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BORBARÁTOK
Hajdan a kelták honosították meg e
tájon évezredekkel ezelõtt a szõlõmû-
velést, és a borkultúrát. A Dél-Mezõ-
földön és az ehhez kapcsolódó tolnai
dombvidéken pincefaluk köszöntik
szinte minden településen az erre járó
vándort. E vidék borkultúrájával is-
merkedtek kedden este a sárszent-
miklósi borbarátok.

Steitz János, a Tolnai Borút Egyesület
titkára, kölesdi szõlõsgazda volt a
sárszentmiklósiak vendége. A beszél-
getés során megkóstolhattuk a Steitz-
pince kiváló borait is.

(Az errõl szóló írást lapunk 2. oldalán
olvashatják.)

FORRÁS FAKAD
A fáradt vándor messzi vidékre vetõdve
egy forrást keres, amely mellett megpi-
henhet, vizébõl meríthet. A kristálytiszta
hideg víz által újra visszanyeri erejét, és
megtölti szívét a boldogság. A forrás kö-
rül zöldebb a fû, dúslombú fák susognak
régi titkokat. Ahol forrás fakad, otthon
vagyunk. Nem vagyunk egyedül, mert
érezzük, egyek vagyunk a Földdel, a Vi-
lágmindenséggel.
Cecén a Szélescsapás útépítése köz-
ben egy régi forrás újra felfakadt. Er-
rõl olvashatnak írást lapunk 4. oldalán.

Szerkesztõ

Szüreti mulatság Cecén
2005. szeptember 17-én,

szombaton

rendezzük meg Cece nagyközségben a
szüreti felvonulásunkat és mulatságun-
kat. A déli harangszót követõen végigvo-
nulunk Cece utcáin, ahol a szokott he-
lyeken táncolva, vígadva ünnepeljük a
szüret idejét, és invitáljuk a község lakóit
a nyolc órától megrendezésre kerülõ
szüreti bálba, melyet az új mûvelõdési
házban tartunk meg. A felvonulásra és a
bálba is nagy szeretettel várjuk az érdek-
lõdõket.

MÉHEK MIATT
MEGVADULT FOGAT

Szeptember 3-án, 16.20 órakor a 6228-as
úton, Sárosd külterületén méhek miatt
megvadult lófogat okozott balesetet. A
hajtó az ún. hantos, széles csapáson ha-
ladt, amikor a téglaházi erdõ mellett
méhraj vette körül a lovakat, amitõl azok
megvadultak. A lovak vágtázni kezdtek, a
hajtó nem tudta befékezni a kocsit, de a
rossz úton leesett a bakról, majd miután
50 métert még húzták a lovak, elengedte
a gyeplõt. Az elszabadult lovak fogatostul
kb. 2 km megtétele után kifutottak a
6228-as útra, ahol egy Opel Corsával üt-
köztek. A személyautó vezetõje és utasa
könnyen sérült. A hajtó nem sérült, a lo-
vak közül viszont az egyik kimúlt.

ÁLLJ KÖZÉJÜK,
TE KAPOD A SISKÁT

Szeptember 2-án, 11.45 órakor egy vajtai
férfi tett bejelentést a Cecei Rendõrõrs-
ön, mert 29-én este egy ismeretlen sze-
mély bántalmazta, aminek következté-
ben eltörött az orrcsontja. Megállapítást
nyert, hogy a sértett 29-én, 19.00 óra kö-
rül vajtai lakására tartott, amikor arra lett
figyelmes, hogy két személy verekszik.
Megpróbálta õket szétválasztani, amikor
az egyik ököllel arcul ütötte, amitõl föld-
re esett. Ez után hazament, késõbb fáj-
dalmai miatt fordult orvoshoz.

ORFK hírek

APÓSVERÉS KISLÓKON
Apósával és sógorával került szóváltásba egy kislóki férfi szeptember 4-én. A heveny
családi perpatvar súlyos fordulatot vett, amikor az após a vejét fojtogatni kezdte, a só-
gor pedig az eddigi ismeretek szerint egy vasdarabbal a férfit fejbe vágta. A bántalma-
zott szerencsés módon nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a kalandot.
Az ügyben a Sárbogárdi Rendõrkapitányság folytat vizsgálatot.

/SZ/
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Borbarátok összejövetele
A Sárszentmiklósi Borbarát Egyesület
kedden tartotta elsõ õszi összejövetelét.
Erre tolnai vendéget is hívtak Steitz Já-
nos személyében, aki a Tolnai Borút
Egyesület titkára, és Kölesdrõl érkezett.
(egyébként a sárbogárdi Steitz Ádám ta-
nár úr rokona). Színes kiadványt is hozott
magával, a Bországjárást, amely ebben a
számában a tolnai borvidéket mutatta be.
Tolna a pincefaluk hazája. Az ebben ol-
vasható helységnevek számunkra isme-
rõsen csengenek, hiszen a Dél-Mezõ-
földhöz szervesen kapcsolódik ez a vidék:
Simontornya, Nagyszékely, Györköny,
Tolna, Paks, Szekszárd, Hõgyész, stb.

