbogárd, Köztársaság út 38.
szám alatt található Szandi presszóban
eltulajdonította K. Cs. sárbogárdi lakos
pénztárcáját, benne iratokkal és kb. 30-
40.000 Ft készpénzzel.

Harc a csetéért
kaszával, kapával

L. L., L. Zs., L. G., L. G. kálozi lakosok
augusztus 23-án, 15.30 óra körül idõben
egy elõzetes szóváltást követõen — csete
átvétele során — bántalmazták (kaszával
felfegyverkezve) L. L. kálozi lakost — aki
testvére — és családtagjait.

Rendõrkapitányság Sárbogárd

Légió 2000 Security városi
teremlabdarúgó-bajnokság, 2005

Kérjük az indulni szándékozó csapatokat, hogy

2005. szeptember 10-én, 18 órakor a Hangulat presszóban

tartandó megbeszélésen képviseltessék magukat.

Tisztelettel: a szervezõ Sárbogárdi Tömegsport Egyesület

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651



Bogárd és Vidéke 2005. szeptember 1. HÍREK, ESEMÉNYEK 7

Sáregres hazavár
Sáregresen hétvégén rendezték a faluna-
pot és az elszármazottak találkozóját. Az
iskolában érdekes kiállítást tekinthet-
tünk meg a falu mai és régi életébõl. Az
egyik teremben a régi iskolaéletrõl ké-
szült fotókról az 1950-60-as évek sáreg-
resi gyermekei mosolyognak ránk. Az ak-
kori pedagógusok úttörõnyakkendõvel,
úttörõ-egyenruhában sorakoznak az is-

kola elõtt. A folyosón a sáregresi utcákról
készült fotókból készült tablók voltak lát-
hatók. A tornateremben régi és mai tár-
gyakat, eszközöket, ruhákat mutattak be.
A rokkától a számítógépig minden volt
itt.
Délután a dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház mutatta be Kisfaludy Károly:
Csalódások címû vígjátékát a kultúrház-

ban. Az elõadás elõtt, a falunap nyitánya-
ként, Lengyel Zoltán polgármester kö-
szöntötte a vendégeket. Este búcsúbál és
tûzijáték szórakoztatta a vendégeket.

Vasárnap Kótai Róbert újmisés pap szol-
gált a katolikus kápolnában, a református
templomban pedig istentisztelet volt.
Délután koncertre és sportmérkõzésre
várták az érdeklõdõket.

Hargitai Lajos

Nagyfokú ellenõrzés az utakon!
Sajnos gyakran kell hírt adnunk közle-
kedési balesetekrõl és a szabályok áthá-
gásáról. Az ilyen és közvetlen figyelmez-
tetésekbõl azonban úgy tûnik, csak nem
tanulunk. Pedig éberséggel, odafigyelés-
sel, biztonságos közlekedéssel számos
kellemetlen helyzet, veszély és tragédia
elkerülhetõ.
Egy újabb halálos baleset körülményeirõl
és a Sárbogárdi Rendõrkapitányság fo-
kozott intézkedéseirõl Demeterné Petõ
Kornélia baleseti fõvizsgáló tájékoztatta
lapunkat.

Halálos baleset Mezõszilason
Augusztus 26-án, 21.35-kor, a 64-es fõ-
úton, Mezõszilas belterületén egy sötét
ruházatot viselõ, kivilágítatlan kerékpá-
ros haladt át az úttest egy olyan szaka-
szán, ahol ráadásul közvilágítás sem volt.
Egy Igar felõl személygépkocsival érkezõ
olasz állampolgár azonban elütötte a sáv
közepén lévõ kerékpárost, mivel késõn

észlelte azt. A kerékpáros a súlyos sérülé-
sek következtében a helyszínen életét
vesztette.

Fokozott ellenõrzés
az utakon

Mivel ez már a második halálos kimene-
telû kerékpáros baleset rövid idõn belül,
ráadásul az õsz közeledtével egyre hama-
rabb sötétedik, így fokozott közlekedési
ellenõrzésre lehet számítani. Az ellenõr-
zés során a rendõrség vizsgálja a kerék-
párok felszereltségét, mûszaki állapotát,
elektromos kerékpárok esetében a telje-
sítményt, mivel 250W fölött már segéd-
motor-kerékpáros vezetõi engedély
szükséges. A nem megfelelõen felszerelt
bicikliket utólagos ellenõrzésre is beren-
delik a rendõrkapitányságra.
Július 15-e óta egyébként folyamatosan
ellenõrzik a passzív biztonsági eszközö-
ket is, úgymint a gyerekülést, biztonsági

övet, bukósisakot, valamint a mobiltele-
fon használatát, az ittas vezetést, a világí-
tást és a sebességet is.
A rendõrség célja az ellenõrzésekkel nem
elsõsorban a büntetés, hanem a megelõ-
zés!

Figyelem! Kezdõdik az iskola!
Augusztus 26-a és október 2-a között a
polgárõrség és a rendõrség fokozottan fi-
gyelemmel tartja az iskolák környékét,
különösen a tanítás megkezdése elõtt, és
annak befejezése után. Mivel a nyári szü-
net után a gyerekek felszabadultabbak,
hajlamosabbak a felelõtlen közlekedés-
re. Éppen ezért fontos nemcsak a szülõk
nagyobb odafigyelése, hanem a jármûve-
zetõk körültekintõbb magatartása is.
Vigyázzunk ne csak magunkra, hanem
egymásra is!
Biztonságos, balesetmentes közlekedést!

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.:
06(25)460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: 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) 540 3598. 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)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

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: 9-12.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06(25) 460 163.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Bögyös Gábor,
tel.: 06 (30) 6257-807,

Dr. Szénási Károly,
tel.: 06 (30) 975-1715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)20-50-20
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-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 Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22) 514-314.

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefo-
nokon.

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: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06 (22) 311-120, 06 (22) 512-150. Sárbogár-
don polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõ-
ben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke:
Juhász János a 06(30) 5300-858 számon bár-
mikor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: szeptember 7-tõl minden nap
8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Hasi ultrahang: minden második héten szer-
dán, 9-13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet:   hétfõtõl   péntekig   7.30-13.30-ig;
szeptember 12-16-ig szünetel.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13, szerda
12-17-ig, (Tompa u. 2., tel.: 06 (25) 460 120.).
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Állatorvosi ügyeletek: 2005. szeptember
Hatósági ügyelet

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

Pélpuszta:
3-4.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1.
Tel.: 06 (30) 6257 807;
10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62. Tel.: 06 (30) 9398 629;
17-18.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24. Tel.: 06 (30) 9751 715;
24-25.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér
1. Tel.: 06 (20) 9717 306.

Betegellátási ügyelet

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

Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres:
3-4.: dr. Bukovecz Tibor, Sárbogárd, Csók I. u.
25/a. Tel.: 06 (25) 460 338;

10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62. Tel.: 06 (30) 9398 629;
17-18.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24. Tel.: 06 (30) 9751 715;
24-25.: dr. Pál István Sárbogárd, Ady E. út 226.
Tel.: 06 (20) 5301 582.

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

Sárszentágota, Szabadegyháza:
3-4.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1.
Tel.: 06 (30) 6257 807;
10-11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.
Tel.: 06 (30) 9939 404;
17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos
u. 1/a. Tel.: 06 (30) 6393 977;
24-25.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent. István u. 3. Tel.: 06 (20) 9749 065.

Dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Vidéki ügyeletek augusztus havi beosztása
Sárvíz kistérség

központi ügyelet:
(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba,
Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ. Telefon: 06
(22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon,
utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munka-
nap reggel 8 óráig. Szeptember 1-31.: Aba,
Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör:
1.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmart u. 2. Tel.: 06
(25) 221 116;
2.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06
(25) 235 034;
3.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06
(25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
4.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1.
Tel.: 06 (30) 9949 742;
5.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06
(25) 235 034;
6.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06
(25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
7.: dr. Jaskó Sándor Vajta, szabadság tér 3. Tel.:
06 (25) 229 015, 229-031
8.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1.
Tel.: 06 (30) 9949 742;
9.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06
(25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
10.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1. Tel.: 06 (30) 9949 742;
11.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 520 430;
12.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.:
06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;