E borvidék központja Kölesd. Itt találha-
tó a hajdani Tolna megyei „Kisvárme-
gyeháza” épülete. Ez most a Tolnai Bo-
rok Háza. Óriási ötlet volt az egyébként
nagyon szegény vidék felvirágoztatása ér-
dekében ezeket a pincefalukat egy ven-
dégváró borútban egybekapcsolni. Ha
megépül a Sárvíz völgyében a Mezõföl-
det átszelõ kerékpárút, remélhetõleg az
idegenforgalom is jelentõsen fellendül e
tájon.
Steitz János elmondta, hogy a kitûnõ, mi-
nõsített borok értékesítésére a Tolnai
Borút létrejöttével nyílt igazán jó lehetõ-
ségük. A minõsített pincék minden hiva-
talos engedéllyel rendelkeznek a vendé-
gek fogadására, és családias ellátására. A
borút színes prospektusát lapozva ked-
vünk szottyant nekünk is akár többnapos
túrára a tolnai tájakon. Az utat meg lehet
tenni gyalog, kerékpáron, autóval, kinek
hogyan tetszik, netán lóháton, vagy kocsi-
val Petõfi Sándor „Négyökrös szekér” út-

ján Szentlõrinc—Uzd—Borjád—Kölesd
felé.
„Pihenj meg nálunk vándor, ne hajszold úgy
az életet!”
Ezzel a szép gondolattal invitálja a ven-
dégeket Bölcske, ahol 380 mûködõ prés-
ház, pince várja a vendégeket. Lehmann
György dúzsi szõlõsgazda patinás, erdei
tanyára invitálja vendégeit.
Páratlan élményt nyújt a györkönyi pin-
cefalu, ahol 82 hegyközségi tag 50 szállás-
hellyel várja vendégeit. Van gazda, aki
akár 60-100 vendéget is tud fogadni bor-
kóstolásra.
Steitz János német földrõl érkezett õsei-
tõl örökölte a szõlõ szeretetét, a bor tisz-
teletét. Nagyapja 1878-as prését ma is õr-
zi — a Hegyhát kapujában fekvõ Köles-
den negyedszázada vásárolt — vendégfo-
gadásra is kimívesített pincéjében. Az

ínyenceket messzi földrõl idecsalogató
szép kölesdi sillerrel és számtalan kitûnõ-
en kezelt borával, házias ételkülönleges-
ségekkel és harmonikaszóval várja ven-
dégeit.
Hogy legyen valóságos elképzelésünk is
ezekrõl a borokról, mindegyik fajtából
hozott számunkra kóstolót. E kóstolótól
a kedvünk a túrához minden szempont-
ból csak növekedett.
A borhoz jól illett a sárszentmiklósi ka-
csazsíros kenyér lilahagymával meghint-
ve, hozzá enyhén csípõs zöldpaprikát ha-
rapva. No, és a hazai borokkal se kellett
szégyenkeznünk.
Akinek kedve szottyan egy hétvégi láto-
gatásra, ideírom Steitz János telefonszá-
mát: 06 (30) 916 3585.

Hargitai Lajos
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Bemutatjuk Resch Krisztinát…
…a sárbogárdi bölcsõde új vezetõjét

Resch Krisztina szeptembertõl
Sárbogárd Város Bölcsõdéjének ki-
nevezett vezetõje, mivel Lökös Ist-
vánné, Csöpi néni nyugdíjba vonult.
A mindig mosolygós, kedves és
gyermekszeretõ szakgondozónõt
arról kérdeztem, milyen tapaszta-
latokkal és tervekkel vág bele ebbe
az új feladatba.

— A neved talán nem ismeretlen az Olva-
sók számára, hiszen édesapád jeles peda-
gógus volt.
— Igen, a gimnáziumban tanított.
— Akkor a pedagógusvér benned is tovább-
öröklõdött, hiszen te is gyerekekkel foglal-
kozol.
— Ugyan más korosztállyal: a legkiseb-
bekkel. Amikor az egészségügyi szakis-
kolát elvégeztem, egybõl a székesfehér-
vári csecsemõotthonban kezdtem el dol-
gozni, 17 évesen. Azóta kisgyerekekkel
foglalkozom. 3-4 év után kerültem a sár-
bogárdi bölcsõdébe. Családi okok miatt
aztán megint visszamentem a csecsemõ-
otthonba, majd ismét hazajöttem Sárbo-
gárdra. 1984-ben egyéves csecsemõgon-
dozónõi szakosítót végeztem, 2001-ben
érettségiztem, 2004-ben pedig szakgon-
dozónõi vizsgát tettem. Az iskoláimat
mind a bölcsõdének köszönhetem.
— A Csipike Egyesület tagjaként lehetõ-
séged volt autista gyermekekkel is megis-
merkedni.
— Volt egy év, amikor munkanélküli vol-
tam, és ezalatt gyakran módom nyílt meg-
látogatni három autista fiút a cecei csalá-
di napköziben. Korábban már a csecse-
mõotthonban is rengeteg tapasztalatot

gyûjtöttem sérült gyermekek gondozásá-
val. Ezeket a tapasztalatokat jól tudom
kamatoztatni a bölcsõdében is.
— Miért éppen te lettél a bölcsõde új veze-
tõje?
— Elvégeztem a szakgondozónõi iskolát,
ami ehhez a pozícióhoz kell. De ezzel
nem az volt a célom, hogy megpályázzam
a vezetõi állást. Aztán amikor adódott a
lehetõség, éltem vele, és a képviselõ-tes-
tület az én pályázatomat fogadta el.
— Milyen feladatokat tûztél ki magad elé?
— Sok minden még ismeretlen számom-
ra, utána kell olvasni, nézni, fõképp a gaz-
dasági, hivatali ügyek és az adminisztrá-
ció terén. Szerencsére Csöpi nagyon segí-
tõkész, és a bölcsõde összes dolgozója is
mindenben támogat. Fel kell vennem
még egy gondozónõt a megürült helyre,
hogy összesen négyen lehessenek. Fog-
lalkoztat a gondolat, hogy tanuljak még,
de egyelõre még nincs akkora lendület
bennem, hogy neki is fogjak az új munka-
kör mellett a fõiskolának. A gondozónõ-

ket is igyekszem arra ösztönözni, hogy
képezzék tovább magukat.
— Nem furcsa, hogy nem mozoghatsz a
gyerekek között annyit?
— De, hiányoznak a gyerekek. Most sok
feladat van, ami miatt nem tudok annyit
köztük lenni, de a késõbbiek folyamán
nekem feladatom, hogy ellenõrizzem, fi-
gyelemmel kísérjem a gondozónõket és a
gyerekeket.
— A bölcsõde épülete, a felszerelés ki-
elégítõ, vagy szeretnéd fejleszteni?
— Az utóbbi néhány évben eléggé jól fel-
szerelt lett a bölcsõde. Bútorokat cserél-
tek a csoportszobákban, elég játékot tu-
dott venni Csöpi az udvarra is. A konyha-
bútor most fog elkészülni. Inkább pótol-
ni, kiegészíteni kell majd, ami elhasználó-
dik. Természetesen szeretnénk kihasz-
nálni az adódó pályázati lehetõségeket is.
— A szülõkkel való kapcsolatotok milyen?
— A bizalmi kapcsolat általában kiala-
kul. Fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a
gondozónõk és a szülõk között, hiszen a
gyerekek testi—lelki fejlõdésérõl van
szó. A gondozónõk is csak így tudnak sze-
mélyre szabottan foglalkozni a gyermek-
kel.
— Hány gyermeketek van most?
— Több mint húsz, és nagyon sok a je-
lentkezõ.
— Sok sikert és erõt kívánok Neked, vala-
mint kollégáidnak a munkához!
Csöpi néninek pedig örömökben gazdag,
békés nyugdíjas éveket kíván a szerkesz-
tõség!

Hargitai Kiss Virág

A 2005/2006-OS TANÉV LEGFONTOSABB DÁTUMAI
Október 21.: az õszi emelt és középszintû írásbeli
érettségi vizsgák kezdõnapja.
Október 28.: az õszi szünet elõtti utolsó tanítási
nap.
Október 31.: a középfokú iskolák nyilvánosságra
hozzák felvételi eljárásuk rendjét. A hat, a nyolc, il-
letve a négy évfolyamos középiskolák jelzik, szer-
veznek-e egységes írásbeli felvételi vizsgát.
Október 31-november 5.: õszi szünet.
November 16-18.: õszi emelt szintû szóbeli vizs-
gák.
November 23-30.: õszi középszintû szóbeli vizs-
gák.
November 25.: az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont (OKÉV) közzéteszi a középfokú
központi felvételi vizsgát szervezõ intézmények
jegyzékét.
December 9.: jelentkezési határidõ a központi fel-
vételit szervezõ intézmények vizsgáira.
December 21.: a téli szünet elõtti utolsó tanítási
nap.

December 22-január 2.: téli szünet.
Január 3.: a téli szünet utáni elsõ tanítási nap.
Január 20.: az elsõ félév vége.
Január 27.: a központi írásbeli felvételi vizsga a hat
és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba.
Január 28.: központi írásbeli felvételi vizsga a négy
évfolyamos középiskolákba.
Február 2.: központi pótfelvételi vizsga a négy, a
hat és a nyolc évfolyamos középiskolákba.
Február 10.: a központi felvételit hirdetõ iskolák ér-
tesítik a tanulókat az írásbeli eredményekrõl.
Február 10.: téli emelt és középszintû írásbeli érett-
ségi vizsgák kezdete.
Február 20-március 10.: általános középiskolai fel-
vételi vizsgák.
Március 16.: a középiskolák nyilvánosságra hozzák
az ideiglenes felvételi jegyzékét.
Március 16-17.: módosítani lehet a felvételi sor-
renden.
Március 16-22.: téli emelt szintû szóbeli vizsgák.
Március 27-31.: téli középszintû szóbeli vizsgák.