13.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmart u. 2. Tel.:
06 (25) 221 116;
14.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 520 430;
15.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1. Tel.: 06 (30) 9949 742
16.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 520 430;
17.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 505 190;
18.: dr. Jaskó Sándor Vajta, szabadság tér 3.
Tel.: 06 (25) 229 015, 229-031;
19.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.:
06 (25) 235 034;
20.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 520 430;
21.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.:
06 (25) 235 034;
22.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 505 190;
23.: dr. Jaskó Sándor Vajta, szabadság tér 3.
Tel.: 06 (25) 229 015, 229-031;
24.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmart u. 2. Tel.:
06 (25) 221 116;
25.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 505 190;
26.: dr. Jaskó Sándor Vajta, szabadság tér 3.
Tel.: 06 (25) 229 015, 229-031;
27.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1. Tel.: 06 (30) 9949 742;
28.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.:
06 (25) 235 034;
29.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06
(25) 505 190;
30.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.:
06 (25) 221 116.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
2005. szeptember 1-jétõl módosul a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény. A fokozott ápolást
igénylõ, súlyosan fogyatékos személy gon-
dozását, ápolását végzõ személy kérel-
mére ápolási díjat állapít meg a települési ön-
kormányzat.
Fokozott ápolást igénylõ az a személy, aki má-
sok segítsége nélkül önállóan nem képes: a.)
étkezni vagy b.) tisztálkodni vagy c.) öltözköd-
ni vagy d.) illemhelyet használni vagy e.) laká-
son belül — segédeszköz igénybevételével
sem — közlekedni, feltéve, hogy esetében az
a.)-e.) pontokban foglaltak közül legalább
három egyidejûleg fennáll.
A fenti feltételek fennállásáról az ápolt sze-
mély tartózkodási helye szerint illetékes me-
gyei szociális módszertani intézmény szakvé-
leménye szükséges, melyet a polgármesteri
hivatal szerez be.
A kérelem benyújtásához nyomtatványok a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
állnak rendelkezésre. Tájékoztatást az üggyel
kapcsolatosan a polgármesteri hivatal ható-
sági osztályán a 11. sz. irodában ad
Somogyváriné Molnár Ágnes ügyintézõ. Ügy-
félfogadás hétfõn 8-11.30 óráig, szerdán
8-11.30 óráig, illetve 13-15.30 óráig.

Sárbogárd város jegyzõje

Kit hívjunk természeti
katasztrófa vagy egyéb

baj esetén?
Az elõzõ heti nagy esõzések ráirányították újra
a figyelmet a természeti katasztrófák lehetõ-
ségére. A klímaváltozás miatt egyre gyakrab-
ban lehet számítani hazánkban is szélviharok-
ra, felhõszakadásokra, villámcsapásra, hófú-
vásokra stb. A károkat csak a társadalmi szer-
vezettség képes hatékonyan enyhíteni vagy
elhárítani. Lapunkban minden hónapban egy-
szer éppen ezért közöljük azokat a telefonszá-
mokat, amelyeken hívhatók azok a szerveze-
tek, amelyek a katasztrófa elhárításában haté-
konyan tudnak segíteni.

Elõzõ lapszámunkban írtuk, hogy egyik olva-
sónk, Széll József panaszolta, hogy hiába hív-
ta a lapunkban közölt önkormányzati számo-
kat és a polgármester katasztrófavédelmi te-
lefonját, nem vette föl senki. Juhász János
polgármester csütörtök reggel hívott telefo-
non, és elmondta, hogy azt a telefont, ame-
lyiknek a számát lapunkban is közöljük, állan-
dóan magánál tartja, azon bármikor elérhetõ.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi veze-
tõjével, Boross Jánossal is beszéltem. Meg-
tudtam, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságon tartanak éjjel-nappali
ügyeletet. Ennek a telefonszámát is közölni
fogjuk ezután havonta lapunkban. Ez egyéb-
ként az alábbi: 06 (22) 311 120. Azt javaslom,
hogy ezeket a fontos telefonszámokat fény-
másolják ki az újságból, és függesszék ki az
otthoni telefon mellé, mert soha nem tudni,
hogy mikor lesz rá hirtelen szükség, és mint
tudják, az idõ bajt elõz meg, netán életet is
menthet, ha a sérült idõben kap segítséget.
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Káloz—Sárbogárd 4–1 (1–0)
Káloz 200 nézõ. Vezette: Szabó János.
Káloz: Miklós, Pál, Lukács, Ihász, Szabó,
Kovács, Szecsõdi, Árva, Májer (Gál),
Schneider (Balogh), Papp (Bali).
Sárbogárd: Bognár I. (Borostyán), He-
gedûs Gy., Fodor, Hegedûs J., Szabó K.
J., Kapusi (Szabó A.), Bognár Zs., Hu-
szár, Ilyés, Tomán, Szabó Z., Csendes.
A két pontnélküli csapat találkozóján jó
mérkõzésre volt kilátás, remélve, hogy
mindkét csapat mindent megtesz az elsõ
gyõzelem megszerzése érdekében. Az el-
sõ helyzet a hazaiak elõtt adódott. A 4.
percben Schneider emelt kapura, amit
Bognár másodszorra kaparintott meg. A
12. percben Huszár szögletét Csendes a
kapus kezébe fejelte. A 14. percben
Csendes közeli lövését a védõk hárítot-
ták. A 25. percben Szecsõdi 8 m-rõl le-

adott lövése a kapu elõtt zuhant le. A 28.
percben Szabó K. J. 5 m-es lövését védte
Miklós. A 31. percben Papp lesgyanús
helyzetben kapott labdát, és a kifutó ka-
pus fölött a hálóba lõtt, 1–0. Az elsõ fél-
idõben mindkét csapat jobbára a védeke-
zésre összpontosított, így a kapuk nem-
igen kerültek veszélybe, egy szerencsés
góllal mégis a hazaiak szereztek elõnyt a
szünetig.
A második félidõt góllal kezdték a hazai-
ak. Árva nagy erejû szabadrúgását Bog-
nár a közelébe álló Fodorra ütötte, on-
nan a hálóba pattant, öngól, 20. A 49.
percben Bognár Zs. lövését védte a hazai
kapus. Az 51. percben Schneider jól elta-
lált lövéssel csapata harmadik gólját sze-
rezte meg, 3–0. Az 54. percben ismét
Schneider került gólhelyzetbe, lövése
azonban kapu fölé szállt. Az 56. percben
Tomán 25 m-es szabadrúgását védte a ka-
pus. A 62. percben Hegedûs Gy. második
sárga lapját kapta, ezért a kiállítás sorsára
jutott. A 65. percben Árva lövését védte
nagy bravúrral az idõközben beállt Bo-
rostyán kapus. A 67. percben Bali ment el
a bal oldalon, és nagy gólt lõtt, 4–0. A 75.
percben Bognár Zs.-t felvágták a 16-oson
belül. A megítélt büntetõt Tomán értéke-
sítette, 4–1. A 85. percben Kovács került
gólhelyzetbe, már csak a kapussal állt

szemben, lövését azonban Borostyán
bravúrosan hárította.

Ifjúsági mérkõzés:
Káloz—Sárbogárd 4–2 (2–0)

Vezette: Bocsi Lajos
Az elsõ félidõben megérdemelten jutott
elõnyhöz a hazai csapat, a helyzetek so-
kaságát kihagyó vendégekkel szemben. A
második félidõben a vendégek mindent
megtettek az egyenlítésért, a szerzett ha-
zai elõnyt nem tudták ledolgozni. Góllö-
võk: Budai C., Sebestyén.

Magyar kupamérkõzés:
Bravúros gyõzelem továbbjutással

Sárbogárd—Kisapostag 4–3 (2–3)
Sárbogárd, 80 nézõ. Vezette: Kovács Ta-
más.
A megyei I. osztályban szereplõ Kisapos-
tag már 3–0-ra is vezetett. Innen fordított
a második félidõben feljavult és lelkesen
játszó hazai csapat.
Góllövõk: Csendes (3), Fodor.
Szeptember 4-én ifjúsági és felnõtt csapa-
tunk 14.30 és 16.30 órakor Szabadbattyán
csapatát hazai pályán fogadja bajnoki
mérkõzésen.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár

A FEMOL-csoport
állása

Szabadbattyán—Jenõ 0–2 (0–2)
150 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ:
Földvári, Nyakas. Ifjúsági mérkõzés:
2–12

Káloz—Sárbogárd 4–1 (1–0)
200 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ:
Papp, Bali, Árva, Schneider J., illetve
Tomán. Kiállítva: Hegedûs (Sárbogárd).
Ifjúsági mérkõzés: 4–2

Seregélyes—Füle 7–2 (4–0)
350 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Polányi (3), Dvéri K. (2), Tömör Cs.,
Ódor, illetve Györe, Czövek. Ifjúsági
mérkõzés: 4–1

Pálhalma—Sárosd 2–2 (1–0)
450 nézõ, vezette: Kovács Z. Gólszerzõ:
Szabó, Barics, illetve Kovács Z.,
Strommer. Kiállítva: Szabó, illetve
Egerszegi, Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 4–1

Mezõszilas—Mezõfalva 0–0
100 nézõ, vezette: Tóth. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3–4

Kulcs—Beloiannisz 1–7 (0–3)
150 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ:
Hidalmási, illetve Szolomosz (2), Fülöp
(2), Lakakisz V. (3). Ifjúsági mérkõzés:
1–5

Lajoskomárom—LMSK 1–1 (0–1)
210 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Kleiber, illetve Nyikos. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1–5

Elõszállás—Kisláng 0–6 (0–3)
100 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ:
Benkõ, Zimmermann (2), Sipos, Balogh,
Farkas. Ifjúsági mérkõzés: 1–0

Déli-csoport állása
Cece—Alap 2–2 (0–1)

Vezette: Almádi. Gólszerzõ: Németh,
Fekete, illetve Szabó, Imre.

Sárszentágota—Zichyújfalu
0–8 (0–3)

Vezette: Kovács. Gólszerzõ: Kulacs (2),
Horváth (2), Rujsz (2), Németh, Bondor.
Kiállítva: Fazekas, Fekete (Sárszentágo-
ta).

Sáregres—Cikola 0–2 (0–0)
Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Nagy, Pajor.

Besnyõ—Vajta 0–7 (0–2)

Vezette: Bányai. Gólszerzõ: Márta (2),
Polyák, Lojd, Csányi, Simon, Szalai.

Perkáta—Nagylók-Hantos 0–0

Vezette: Szabó S. Kiállítva: Klein, illetve
Vágó.

Nagyvenyim—Dég 1–1 (0–1)

Vezette: Mester. Gólszerzõ: Major, illet-
ve Horváth.

FEMOL ’97-csoport állása:
1. Jenõ 3 - - 12-3 9
2. Pálhalma 2 1 - 14-3 7
3. Lajoskomárom 2 1 - 13-4 7
4. Sárosd 2 1 - 13-4 7
5. Kisláng 2 1 - 8-0 7
6. Seregélyes 2 - 1 16-7 6
7. LMSK 1 2 - 8-4 5
8. Mezõfalva 1 1 1 7-7 4
9. Szabadbattyán 1 1 1 2-3 4
10. Mezõszilas 1 1 1 6-9 4
11. Beloiannisz 1 - 2 10-11 3
12. Káloz 1 - 2 5-10 3
13. Elõszállás - 1 2 3-10 1
14. Sárbogárd - - 3 3-15 0
15. Kulcs - - 3 2-16 0
16. Füle - - 3 4-20 0

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása:

1. Zichyújfalu 3 - - 13-0 9
2. Cece 2 1 - 9-2 7
3. Cikola 2 1 - 7-4 7
4. Vajta 2 - 1 12-4 6
5. Rácalmás 2 - - 10-2 6
6. Nagyvenyim 1 2 - 5-3 5
7. Alap 1 1 - 5-4 4
8. Nagylók-Hantos - 1 1 0-2 1
9. Perkáta - 1 2 2-7 1
10. Dég - 1 2 3-6 0
11. Sáregres - - 2 0-4 0
12. Besnyõ - - 3 1-15 0
13. Sárszentágota - - 2 0-14 0

A Dégtõl 1 büntetõpont levonva.
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Sárszentmiklós—Etyek 2–1 (1–0)
Sárszentmiklós: 300 nézõ, vezette: Földi
Sárszentmiklós: Sipõcz, Papp A., Bodó,
Palotás, Fülöp, Szarka, Deák, Markovics,
Salamon, Král (Tórizs), Szabó (Bakos).
Etyek: Bartha G., Pajkovics (Báthory),
Pankotay, Bartha P., Mérey, Somogyi,
Tóth, Szalai, Ruip (Nagy), Bartók
(Rácz), Németh.
Két vereség ellenére nem hagyták cser-
ben a csapatot a szurkolók, ami a nézõ-
számból is kitûnik. Mindenki bizakodóan
tekintett a mérkõzés elé, amire volt is
okunk.
Ezt a bizakodásomat azon tényre alapoz-
tam, hogy eddigi három ellenfelünk kö-
zül talán a leggyengébb ellen léptünk pá-
lyára. Sokan azt mondták, hogy elvakult
vagyok, mivel én biztosra vettem a gyõ-
zelmünket.
Csapatunk ennek megfelelõen is kezdett.
Az elsõ negyedóra tapogatózó játéka
után átvettük az irányítást. Támadást tá-
madásra vezettünk. A 35. percben a kife-
jezetten agilisan játszó Fülöp beadását
Král a hosszú sarokba csúsztatta, 1–0. A
játékrész nem hozott további találatot,
így megnyugodva mehettünk a pihenõre.
A második félidõt ott folytattuk, ahol ab-
bahagytuk, igaz, ekkor már több erõtlen
próbálkozása is volt az ellenfélnek, de
nem volt bennük a gól. A 61. percben Sza-
bó a bal oldalon nagyszerûen befûzte a
védõket, felnézett, középre adott, melyre

Salamon érkezett, aki 4 méterrõl nagy-
szerûen fejelt a hálóba, 2–0.
Ezután a játékvezetõ rontotta az addig
róla kialakult képet, mivel néhány érthe-
tetlen ítélettel sújtotta mindkét csapatot,
de különösen bennünket, melynek ered-
ményeként szövegelésért kiállította Bá-
thory G.-t, majd rá két percre a második
sárgát osztotta ki Papp A.-nak, a 89. perc-
ben Deák rossz ütemû becsúszásáért
szintén második sárga lapos figyelmezte-
tést adott, mely így már pirosat ért, és ti-
zenegyest ítélt, melyet Rácz J. értékesí-
tett, ezzel kialakítva a 2–1-es végered-
ményt.
Összegezve a látottakat, egy nagyszerû
felfogásban futballozó miklósi csapatot
láthatott a közönség, amelyben partner
volt az etyeki csapat, és ez eredményezte
azt, hogy egy kifejezetten élvezetes mér-
kõzés született.
Ezen a meccsen minden pályára lépõ je-
lesre vizsgázott, küzdeni tudásból nem
volt senki, aki kilógott volna a sorból.
Csapatunk vezéregyénisége volt
Markovics, aki nagyszerûen küzdött, lab-
dát szerzett, azokat megjátszotta, szer-
vezte játékunkat. Okulva a korábbi
meccsekbõl, nem 40 méteres passzokkal
akart kitûnni, hanem a rövidpasszos játé-
kot erõltette, melynek az ellenfél nem ta-
lálta ellenszerét. Másik kellemes megle-
petés számomra Papp A., aki a kiállításá-
ig a védelem oszlopa volt, és mint már ko-
rábbi meccsein is bizonyította, nem csak

védekezni tud, hanem nagyszerûen szer-
vezi hátulról is a játékot. Megvan az elsõ
gyõzelem, és a három mérkõzés alapján
megállapítható, hogy nem indulunk a
legsportszerûbb csapat kitûntetõ címé-
ért, bár egészen halkan szólva, ebben
nem csak mi vagyunk ludasak.
Hétvégén Polgárdiba látogatunk, ahol
szintén gyõzelmet várok még így is, hogy
tartalékosak leszünk.
Horváth Csaba edzõ: Régóta várt, szép
gyõzelmet szerzett a csapat, mely az aka-
rat és a miklósi szív diadala volt. Köszö-
nöm a szurkolók sportszerû biztatását,
melyre azt hiszem ezen a mérkõzésen rá-
szolgáltunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Etyek 1–4 (1–2)

Góllövõk: Gászler, illetve Kósa, Gubicza,
Horváth, Pelikán.
Ifjúsági csapatunk nem állt a helyzet ma-
gaslatán, de mindettõl függetlenül túlzó-
nak mondható a gólkülönbség, mert en-
nél sokkal szorosabb mérkõzés volt. Kí-
vülrõl nézve úgy tûnt, mintha a serdülõ
csapatunk lépett volna pályára az ellenfél
ificsapatával szemben, mert akkora volt a
két csapat között a testi különbség.
Barsi Gábor edzõ: Elsõ félidei jó játé-
kunk után az elkerülhetõ egyéni hibák so-
rozata megpecsételte sorsunkat, mely-
nek eredményeként a félidõ tragikusra si-
került. Jók: senki.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

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

Keresztúrok találkozója
— már nem csak a nevünk köt össze —

Immáron hatodik alkalom-
mal rendezték meg a Ke-
resztúr Nevû Települések
Hazai és Nemzetközi Talál-
kozóját. Idén a Békés me-
gyei Sarkadkeresztúr adott
otthont a rendezvénynek.
A szövetség 1999-ben jött
létre, amikor is Balatonke-
resztúr sietett az árvízve-
szélyben lévõ Bodrogke-
resztúr megsegítésére. Az
egymás segítésének gondo-
lata hozta létre a szövetsé-
get, aminek a segítségnyújtáson kívül
fontos célja a magyarságtudat ápolása. 13
település volt az alapító, és mára 17-re
bõvült a tagság. A határon túli községek
és városok is örömmel vallják a szövetség
tagjának magukat.