Április 12.: a tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási
nap.

Április 13-18.: tavaszi szünet.

Április 19.: a tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap.

Április 26.: a középfokú iskolák értesítik a tanulókat
a felvételi döntésekrõl.

Május 5.: az emelt és középszintû írásbeli érettsé-
gik kezdõnapja.

Május 5-17.: rendkívüli felvételi eljárás azokban a
középiskolákban, ahol a meghirdetett férõhelyek
legalább 90 százaléka nem telt be.

Június 8-14.: emelt szintû szóbeli érettségi vizs-
gák.

Június 15.: az utolsó tanítási nap.

Június 19-21.: beiratkozás a középfokú iskolákba
az igazgató által megadott idõpontokban.

Június 19-30.: középszintû szóbeli érettségi vizs-
gák.
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Forrás fakad
A fáradt vándor messzi vidékre vetõdve egy forrást keres, amely mellett megpihenhet,
vizébõl meríthet. A kristálytiszta hideg víz által újra visszanyeri erejét, és megtölti szívét
a boldogság. A forrás körül zöldebb a fû, dúslombú fák susognak régi titkokat. Ahol
forrás fakad, otthon vagyunk. Nem vagyunk egyedül, mert érezzük, egyek vagyunk a
Földdel, a Világmindenséggel.

Régen vidékünk szinte minden szegleté-
ben bõséges, tiszta vizû források fakad-
tak. Ezek az elmúlt fél évszázadra elrej-
tõztek a természettõl elvadult, annak ér-
tékeit nem becsülõ, a technikai fejlõdés
gõgjétõl megittasodott emberiség elõl. A
források — ha megmaradt is néhány —
többsége elszennyezõdött. A téeszvilág-
ban pedig mintha tudatosan, vagy sokkal
inkább érzéketlenségbõl akarták volna
eltüntetni ezeket a forrásokat. Meliorizá-
ciós árkokkal törték át azokat a földréte-
geket, amelyek a tiszta rétegvizeket rej-
tették. Ezeken az áttöréseken keresztül
méreg és egyéb szennyezõ anyag került a
föld mélyébe. A környékbeli, különös-
képpen a cecei kertkultúra, paprika- és
dinnyetermelés titkai pedig éppen ezek a
tiszta rétegvizek voltak. Ezért volt külön-
legesen jó íze, zamata a cecei paprikának
és dinnyének, megjelenésre ezért volt
mutatós és messze földön híres.

Tizenöt évvel ezelõtt véget ért a téeszvi-
lág, a meliorizációs árkokat is lassan be-
temette az idõ, és újra elkezdett virágozni
a helyi kertkultúra. Lapunkban nemrégi-
ben beszámoltam arról, hogy a cecei ha-
tárban Európai Uniós pályázatból aszfal-
tos utak épülnek azért, hogy újra érde-
mes legyen tanyákat építeni, és a földek-
rõl a terményeket hibátlan állapotban
tudják a piacra szállítani a termelõk.

Meglepõ dolog történt akkor, amikor a
Szélescsapás úttükrét kialakították. Ép-
pen egy nagy akácfát vettek ki a földbõl,
amikor a fa gyökerestõl kiszakadt, a gyö-
kerek helyén pedig a munkások meglepe-
tésére forrás fakadt fel. Mint kiderült, va-
lamikor ezen a helyen volt egy régi forrás,
amit Ádám-kútnak hívtak. Ennek vize
bukott ki újra a föld felszínére.
Az út mellett dinnyeföld látható, rajta
óriási dinnyék teremnek. Ezek a dinnyék
mind az Ádám-kút rejtett vizébõl nõttek
nagyra.
Ez a rész, mint kiderült, már hatezer év-
vel ezelõtt is lakott volt. Az út menti árok
ásásakor ugyanis hatezer éves település
nyomaira bukkantak. Emiatt is késett az
útépítés befejezése, mert a régészeknek
idõ kellett ahhoz, hogy feltárják a tere-
pet.
Nem messze innen van a Sziget. Oda me-
nekültek a mocsáron át a betörõ ellenség
elõl az itt lakó népek. Ott volt hajdan a
Török-kút. Az is egy forrásból nyerte a vi-
zét. Ma ott egy kis tó található. Források
fakadnak a Piszkeri környékén is több he-
lyen. Ezek vize egy patakot táplál.
A felfakadó forrásnak híre ment, így ke-
rült sor egy hangulatos forrásavató ün-
nepre, amelyre eljöttek a székesfehérvári
Hétforrás Egyesület és a sárbogárdi
Fénysugár klub tagjai, valamint sok ér-

deklõdõ helybõl és más településekrõl.
Az alkalmon Tolcsvay Béla zenélt. Meg-
hatóan szép esemény volt, amikor éppen
az elõzõ napon Erdélybõl hazaérkezõ
nyolc „aranyasszony” körülállta a forrást,
és áldást mondott. Aztán mindenki ivott
egy kortyot a megáldott vízbõl. (Az
aranyasszonyokról következõ számunkban
olvashatnak. Szerk.)
Ezek a források arra tanítják az itt lakó-
kat, hogy tiszteljük az életadó Anyaföl-
det. Õrizzük annak tisztaságát, hogy az
ölébõl fakadó vizek éltetõink legyenek,
ne méreggel pusztítók.
Ennek a forrásvíznek is tisztulnia kell to-
vább, mint ahogy az Anyaföldnek és az
emberi lelkeknek is. Ez volt az elsõ lépés
vidékünkön forrásaink felkutatására, a
Föld vizeinek megtisztítására. Kicsi lé-
pés, hiszen az igazi tettek minden itt lakó-
ra, erre járóra várnak, hogy valóban meg-
tisztuljon a föld a szennytõl. És ez nem
csupán annyit jelent, hogy ne vigyenek ki
szemetet a határba, hogy vigyázzanak a
vegyszerezéssel, és ha lehet inkább ter-
mészetes védekezést alkalmazzanak a
növénytermesztésben, hanem az embe-
reknek is lelkileg tisztulni kell a termé-
szethez és az egymáshoz való viszonyaik-
ban, hogy tetteiket a szeretet, az egymás
iránti szolidaritás irányítsa, és ne a harag
és gyûlölet.
A forrásavató után Piszkeriben, Varga
Gábor tanyájánál esti tûz mellett énekel-
tünk régi népdalokat Tolcsvay Bélával.
Sokan sajnálták, hogy késõn szereztek tu-
domást a szép eseményrõl, és szeretnék,
ha lenne még hasonló esemény, amiben
részt vehetnének. Bizonyára lesz még al-
kalom, mert a források felkutatása, meg-
tisztítása vidékünkön tovább folytatódik.
Akik ebben segíteni szeretnének, szere-
tettel várjuk köreinkben!

Hargitai Lajos
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Felújítják az alapi utat
Az alapi út burkolata már régóta balesetveszélyes volt. Hatalmas
kátyúk éktelenkedtek rajta, töredezett a széle. Ezen az állapoton az
alkalmi javítások sem segítettek.

A Közútkezelõ Kht. pá-
lyázatot adott be az Euró-
pai Unióhoz, és ezt meg-
nyerte. Az Európai Unió
illetékes bizottsága a
strukturális alapok közös-
ségi támogatások kereté-
bõl adott pénzt az alapi út
felújítására. A munkák el-
kezdõdtek. Ennek mene-
térõl kérdeztem Gyuricza
Istvánt, a Közútkezelõ
Kht. fejlesztési és építési osztályának osz-
tályvezetõ-helyettesét, a beruházás elõ-
készítõ mérnökét.
— Erre az útfelújításra a hátrányos hely-
zetû kistérségekben lehetett pályázni.
Fejér megyében három ilyen van. Ezek
egyike a sárbogárdi kistérség. Az Útgaz-
dálkodási és Koordinációs Igazgatóság
felkérte a megyéket, hogy nyújtsanak be
pályázatokat. Nekem az volt a feladatom,
hogy ezt a pályázatot elõkészítsem, és be-
adjam. Az itt lakók számára közismert,
hogy az Alap—Sárbogárd közti út milyen
állapotban van. A felújításra már kész
tervekkel rendelkeztünk. Ezt adtuk be a
pályázatra, és nyertünk.
— Felújítják az egész utat?
— Sajnos nem végig készül el az út ebben
a pályázatban, csak Sárbogárd belterüle-
tén, meg a vasúti átjárótól Alap központ-
jáig. A hiányzó szakaszra újra kell majd
pályázni.
— Gondolom, régóta készültek már a
felújításra?
— Évek óta készülünk rá, csak pénz nem
volt hozzá. Régóta készen van a felújítási
terv is.

— Mennyibe kerül most ez a munka?
— Körülbelül 103 millióba Ft-ba kerül
áfával együtt. Ebben 10% az önrész. Ezt
adja az útfenntartási célelõirányzat. A
pályázatot a Közép-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökséghez nyújtottuk
be. 2005. január 25-én aláírták a támoga-
tási szerzõdést. Amikor aláírták, utána
lehetett megindítani a közbeszerzési eljá-
rást, amely eredményeként a Strabag Rt.
kapta a munkát.
— Többször jártam már arra, és láttam,
hogy elõször felmarják a régi felületet,
aztán jön a felület kiegyenlítése. Emiatt van
a félpályás útlezárás?
— Ahol nagyon-nagyon rossz a pálya-
szerkezet, mint például a sárszetmiklósi
faluvégen, ott teljes szélességben felbon-
tották az utat, azt újraépítették, és arra
jönnek az aszfaltrétegek. Ahol stabil az
útszerkezet, ott egy kiegyenlítõ réteget és
végül egy kopóréteget visznek fel az útra.
— Mikorra készülnek el az útfelújítással?
— A munka augusztus 4-én kezdõdött, a
befejezés határideje szeptember 28-a.
Addig is kérjük az úton közlekedõk meg-
értését és türelmét.