Az idei sarkadkeresztúri találkozón is
megállapíthattuk, hogy nem csak a nevük

köti össze a településeket,
hanem az együtt töltött em-
lékek, a vidámság, a jókedv.
Sokan már ismerõsként ke-
resték és köszöntötték egy-
mást. Színvonalas mûsorok-
kal mutatkoztak be a közsé-
gek pávakörei, dalárdái,
nyugdíjas- és fiatal klubjai,
színjátszó csoportjai.
Sárkeresztúr részérõl
Ludányi Jánosné, Mariska
néni és Huszti Józsika szó-
rakoztatta a közönséget fer-

geteges sikerrel. Gyulai városnézés, für-
dõzés, koncertek, bál, tûzijáték is része
volt a programnak. A sarkadkeresztúriak
igazán jó, figyelmes házigazdák voltak.

Nagyon sok szép élménnyel jöttünk haza,
és várjuk a jövõ évi székelykeresztúri ta-
lálkozót!

Kovács Györgyné

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Bemutatjuk a Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt 1996-ban
alapítottuk. Jelenleg 30 telephelyen 1500 növendék tanul ze-
ne-, tánc-, képzõ-, és színmûvészeti ágainkon 68 pedagógus és
egyéb alkalmazott irányításával. Székhelyünk Dunaújváros-
ban található.
Az intézmény fenntartója 2003. szeptember óta a Violin Kht.
Telephelyeink Dunaújváros kistérségében a következõ váro-
sokban, nagyközségekben találhatók: Dunaújváros, Rácal-
más, Adony, Pusztaszabolcs, Baracs, Nagyvenyim, Iváncsa,
Beloiannisz, Mezõkomárom, Alap, Cece, Dunavecse, Solt,
Szalkszentmárton, Sárbogárd.
Együtteseink (néptáncegyüttesek, társastánccsoportok, mo-
derntánccsoportok, hip-hop csoportok, színjátszó- és kamara-
zenei csoportok) évek óta szerepelnek helyi, környékbeli, or-
szágos versenyeken és fesztiválokon, kimagasló eredménnyel.
Számos növendékünk választotta továbbtanulásként mind
középfokú, mind felsõfokú képzésben a mûvészeti pályát.
A 2005/2006-os tanévtõl kezdõdõen Sárbogárdon a következõ
intézményekben indítunk mûvészeti oktatást:

Zeneiskola — zeneoktatás
Választható tanszakok: szolfézselõképzõ, furulya, zongora,
szintetizátor, hegedû, cselló, magánének, klarinét, trombita,
tenor, ütõ, gitár. Beiratkozás: 2005. szeptember 5., 12-17 óra,
2005. szeptember 6., 12-17 óra.

Pusztaegresi Általános Iskola — zeneoktatás

Sárszentmiklósi Általános Iskola
— zeneoktatás

Zenemûvészeti ágon választható tanszakok: szolfézselõkép-
zõ, furulya, zongora, szintetizátor, hegedû, cselló, magán-
ének, klarinét, trombita, tenor, ütõ, gitár. Beiratkozás: 2005.
szeptember 5., 13-16 óra, 2005. szeptember 6., 13-16 óra.
Néptánc-, moderntánc-oktatás: beiratkozás és táncház: 2005.
szeptember 5., 14 óra.

Petõfi Sándor Gimzázium és Híradásipari
Szakközépiskola — modern tánc, kortárs

tánc, néptánc, színjátékoktatás
Beiratkozás és táncház: 2005. szeptember 5., 15.30 óra.

Szent István Általános Iskola — zeneoktatás,
modern tánc, néptánc, színjáték, kézmûvesség

Beiratkozás és táncház: 2005. szeptember 9., 15 óra.

József Attila Mûvelõdési Központ — néptánc,
modern tánc, színjátékoktatás

Az iskolai tanévnyitó, beiratkozás, órabeosztás és szülõi érte-
kezlet a fenti idõpontokban, helyszíneken és tanszakokon
lesz. Az oktatás szeptember 12-én kezdõdik.
Az oktatás térítésköteles. A zeneoktatás díja a régi növendé-
keknek nem változik, az új beiratkozóknak és a többi mûvé-
szeti ágra jelentkezõk térítési díja 6100 Ft/félév, vagy 1400
Ft/hó részletfizetés lehetséges. Tandíjmérséklésre, illetve
-mentességre is van lehetõség (testvérek utáni kedvezmény
jár, térítési díjuk 1200 Ft/hó, GYVT-támogatásban részesülõk
részére tandíjmentes).
A zenei oktatást a zeneiskola régi tanárai folytatják a Violin
szervezési keretei között, további mûvészeti ágakon helyi és új
pedagógusok segítségével.

Érdeklõdni az alábbi címen lehet:
Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 2400 Dunaúj-
város, Jókai u. 19. Tel.: 06 (25) 500 005, tel./fax: 06 (25) 500
006, e-mail: violin@vnet.hu

Szeretettel várjuk régi és leendõ növendékeinket!
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3-án, szombaton, 19 órakor:

Mennyei királyság
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm

Balián, a patkókovácsból lett lovag Jeruzsálembe érkezik,
ahol megtapasztalja az ármánykodást és az intrikát, szere-
lembe esik, majd rátermettsége révén vezéralakja lesz az
eseményeknek.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Idõsek napja
Mezõszilason

A mezõszilasi idõsek otthonában a korábbi hagyományokhoz
híven az idén is megrendezték az idõsek mûvészeti, kulturális
találkozóját. Képviseltették ezen a találkozón magukat a megye
más településeinek szociális gondozó intézményeinek, nyugdí-
jasklubjainak közösségei is. Daloskörök, versmondók, színját-
szó együttesek, táncosok mutatkoztak be mûsorral. A csákvári
idõsek otthonának énekes csoportja helyi népdalokat énekelt.
A káloziak hangulatos mûsorát nagy tapssal jutalmazta a kö-
zönség. Fellépett a helybeli, mezõszilasi nyugdíjasklub közössé-
ge is Horváthné Gógán Jolán vezetésével.

Ezen kívül mások mellett szerepeltek még a kislángiak, enyingi-
ek, sárbogárdiak és a sárosdi társintézmény csoportja.
A bemutató után a vendégek közös ebéden vettek részt.

Hargitai Lajos

Iskolakezdés Cecén
2005. szeptember 1-jén, 8 órakor tartja tanévnyitó ünnepélyét a
cecei Illyés Gyula Általános Iskola. Ide várják az idei tanévben
az elsõ osztályukat kezdõ kisdiákokat és a szülõket is. Az idei
évtõl az elsõ évfolyamon indítandó két osztályból az egyik isko-
laotthonos osztályként kezdi meg mûködését. Az ötödik évfo-
lyamon emelt szintû matematikaoktatás indul az intézmény-
ben. Továbbra is csoportbontásban tanulhatják a diákok hete-
dik és nyolcadik évfolyamon a magyar, matematika, német és
angol tantárgyakat is. Az idei tanévtõl vizsgarendszer kerül be-
vezetésre, ahol év végén meghatározott tantárgyakból máso-
dik, negyedik, hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon tesz-
nek majd vizsgát a tanulók. A környezõ településekrõl bejáró
gyerekek utaztatását továbbra is saját autóbuszjárattal oldja
meg a cecei önkormányzat.
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Zöldbabsaláta fokhagymás öntettel

Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 4 paradicsom, 3 burgonya, 1 csokor
bazsalikom; az öntethez 1 tojássárgája, 4 gerezd fokhagyma, 1
kávéskanál mustár, õrölt bors, só, 3,5 dl olaj, citromlé.
A paradicsomokat meghámozzuk, negyedekre vágjuk. A
burgonyát héjában megfõzzük, meghámozzuk, felkarikáz-
zuk. Az öntethez a zúzott fokhagymát a tojássárgájával simá-
ra keverjük, majd a mustárral és a fûszerekkel ízesítjük. Hoz-
záadjuk az olajat elõször cseppenként, majd vékony sugár-
ban. Végül a citromlével ízesítjük. A zöldbabot sós vízben
roppanós puhára fõzzük, majd lecsöpögtetjük. Mély tálba
tesszük a szósz felét, belerakjuk a zöldbabot, rá a paradicso-
mokat, majd a burgonyát. A maradék öntetet a zöldségekre
locsoljuk. Apróra vágott bazsalikommal megszórjuk. Csak
tálaláskor keverjük össze!
Langyosan használjuk a zöldbabot a salátához, így kissé fo-
lyóssá teszi a szószt!