Hargitai Lajos

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2005. szeptember 9-én (pénteken),
9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye a polgármesteri hivatal díszter-
me, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet tevé-
kenységérõl.
2. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló rende-
let módosítása.
3. Sárbogárd város díszpolgári címének és ki-
tüntetéseinek alapításáról és adományozásá-
ról szóló 28/2002. (VIII. 28.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
4. Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
5. Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról
szóló 8/2005. (III. 30.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
6. A lakások és helyiségek bérletérõl és elide-
genítésérõl szóló 17/1993. (XII. 16.) Ktr. számú
rendelet módosítása.
7. A városi polgármesteri hivatal átszervezésé-
rõl döntés.
8. Támogató szolgálat megvalósításának lehe-
tõségei.
9. A képviselõ-testület bizottságainak beszá-
molója az éves munkáról.
10. Az új településszerkezeti terv alapján vég-
zett hatósági munka tapasztalatai.
11. Ingatlan-tulajdonjog ajándékozás az önkor-
mányzat javára.
12. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása
Benével.
13. Együttmûködési megállapodás a Violin Mû-
vészeti Iskolával.
14. Bursa Hungarica felsõoktatási önkormány-
zati ösztöndíj pályázat 2006. évre.
15. Mészöly Géza Általános Iskola felújítására
benyújtott TRFC pályázat önrészérõl döntés.
16. Egyesített Szociális Intézmény alapító ok-
iratának módosítása, kiegészítése.
17. Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés, aján-
lattételi felhívás közbeszerzési eljárása.
18. Sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztési
programjának költségvetési igénye.
19. GVOP 4.42 szélessávú hálózat kiépítése
közbeszerzését lebonyolító szervezet kiválasz-
tása.
20. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
22. Bejelentések

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés adomá-
nyozása a szociális- és egészségügyi ágazat-
ban.
2. Összegzés elfogadása a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola részleges felújítására.
3. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
4. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
5. Lakásfenntartási támogatás megszüntetés
elleni fellebbezés elbírálása.
6. Bejelentések.

Juhász János polgármester
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Sárbogárdi cégünk, a KeyTec Sárbogárd Kft. a hollandiai KeyTec B.V. tulajdona.
Fém- és mûanyagipari termékek gyártása mellett egyre jelentõsebb összeszerelõ tevékenysé-
günk is. Vevõink között ugyanúgy megtalálhatóak a legnagyobb tartós fogyasztási cikk-gyártók,
mint az autóipari vevõk.

A KeyTec Sárbogárd Kft. az ezredfordulós indulás után ebben az évben jelentõs átszervezésen esett át. Ezen átszervezési folya-
mat következõ fontos állomásaként keressük új munkatársainkat:

Minõségirányítási mérnök
(Quality engineer)

Fõ feladatok:
Kapcsolattartás a vevõkkel, beszállítókkal.
Reklamációk kezelése, problémamegoldás.
Rendszer- és folyamatfejlesztés, hibamegelõzõ munka.

Amit mi elvárunk:
Felsõfokú mûszaki végzettség.
Legalább 3 éves szakirányú szakmai tapasztalat.
Jó elõadó és kommunikációs készség.
Tárgyalóképes angol nyelvismeret.

Amit mi adunk:
Versenyképes alapbér + célprémium.
Fiatal, dinamikus csapat.
Komoly szakmai fejlõdési lehetõség.

Minõségirányítási vezetõ
(Quality manager)

Fõ feladatok:
Minõségirányítási rendszerek és folyamatok teljes átszervezé-
se.
ISO 9001 rendszer karbantartása, felkészítés az ISO14001 és
TS16949 szerinti auditokra.
Napi operatív minõségirányítási ügyek intézése, kapcsolattar-
tás a vevõkkel, a beszállítókkal, cégképviselet.
A minõségirányítási csapat vezetése.

Amit mi elvárunk:
Felsõfokú mûszaki végzettség.
Legalább 5 éves szakmai, nemzetközi cégnél szerzett tapasz-
talat.
Legalább 2 éves vezetõi tapasztalat.
Tárgyalóképes angol nyelvismeret.

Amit mi adunk:
Versenyképes alapbér + célprémium
Vállalati gépkocsi
Komoly szakmai fejlõdési lehetõség

Gazdasági vezetõ
(F&A Manager)

Fõ feladatok:
Pénzügyi, számviteli, HR-, IT-rendszerek teljes átszervezése
és mûködtetése.
Kontrolling és menedzsment információs rendszer felépítése
és mûködtetése.
Napi operatív F&A ügyek intézése.
A teljes F&A csapat vezetése.

Amit mi elvárunk:
Felsõfokú pénzügyi, számviteli végzettség.
Legalább 5 éves szakmai, nemzetközi cégnél szerzett tapasz-
talat.
Legalább 2 éves vezetõi tapasztalat.
Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Amit mi adunk:

Versenyképes alapbér + célprémium.
Vállalati gépkocsi.
Komoly szakmai fejlõdési lehetõség.

NPI Project mérnök
(NPI Project Engineer)

Fõ feladatok:

Új termékek gyártásba való bevezetése.
Vevõi kapcsolatok menedzselése.
Elõ- és utókalkulációk, költségelemzések támogatása.
A bevezetési project teljes irányítása.

Amit mi elvárunk:

Felsõfokú mûszaki végzettség.
Legalább 3 éves mûszaki szakmai tapasztalat.
Project menedzsment ismeretek.
Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Amit mi adunk:

Versenyképes alapbér + célprémium.
Teljesen önálló munkavégzés.
Komoly szakmai fejlõdési lehetõség (project mgmt.).

Kereskedelmi mérnök
(Commercial engineer)

Fõ feladatok:

Árajánlatok összeállítása, üzletszerzés.
Új termékek, technológiák bevezetése.
Projekt menedzsment (termelés, mérnökség, logisztika).
Technikai/kereskedelmi kapcsolattartás a vevõkkel.

Amit mi elvárunk:

Felsõfokú mérnöki végzettség (+kereskedelmi elõny).
Legalább 3 éves szakmai tapasztalat nemzetközi cégnél.
Angol társalgási szintû (szakmai is) nyelvismeret.

Amit mi adunk:

Versenyképes alapbér + célprémium.
Érdekes, változatos munka, sok utazás.
Komoly szakmai fejlõdési, elõrelépési lehetõség
(comm.mgmt.).

Felvilágosítás, jelentkezés:
Kovács Magdolna HR-asszisztens
Telefon: 06 (25) 518 112
E-mail: magdolna.kovacs@keytec.hu
www.keytec.nl
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„Elsõ a foci!…” — Indul a Bozsik-torna!
A kormányváltás után leállították a
Bozsik-programot, pedig az a néhány esz-
tendõ, amíg mûködött, már szép eredmé-
nyeket hozott. Most az OTP és a MOL tá-
mogatásának köszönhetõen újraindult a
Bozsik Labdarúgó Akadémia. Sárbogár-
don szombaton kezdtek, a Sárbogárd SE
pályáján délután több mint félszáz gyerek
rúgta a labdát szakképzett edzõk irányítá-
sa mellett, miközben a pálya szélén a szü-
lõk biztatták csemetéiket.
Jakab Elek, a program megyei fõinstruk-
tora elmondta, hogy a megyében öt alköz-

pontban: Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Bodajkon, Mó-
ron, Felcsúton és Sárbogárdon szervezik a programot. A sárbo-
gárdi alközponthoz tartozik Vajta, Cece, Sárszentmiklós és
Sárbogárd. A program finanszírozása országos szinten 500 mil-
lió Ft-ba kerül. Ezt az összeget a két támogató, a MOL és az
OTP biztosítja.
Bencze Zsolt, a sárbogárdi alközpont vezetõje elmondta, hogy
három korosztállyal foglalkoznak. Az U7-ben az 1999-2000

születésûek, az U9-ben a ’97-’98-as születésûek, az
U11-ben pedig a ’95-’96-os születésûek focizhatnak.
Minden településen biztosítanak edzõt a program-
hoz. Vajtán Fejér Tamás, Cecén Király László, Sár-
szentmiklóson Gula Miklós, Sárbogárdon Mondo-
vics Zoltán foglalkozik a gyerekekkel.
Öröm volt látni, hogy milyen lelkesedéssel játszottak
a gyerekek. Ahol eredményes a foci, ott hasonló mó-
don igen széles alapokon szervezõdik a tömegsport.
Korábban olvashatták a cecei Móré Imrével készített
interjút lapunkban. A híres sportember akkor el-
mondta, hogy a svéd csoda is abból született, hogy a
kisgyermekkortól a felnõtt korig igen széles alapokon
szervezõdött a labdarúgó-tömegsport.
A pálya szélén a régi, öreg focisták boldogan nézték a

labda után futkosó gyerekeket. Valamikor õk is a grundon, a fa-
luszéli gyepen rúgták a bõrt, és közülük sok így lett híres focista.
A torna végén a gyerekek kaptak emléklapot és egy szelet cso-
kit.
Bízunk benne, hogy a többségbe sikerül beoltani a sport szere-
tetét, és közülük többekbõl jó focista lesz.

Hargitai Lajos

SÍC íjászhírek, eredmények
Serdülõ- és gyerekversenyzõink 12 baj-
noki címet szereztek a 2005. évi serdülõ-
és gyermek teljes távú és rövid távú,
összetett és egyéni országos bajnoksá-
gon. Egyesületünkbõl 3 serdülõ és 3 gyer-
mek vett részt a Nyergesújfalun megren-
dezett versenyen.

Teljes távon 2 serdülõ versenyzõt indítot-
tunk, személyesen Lovász Balázst és Ka-
tona Alexet, mert ennek a korcsoportnak
mindketten esélyesei voltak.