Szilvás almatorta

Hozzávalók kb. 16 szelethez: 1 evõkanál olaj, 3 dkg mandulafor-
gács, 60 dkg savanykás alma, 30 dkg szilvabefõtt, 7,5 dkg vaj, 15
dkg kristálycukor, fél csomag vaníliás cukor, 3 tojás, 2,5 dl tej, 15
dkg liszt, 17,5 dkg porcukor, 1 tojásfehérje, 2 evõkanál szilvalé.
Elõkészítés: A tortaformát kikenjük olajjal, és beszórjuk a
mandulaforgáccsal. Az almát meghámozzuk, magházát ki-
emeljük, húsát vékony gerezdekre vágjuk. A szilvát lecsepeg-
tetjük, négybe vágjuk. A sütõt 220 1C-ra (gázsütõ 4. fokozat)
elõmelegítjük.
Elkészítés: A vajat összekeverjük a cukorral, a vaníliás cu-
korral, a tojásokkal, a tejjel és a liszttel. A gyümölcsöket a
formába szórjuk, ráöntjük a masszát, és a sütõ középsõ rá-
csán kb. 35 percig sütjük. Hagyjuk kihûlni. Simára keverünk
12,5 dkg porcukrot a tojásfehérjével, és bevonjuk vele a torta
tetejét és oldalát. A maradék 5 dkg porcukrot elkeverjük 2
evõkanál szilvalével, és vékony sugárban, csigaalakban a tor-
ta tetejére csurgatjuk. (Készítsünk kis tölcsérkét sütõpapír-
ból, és ebbõl csurgassuk a levet). Fogvájóval belehúzunk a
vékony csíkba, és hagyjuk teljesen megszáradni.

Nagymama receptjei NA,
KEZDÕDIK

Ne higgye, kedves anyuka, ne higgye, kedves apuka, hogy a bé-
kés, idilli tanév kezdõdik vidám kergetõzéssel a szünetekben,
mosolygós tanító nénikkel, a nyitott ablakból áradó madár-
füttyel, a tudomány útjain folyó jókedvû csatangolással. A tévé-
reklámokon nevetõ gyerekek vonulnak tarisznyájukkal az utcá-
kon. A tarisznyákban, ó, ott csupa friss illatú, ropogós füzet, tû-
hegyes, színes ceruza, a szívekben öröm és barátság, a termek-
ben festékillat, tisztaság.
Ez a valóságban is így lesz, reméljük. De lesz más is.
Érdekes figyelni a híradók felvételein az iskolákról készített
blokkokat. Ott ülnek a padokban vidáman a gyerekek, közöttük
sétál a jóságos mosolyú, többnyire szép, fiatal, de olykor meglett
korú, tisztes tanárnõ, valamit ír a táblára vagy magyaráz; az
egész képsor az oktatás derûjét, a tudomány és a nevelés rang-
ját, társadalmi tekintélyét sugározza.
Ahogy azt Móricka elképzeli!
A valóságban az iskolákba betette félelmetes lábát az új világ.
Mert a padsorokban ülõ fiatalok jelentõs részének borzasztó a
családi háttere, sokan közülük drogoznak, és iskolába menet a
kocsmában bedobnak egy-két felest, számos lány együtt él a
hapsijával, de van diák, aki tagja egy bûnbandának. Nyáron a di-
ákok közül páran a karib-tengeri szigetvilágban pálmás tenger-
partokon heverésztek, mások itthon kubikoltak vagy disznót le-
geltettek, de némely Balaton menti rendõr tudna mesélni a ta-
nulóifjúság bizonyos egyedeinek nyári bûnözési tevékenységé-
rõl is. A bölcs, tisztes tanárok, ragyogó mosolyú tanárnõk közül
a szerencsésebbek Párizsban, Rómában fülelték az idegenveze-
tõk magyarázatait, de nem kevesen aratógépeken rázatták ma-
gukat, ifjúsági táborokban tépték az idegeiket reménytelen har-
cot folytatva neveltjeik tévelygõ hajlamai ellen, hogy csak a job-
bik eseteket említsük. Mert sokféle tanár van.
És mi van a tudománnyal, a modern emberiség szellemi felleg-
várával?
Nos, van érettségizõ, akinek komoly problémái vannak az olva-
sási tevékenység terén, magyarul: nem tud rendesen olvasni. De
van sok középiskolás, aki életében egyetlen könyvet sem olva-
sott el. A nevelõk tekintélyérõl csak pedagógusnapokon esik
szó, a valóságban össznépi divat a tanár családi körben való szi-
dalmazása. Pedig milyen fontos, milyen mérhetetlenül fontos
volna egy népközösségben visszaállítani a Tekintély rangját.
Ahol nincs tekintély, ott nincs értékrend, ott szétesés van. Néz-
zünk körül!
A pedagógusok sem makulátlanok, de sok van közöttük, akikre
méltán fölnézhet akárki. Mint ahogy van diák, aki rendesen dol-
gozik, eszébe sincs italozni, segít otthon, normális társaságba
jár, diákolimpiákon gyõzedelmeskedik. Mert a fentebb sorolt
ijesztõ jelenségek csak az iskola egyik oldalát képviselik. És ter-
jedõben vannak, vegyük tudomásul. Az, ami a közoktatásban
érték, visszavonulásra kényszerül. Az oktatásügyet botrányok
veszik körül.
Azért van még remény, anyuka, apuka. Van még szív, ész, okos-
ság azokban az épületekben. Ott harc folyik. Erõs bástyái van-
nak az értékeknek, tessék elhinni. Szíveskedjék a jó oldalára áll-
ni!

(L. A.)

Tisztelettel meghívjuk

ABA NAGYKÖZSÉG
AMATÕR

FOGATHAJTÓVERSENYÉRE.
A verseny helye: Aba, vásártér (Lómezõ). A verseny

ideje: 2005. szeptember 17., szombat.

A verseny fõvédnöke: Kossa Lajos polgármester.
Rendezõ: Dravecz Zoltán, telefon: 06 (20) 586 1550.

Program:

9.00: érkezés, nevezések leadása; 9.45: pályabemutató;
10.00: kettesfogathajtás I. forduló; 12.00: ebédszünet;
13.00: megnyitó; 13.30: kettesfogathajtás II. forduló;
15.00: vadászhajtás; 17.00: eredményhirdetés, díjátadás,
fogatkarusszel, Sárvíz bajnokság eredményhirdetése. A
szünetekben bemutató számok.
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Lázár Ervin:

A lyukas zokni
Volt egyszer egy lyukas zokni. Új korá-
ban nem akárki lehetett, mert elõkelõ
anyagból készült, és hetyke kék minták
ékeskedtek rajta. De hát most már meg-
öregedett. S mondom, volt rajta egy lyuk.
Amolyan pöffeszkedõ, cafrangos szegé-
lyû. Bent laktak egy rozoga szekrény
legrozogább fiókjának legalján.
— Azért én szebb vagyok nálad — mond-
ta a lyuk a zokninak.
— Mi? — csodálkozott a zokni. — Még
hogy szebb?! Mitõl vagy szebb?
— Mert átlátni rajtam — mondta a lyuk.
— Ugyan — oktatta a zokni —, rajtam
éppen az a szép, hogy nem vagyok átlát-
szó, s nézd meg a gyönyörûséges kék
mintáimat!
— És piszkos is vagy! — folytatta a lyuk
fittyet hányva az oktatásra. — Én bezzeg
sohasem piszkolódom be.
Ezen a zokni elgondolkodott.
— Na, ugye! — hangoskodott a lyuk. —
Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én
ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
Fogta magát, nõtt egyet. Most már alig
maradt valami a zokniból. Nagyobb volt a
lyuk, mint a maradék zokni.

— Teljesen tönkreteszel! — siránkozott
a zokni.
— Örülj, hogy ilyen gyönyörû lyukkal lak-
hatsz együtt! — fölényeskedett a lyuk, és
még nagyobbra nõtt.
— Jaj, megölsz! — kiáltott a zokni, és ak-
kor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára
nõtt, hogy a zokniból nem maradt semmi.
De ahogy eltûnt a zokni, úgy eltûnt a lyuk
is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs.
Így aztán a nem létezõ lyuk most sirán-
kozhat a nem létezõ zokni után.

HETI
IDÕJÁRÁS

A következõ na-
pokban az év-
szaknak megfele-
lõ hõmérsékletben, és jellemzõen na-
pos, száraz idõben lehet részünk. Je-
lentõsebb felhõzetnövekedésre csak a
hétvégén kell számítani. A légmozgás
általában gyenge lesz. A legmagasabb
nappali hõmérséklet 25 és 29 fok
között alakul, késõ este 18, 23 fok
valószínû.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése:

kalap, napilap, lapos, alapzat, alapos,
lapát; ár, órás, fér, ecset, sas, Ákos,
akó, Eta, eke.

Helyes megfejtést küldtek be: Jákob Má-
ria, Sárbogárd; Jákob Zsuzsika, Sárbo-
gárd; László Kata Alexandra, Sárbo-
gárd, Sallai Attila, Sárbogárd, Kiss Eri-
ka, Sárbogárd, László Alex, Sárbogárd,
Varnyu Lilla Sárbogárd, Sallai Dalma
Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Jákob Mária
Sárbogárd, Tinódy u. 144.

Gratulálunk, nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Rejtvény
1. Melyik ember viszi iskolába a gye-
rekeket? Mi az?

2. Melyik ló vágja a füvet? Mi az?

3. Az alakja változatos, két kis lyuka
használatos. Nem jó, mikor nagyon
tele, más dolgába ne üsd bele. Mi az?

4. Melyik só nem olvad el a víztõl?
Mi az?

5. Szárnya nincs, és mégis repül. Mi
az?

Beküldési határidõ:
2005. szeptember 6.

SÍC íjászhírek, eredmények
Serdülõ fiúversenyzõink sikerrel szere-
peltek az ifjúsági kadet rövid távú orszá-
gos bajnokságon. Az ifjúsági kadet fiúk
teljes távú mezõnyében indult Freschli
József versenyzõnk. Jóskáról tudni kell,
hogy a múlt év októberében kezdett el
íjászkodni. A korcsoportjában induló va-
lamennyi versenyzõtársának már több-
éves íjászgyakorlata van. Ezt a hátrányt õ
szorgalmával fokozatosan ledolgozza.
Ezt a teljes távú versenyt mondhatni ver-
senyzõi rutin nélkül, de nagyon kitartóan
és ügyesen teljesítette. A rangsoroló for-
dulóban elért távonkénti eredményei: 70
m-en 5., 60 m-en 7., 50 m-en 4., 30 m-en 8.
helyezést érte el, így összetettben 5. he-
lyezettként került a másnapi olimpiai
döntõbe, ahol párba sorsolták a verseny-
zõket, és itt már a legjobb négy versenyzõ
közé kerülés volt a tét, egyenes kieséssel.
Itt a kieséses versenyben Józsi keze kicsit
megremegett — 10 körrel lõtt keveseb-
bet, mint ellenfele, így elbúcsúzott a to-
vábbi küzdelmektõl, és véglegesen az
olimpiai kadet íjászok között az 5. helyen
végzett.
A rövidtávos ifjúsági kadet fiúk mezõnyé-
be egyesületünk két serdülõkorú ver-
senyzõt, Lovász Balázst és Katona Alexet
nevezte azzal a szándékkal, hogy talán
lesz valami keresnivalójuk a magasabb
korcsoportban is.

Mindkét serdülõ fiúnk az 50 m-es távon
és összetettben annyira beleerõsített,
magabiztosan lõtt, hogy még ezen a ver-
senyen másik korcsoportos rövid távú
versenyzõinek eredményeit is felülmúlta
(pl.: felnõtt férfi legjobb 50 m-re 259 kör,
senior férfi 50 m-re 253 kör).
Lovász Balázs eredménye: ifjúsági kadet
rövidtávos BAJNOK 50 m-en 264 körrel;
BAJNOK 30 m-en 303 körrel; ÖSSZE-
TETT BAJNOK 567 körrel.
Katona Alex eredménye ifjúsági kadet
rövidtávon 50 m-en 258 körrel 2. helye-
zés. Egy kis szépséghiba csúszott Alex 30
méterébe, mert ez csak 274 körre sikerült
— szerintem szellemileg elfáradt az 50
m-en — és itt a 7. helyen végzett. De mi-
vel akkora volt az elõnye 50-en, hogy azt
az ellenfelek behozni nem tudták, így
összetettben is 2. helyen végzett 532 kör-
rel.
A következõ verseny, megmérettetés
szeptember 3-án Nyergesújfaluban a
2005. évi serdülõ és gyermek országos
bajnokság lesz.
Hajrá sárbogárdi fiatalok! Légy íjászegye-
sületünk tagja! Várjuk az íjászattal ismer-
kedni akaró gyermekek, fiatalok és felnõttek
jelentkezését hétfõ és csütörtöki napokon
délután 17 órától.

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB, Sárbogárd
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SZEPTEMBER 3., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 10.05
TS—Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek 12.10 Szeretni kell 13.00 Néprajzi értéke-
ink 13.10 Delta 13.40 Politour 14.10 Századunk 14.40
A Hauszák – Emirátusok Észak-Nigériában 15.29 Jó-
zsef Attila 100 15.30 A víz, a szél és Manitou 16.20
Komplexusok 18.10 Cinecitta 19.00 Luxor-show
19.30 Híradó 19.53 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-szám-
sorsolás 20.15 Jack és Bobby 21.05 Azok a csodála-
tos Baker fiúk 22.55 Híradó este 23.00 Sporthírek
23.10 A boldogság színe 0.50 A meztelenség
mûvészete
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 12.45
Forma-1 14.20 Dawson és a haverok 15.15 John Doe
16.10 Sugarlandi hajtóvadászat 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.30 Szeress most! 20.25 Magyaror-
szág—Málta vb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés kb
22.55 Nincs kegyelem 1.00 Végveszélyben 1.55 A
GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.25 Vad világ 11.25 Laktérítõ
11.50 Totalcar 12.25 Játszd újra az életed 13.20
Pacific Palasides – Siker, pénz, csillogás 14.25 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 20.10 Hajótöröttek szi-
gete 23.45 Bosszúvágy 5. – Bosszú kedvesemért
1.35 Fastlane – Halálos iramban
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népszerû orgonamuzsika
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli
Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség
7.55 Programajánló 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az
énekem... 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.00 Déli Harangszó 12.02 Déli Kró-
nika 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új Zenei
Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi
újság 16.00 Tizenhat óra 17.30 Népzenei portré 18.00
Esti Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30
Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Szülõföl-
dünk 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04
Rádiószínház 21.49 Farkas Katalin Chopin-dalokat
énekel 22.00 Késõ esti krónika 22.20 A 23. óra
Riportban elbeszélve… 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Diszkotéka 00.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 4., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 10.50 „Így
szól az úr!” 10.55 Salkaházi Sára emlékezete 11.40
Magyar elsõk 12.00 Hírek 12.05 Fõtér 13.00 Héthatár
13.50 Csellengõk 14.10 Örömhír 14.40 Hegedûs – a
tuskirály 15.10 TS – magazin 16.00 József Attila 100
16.15 Hotel Plaza 18.10 Cinecitta 19.00 Híradó 19.25
A hölgy kissé bogaras 20.50 Friderikusz 21.55 Híradó
este 22.05 TS 23.00 Szent Lõrinc éjszakája 0.50
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 8.55
Megaman 9.15 Slayers 9.45 Vasárnapi receptklub
10.00 Játék 10.50 Rendõrakadémia 11.45 Elveszett
világ 12.40 Hegylakó – A holló 13.35 Forma-1 15.50
Hatoslottó sorsolás 16.05 Papás-mamás 16.30
Medicopter 117 17.30 Harmadik mûszak 18.30 Hír-
adó 19.00 Undercover 20.00 A tökös, a török, az õr
meg a nõ 22.05 Heti hetes 23.20 Rettegés 1.00 Fó-
kusz 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 12.20 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 Titanic 23.50 A
játékos
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 Világóra
10.04 Tanévkezdési római katolikus szentmise 11.05

Gondolat-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 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Elma-
radt beszerzés 17.00 A mi idõnk 18.00 Esti Krónika
19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Népszerû
operettkettõsök 20.04 Egy rádiós naplójából 21.05
Széchenyi és az árnyak 22.00 Késõ Esti Krónika 23.14
Szimfonikus varázslatok 0.00 Himnusz

SZEPTEMBER 5., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
10.00 Expedíció varázsos világokba, ahol még élnek a
szellemek 10.50 Parlamenti Napló 11.45 Sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30
Domovina 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár
15.35 12+ 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó
délután 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese
18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Kékfény
21.05 Mesél a pesti Broadway 22.00 Hétfõ este
22.30 Kultúrház 23.00 A Nagy Könyv 23.25 Híradó
23.35 Sporthírek 23.50 Szem, száj 1.20 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.50
Fotós szerelem 13.40 Játék 14.50 Disney-rajzfilmso-
rozat 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55
Gyõzike 21.55 Káosz a köbön 23.25 Találkozások –
este 23.40 Fülledtség 1.40 Autómánia 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Kék Hawaii 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Mr. Bean 20.50 Kõ kövön 22.50 Az Ome-
ga hadmûvelet 0.35 Jó estét, Magyarország! 1.05
Sebek
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 Szonda 11.35 Sötétség délben 12.00 Déli Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Zene-szóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit
17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek!
20.04 Aranyemberek: Varga Géza rádiórendezõ 20.35
Metamorphosis Transylvaniae, avagy az újmódi Er-
dély 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Késõ Esti Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.04
Hangversenymúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 6., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
10.00 Esõcsinálók 10.45 Jelképtár 11.00 Szerelmek
Saint Tropez-ban 11.50 Gusztáv 12.00 Híradó 13.00
Nemzetiségi magazin 14.00 Életképek 14.40 Kalan-
dos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza 16.30 A Rajkó az esz-
tergomi bazilikában 16.50 Maradj velünk! 17.00 Kato-
likus krónika 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100
18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó
20.05 Önök kérték 21.05 Mesél a pesti Broadway
22.00 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház Live
23.25 Híradó 23.45 Kísértés esküvõ elõtt 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 Apa csak egy van 13.40 Játék
14.50 Disney-rajzfilmek 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 20.55 Földcsuszamlás 22.45 Az Androméda
törzs 1.20 Találkozások – este 1.30 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Titkok kertje 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Légi kommandó
23.10 Nyomtalanul 0.10 Így készült – A remény baj-
noka címû film 0.40 Szeret, nem szeret 0.55 Jó estét,
Magyarország! 1.25 Propaganda 1.55 A kokain
földjén

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 Sötétség délben 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: Hoppál
Mihály etnográfus 20.35 Metamorphosis
Transylvaniae, avagy az újmódi Erdély 21.05 Nemzet-
közi vallási krónika 21.35 Népdalok, népdalfeldolgo-
zások 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika
22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 7., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
10.00 Vízi utak a vadonban 10.45 Jelképtár 11.00
Szerelmek Saint Tropez-ban 11.50 Gusztáv 12.00 Hír-
adó 13.02 Nemzetiségi magazinok 14.00 Életképek
14.40 Kalandos nyár 15.35 Kormányváró 16.00 Pláza
16.30 A Rajkó az esztergomi bazilikában 16.50 Orto-
dox ifjúsági mûsor 17.00 Utódok reménysége 17.30
Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40
Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Igézõ tavirózsák
21.35 Szórakoztató percek 22.00 Szerda este 22.30
Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 A dajka 1.30 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 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Magyar-
ország—Svédország VB-selejtezõ labdarúgó-mérkõ-
zés 22.55 XXI. század – a legendák velünk élnek 23.25
Maffiózók 0.30 Találkozások – este 0.45 Antenna
1.10 Fókusz

TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.15
Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki11.45
Salome 12.40 Játékidõ 13.40 A sárkány éve 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Columbo 22.05 Kitúr-lak 23.50 Jó estét
Magyarország! 0.20 Álarcos komédia

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 Tetten ért szavak 11.35 Sötétség délben 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 19.50 Mese 20.04 Aranyem-
berek: H. Tóth Elvira régész 20.35 Metamorphosis
Transylvaniae, avagy az újmódi Erdély 21.05 Szülõföl-
dünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg 23.04
Nagy mesterek – világhírû elõadómûvészek 0.00
Himnusz 0.10 Éjszaka
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SZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 10.00 Altaj, Góbi, Hangaj – Nyár Mongóliában 10.45 Jel-
képtár 11.00 Szerelmek Saint Tropez-ban 11.50 Gusztáv 12.00 Híradó 13.00 Nem-
zetiségi magazin 13.30 Együtt 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 20.05 Igézõ tavirózsák 21.40 Szórakoztató
percek 22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó
23.35 Sporthírek 23.45 Libidó – Vissza az ösztönökhöz 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 Állati nyomozás 13.30 Játék 14.50 Dis-
ney-rajzfilmek 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
20.55 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.25 Kemény zsaruk 0.25
Találkozások – este 0.35 Infománia 1.05 Végveszélyben 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.15 Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki 11.45 Salome 12.40 Já-
tékidõ 13.40 A sárkány éve 15.20 A szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos baj-
keverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Szökevény futam 22.05 Dûne 0.00 Benn-
fentes 0.40 Páran párban 1.10 Jó estét, Magyarország! 1.40 Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Dél-
elõtti krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Sötétség délben 12.02 Déli Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesz-
tek! 14.04 Társalgó 15.05 Vállalkozás-klinika 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Ma-
gyarországról 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.
Makai Béla, helytörténész 20.35 Metamorphosis Transylvaniae, avagy az újmódi
Erdély 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Isko-
lapélda 23.04 Ez is, az is – több évtized emlékezetes pillanataiból 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 9., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 10.00 A víz, a szél és Manitou 10.45 Nemzeti értékeink
11.00 Jahve elrabolt aranya 12.00 Hírek 13.00 Körzeti magazinok 14.00 Életképek
14.40 Kalandos nyár 15.30 12 + 16.00 Pláza 16.35 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58 Jó-
zsef Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.00
Thibault család 20.45 Néhány perc Kabos Gyulával 21.05 Róza néni elintézi 22.00
Péntek este 22.30 Kultúrház 23.00 Koncertek a A38 hajón 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 A meztelen Maya 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 Porontyjárat 13.30 Játék 14.50 Dis-
ney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.301 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
20.55 Lost–Eltûntek 21.55 A Féreg akcióba lép 23.25 RTL boksz klub 0.45 Találko-
zások – este 1.00 Alias 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szó-
da 10.00 Teleshop 11.20 Salome 12.10 Játékidõ13.10 Lovagok háborúja 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos bájkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomo-
zó 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív
20.10 Néró, a véreskezû zsarnok 22.45 Jó estét, Magyarország! 1.05 Karate tigris
1. – Nincs irgalom
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Dél-
elõtti krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Sötétség délben 12.02 Déli Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04
Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.15 „Magyaror-
szágról jövök...” 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00
Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Kabdebó Tamás,
író 20.35 Metamorphosis Transylvaniae, avagy az újmódi Erdély 21.05 Tetten ért
szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában –
nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka
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MARSI ÁLHÍR
A múlt héten felhívást tettünk
közzé egy csillagászati ese-
ménnyel kapcsolatban. Töb-
ben is felhívták rá figyelmün-
ket, és hivatalos forrásokból is
értesültünk róla, miszerint a
Mars augusztus 27-én éri el
egyik legnagyobb földközelsé-
gét. A Magyar Csillagászati
Egyesület szerint errõl nincs
szó: az idén október 30-án lesz
a Mars legközelebb a Föld-
höz, de ekkor is mintegy 70
millió kilométer választja
majd el tõlünk.
A Mars valóban nagyfokú kö-
zelségére 2003. augusztus
27-én, azaz két évvel ezelõtt
került sor. Ekkor hazánkban

is több helyen tartottak táv-
csöves bemutatást, amelyek
keretében több ezren figyel-
ték meg a vörös bolygót. Ok-
tóberben és novemberben ki-
csit messzebb jár majd a boly-
gó, mint két éve, de így is szép
látvánnyal szolgálhat. A Mars
felszínének láthatóságát dön-
tõen a légkör aktuális tisztasá-
ga befolyásolja. Ha nem lesz
porvihar, sok részlet látható
majd földi távcsövekkel is.

Forrás: MTI
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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)

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

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. (n.f.)

Varrógép, dohányzóasztal eladó. Tel.: 06 (25)
235 072. (n.f.)

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:
100.000 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)

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)

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

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)

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

Szobabútor eladó (3 db szekrény, kanapé, 2
fotellal+íróasztal). Tel.: 06 (70) 565 3570.
(0351884)

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

90-es évjáratú 1300-as Lada kombi jó állapot-
ban eladó. 06 (30) 219 5658 (0351293)

Kibõvült árukészlettel várom kedves vásárló-
imat. Krisztina Dísznövény. 06 (30) 429-3403
(0351290)

Egyedi gázfûtéses lakást keresünk kp-re. in-
gatlan.bogard@freemail.hu (0351290)

Albérlet kiadó az üzletközpontban. Érdek-
lõdni: 06 (30) 316 1992. (0351289)

Igényes családi ház KIADÓ 06 (30) 330 2615
(0351282)

S. M. betegek figyelem! S. M. Klub mûködik
Dunaújvárosban. Érdekes programokkal, fel-
világosítást ad egy betegtárs a 06 (30) 747
1859-es telefonon. (n.f.)

Bontásból Rombuszpala eladó. Sárszentmik-
lós Vasút u. 13. (0351275)

Kiadó raktárhelyiség Miklóson. 200 m2 + ud-
var. Tel.: 06 (20) 581 5462 (0351898)

Eladók új kanapék (kétszemélyes 10.000 Ft,
háromszemélyes 15.000 Ft) fotelok (5.000
Ft). Tel.: 06 (20) 581 5462 (0351898)

Sárbogárdon az Árpád ltp.-en a 24/2-ben 3
szobás, földszinti, felújított, erkélyes lakás el-
adó. Csere is érdekel. Tel.: 06 (70) 3749 709
(0351896)

Bontott ablak, ajtók, kád és mosdó eladó. 06
(20) 2203 189 (0351905)

Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615 (0351282)

Kilenchetes kuvasz kiskutyák eladók. Tel.: 06
(70) 227 5635 (0351902)

Régi bontott cserép olcsón eladó. 06 (25)
462 955 (0351293)

3+2+1 ülõgarnitúra eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 493 3416. (0351295)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetés-
sel 2005. szeptember 9-én, 18 órakor a sárbo-
gárdi mûvelõdési központban. Jelentkezni le-
het a helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939 285.
(0351294)

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.

REDÕNY, RELUXA STB. JAVÍTÁS
ÉS KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕVEL,

GARANCIÁVAL. Tel.: 06 (25) 462 497,
06 (20) 585 1522.

Dohányzol még? VÉGLEGESEN leteheted,
csúcstechnológia segítségével.

Helye: BB Szépségház (SZTK-val szemben).
Bejelentkezés: 06 (30) 902 9835. (0351285)

AZ ABAI SZESZFÕZDE szeptember 5-én
megkezdi a PÁLINKAFÕZÉST.

Érdeklõdni: 06 (30) 9275 627. (0351277)

KÕMÛVES SZAKMUNKÁSOKAT
azonnali kezdéssel FELVESZÜNK.

06 (30) 973 8818 (0351904)

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

Társközvetítés
emberségesen
A fogyatékossággal élõk
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 (30) 467 5921

Honlap:
www.kettenszebb.hu

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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Nyílt
tér

Válasz

Weisengruber Imrét, Káloz polgármes-
terét kerestem fel a fenti levél kapcsán a
következõ kérdésekkel: Mi az oka a Te-
metõ és Kossuth utcai belvízproblémá-
nak? Történt-e intézkedés az önkor-
mányzat részérõl az ügyben? Milyen lé-
péseket tesznek annak érdekében, hogy
hosszú távon is megoldódjon ez a hely-
zet?
A polgármester válaszában elmondta: A
felszíni vízelvezetés már elkészült koráb-
ban. A Temetõ utca és a Kossuth utca Fe-
hérvári úthoz közelebb esõ része mélyen
fekvõ területen van, ahol nem a belvíz,
hanem a talajvíz okoz problémát. Az
érintett területen lakossági és önkor-
mányzati összefogással megoldották a
problémát: a legmélyebben fekvõ ingat-
lan tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy
becsövezzék az udvarát, átvágták az utat
is, és nagyobb átereszeket tettek le. A ta-
lajvízre a végleges megoldást azonban a
szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása
jelenti majd.

Mint azt a Sárvíz kistérség négy települé-
sét érintõ szennyvízberuházás kapcsán
Kossa Lajostól megtudtam: jelenleg fo-
lyik a közbeszerzési eljárás, melynek elsõ
körében egy pályázat érkezett csupán,
amit érvénytelennek nyilvánítottak. A
második, gyorsított eljárás szeptember
végén fejezõdik be, így elõreláthatólag
október elején kezdõdhetnek a munkála-
tok.

Hargitai Kiss Virág

Kérdezték

Részlet egy meg nem tartott
lakossági fórum jegyzõkönyvébõl

— Horváth Györgyi, tessék!
— Köszönöm, Polgármester úr! A belvíz-
helyzettel kapcsolatban szeretnék né-
hány fontos dolgot pontosítani és idézni.
Mint ingatlantulajdonos augusztus 20-a
után kaptam meg Polgármester úr levelét
augusztus 11-ei dátumozással. Hadd
idézzem ezen levél elsõ két mondatát:
„Káloz Község Önkormányzata az elmúlt
években igen nagy anyagi ráfordítással vé-
gezte — a település lakosságának érdeké-
ben — az elõzõ idõszak csapadékos idõjá-
rása miatt problémát, gondot jelentõ meg-
lévõ árokrendszerek felújítását és mûködõ-
képessé tételét. Ezen munkák elvégzésének
eredményeként az idei évben történõ felhõ-
szakadásszerû esõzések alkalmával a nagy
mennyiségû csapadékot biztonsággal elve-
zették.”
Ön, tisztelt Polgármester úr, valamint a
falu építésze és néhányan a közhasznú
munkások közül szemtanúi voltak annak
a belvíz okozta borzalmas állapotnak,
melynek a Temetõ utca lakói, illetve a
Kossuth Lajos utcából kb. nyolc család
hetek óta szenvedõ alanyai. Napi szinten
érkeztek a hivatalba a bejelentések az ut-
ca lakóitól.
Egy augusztus 27-én megjelent újság-
cikkre hívták fel a figyelmemet, mely a
Népszabadságban jelent meg. Ebben a
Polgármester úr így nyilatkozik a kálozi
— nem helyzetrõl, hanem — belvízve-
szélyrõl: „Megkerestek a hírrádiótól (IN-
FO), amelynek telefoninterjút adtam arról,

milyen súlyos a helyzet a faluban… a Dó-
zsa György utcában — öt évvel ezelõtt
rosszul oldották meg a vízelvezetõ árkok ki-
alakítását. Arról pedig nem is hallottam,
hogy a Temetõ utcában lévõ vízelvezetõ ár-
kokkal is probléma lenne.”
Egymásnak teljesen ellentmondó nyilat-
kozatok jelennek meg sajtótermékek-
ben: Az árkok elvezetik a vizet, mert
anyagilag sokat ráfordítottunk. Csakis a
mi érdekünkben. Aztán meg mégsem ve-
zetik, mert az akkori „szakemberek” té-
vedtek.
Ismét idézek egy 2003. október 17-én a
Bogárd és Vidékében megjelent újság-
cikkbõl egy kálozi lakossági fórum kap-
csán: „Horváth Györgyi hozzászólásában
próbált rávilágítani a hibákra is, miszerint
több helyen nem tökéletes a vízelvezetõ
rendszer...” Az önkormányzati törvény
alapján „a települési önkormányzat kötele-
zõ feladatain túl ellát helyi közszolgáltatási
feladatokat. Ezek közé tartozik a törvény
szerint... a vízrendezés és csapadékvíz elve-
zetése, a csatornázás ...”
Csak ennyit szerettem volna elmondani,
köszönöm a lehetõséget. Szívesen végig-
hallgatnám a Polgármester urat, amint
rácáfol a tényekre. A Temetõ utca leg-
több lakóját — velem együtt — azonban
ez már egyáltalán nem érdekli. Önnek itt
nincs már hitele. Ugye emlékszik még er-
re a kifejezésre?

Tisztelettel: Horváth Györgyi

Sárbogárd
bánatutcái

Egy család az Árpád utca déli felérõl pa-
naszolta, hogy a nagy forgalom és a
szennyvízberuházás után leszórt maka-
dámkõ miatt száraz idõben nem tudnak
se ablakot nyitni, se teregetni, ráadásul a
gyerekek asztmások lettek. Ezúton kérik
az önkormányzatot, hogy készítsen végre
pormentes burkolatot az Árpád utcán.
Több szülõ kifogásolta, hogy a Rózsa és a
Bercsényi utcát miért nem csinálja meg,
aszfaltozza le tisztességesen az önkor-
mányzat. Hiszen több száz gyerek jár itt
naponta iskolába, óvodába. A kavicso-
kon és a gödrökben szegények össze-
vissza botladoznak, rövid idõ alatt elko-
pik a bicikligumi és a cipõtalp, nem be-
szélve arról, amikor esõs idõ van. Több
helyen ugyanis akkora víztócsa van, hogy
csak úgy tudnak átkelni rajta, ha belegá-
zolnak. Ha olykor-olykor gyalog is kiten-
nék a lábukat a képviselõk az utcára, ak-
kor megtapasztalhatnák a saját bõrükön
is, milyenek is Sárbogárd utcái valójában.
Ha a képviselõk gyerekei járnának a Ró-
zsa utcán iskolába, akkor vajon le lenne
aszfaltozva ez az utca is?

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Szerelmes üzenet
Futok Hozzád reggelenként
Loholó kis szerelmesként.
Közben érzem, mit Te is tudsz,
Mindig velem együtt futsz!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapám,

nagypapánk,
RENG JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes

munkájukért.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSÁNYI LÁSZLÓ (órás)

életének 58. évében, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.

Búcsúztatóját szeptember 4-én,
a Lázár u. 31. szám alatt,

14 órakor tartjuk.

Gyászoló család