Lovász Balázs bajnoki címet szerzett
40–30–20 m-en és összetettben, 50 m-en
„csak” a 2. hely sikerült.

Katona Alex — aki ha jó napot fog ki —
mindig esélyes a dobogóra. Szeptember
3-a számára nem egy emlékezetes nap.
Elmondhatjuk, hogy neki ezen a napon
semmi, de semmi nem sikerült. Elkese-
redni semmi oka, mert még jövõre ebben
a korcsoportban bizonyíthat, ügyessége
és szorgalma megvan hozzá. Eredmé-

nyei: 50 m-en 6., 40 m-en 5., 30 m-en 4., 20
m-en 9., összetettben 5. helyezés, ami
mellé azért járt egy oklevél.
Stefán Nimród serdülõ versenyzõnket
rövidtávon indítottuk, mivel 50 m-en és
40 m-en az õ számára még nagyon messze
van a siker. 30 m-en és 20 m-en, valamint
összetettben azonban bajnoki címet
szerzett.
Gyermekversenyzõink közül két fiú és
egy kislány voltak sikeresek 20 m-en és 10
m-en: Horváth Tamás, Bereczky Máté és
Katona Dorottya. (Õket is rövidtávon in-
dítottuk, mert a 40 és a 30 méter, vala-
mint a 4 táv 144 lövése nagyon megerõlte-
tõ lett volna számukra.)

Eredmények
Horváth Tamás 20 m-en I., 10 m-en II.,
valamint összetettben is elsõ, tehát két tá-
von bajnok.
Bereczky Máté 20 m-en II., 10 m-en baj-
nok, összetettben II. helyezett.
Katona Dorottya 20 m-en II., 10 m-en
bajnok, összetettben szintén bajnok.

Ezzel a versennyel csaknem vége az
íjász-versenyszezonnak, még a gyerekek-
nek egy jubileumi verseny van hátra, me-
lyet a budapesti Spartacus rendez
októberben.
Légy íjász, egyesületünk tagja! Várjuk az
íjászattal ismerkedni akaró gyermekek,
fiatalok és felnõttek jelentkezését hétfõ
és csütörtöki napokon délután 17 órától.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász CLUB
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POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Újabb halálos baleset

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
közúti baleset okozása bûntett megala-
pozott gyanúja miatt D. G. szombathelyi
lakos ellen, aki augusztus 26-án, 21.35
órakor közlekedett Mezõszilas belterüle-
tén, a Petõfi Sándor utca és a Honvéd ut-
ca keresztezõdésében az Audi A8 típusú
személygépkocsijával, amikor a jobb ol-
dali forgalmi sávon áthaladó, a felezõvo-
nalra merõlegesen, kivilágítatlan kerék-
párjával közlekedõ P. J. mezõszilasi la-
kossal összeütközött, aki a baleset követ-
keztében olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen elhunyt.

Barátverés
a Béke utcában

Garázdaság vétség megalapozott gyanú-
ja miatt nyomozás indult L. A. sárkeresz-
túri lakos ellen, aki augusztus 25-én,
12.00 és 12.30 óra között Sárkeresztúr,
Béke utcában beült H. G. sárkeresztúri
lakos mellé a barátja tulajdonát képezõ
gépkocsiba, és tettleg bántalmazta a sér-
tettet, aki ennek következtében könnyû
sérüléseket szenvedett.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki augusztus 29-re virradóra K.
L.-né sárosdi lakos által üzemeltetett
élelmiszerboltba ajtókifeszítés, zárfeszí-

tés módszerével behatolt, és különbözõ
élelmiszereket tulajdonított el.
Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 29-én K. J.-né alapi lakos
lakóháza melléképületébõl eltulajdoní-
tott 1 db kb. 90 kg-os hízót. A lopással
okozott kár: 22.000 Ft.

Alátéttel szép az élet

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 26-a, 16.00 óra és augusztus
29-e, 8.00 óra közötti idõben a MÁV-ál-
lomáson lévõ pályafenntartás területérõl
eltulajdonított 636 db vasúti alátétlemezt
és 2 db síndarabot. Az okozott kárról
nincs adat.
Nyomozás indult segítségnyújtás elmu-
lasztása vétség megalapozott gyanúja mi-
att ismeretlen tettes ellen, aki augusztus
27-én Sárszentágota külterületén egy
Opel Omega típusú személygépkocsival
nagy sebességgel haladt el a kerékpárral
közlekedõ R. Z. sukorói lakos mellett,
aki megijedt, és az elütéstõl tartva leug-
rott a kerékpárról, majd az útpadkára
esett, mely során könnyû sérüléseket
szenvedett.

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 31-én, 13.00 és 14.45 óra
közötti idõben az Árpád-lakótelep udva-
rán lévõ játszótérrõl eltulajdonította G.
G. sárbogárdi lakos Sony Ericsson T100
típusú mobiltelefonját, melynek értéke
kb. 15.000 Ft.

Tolvajok a csúcson

Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki augusztus 25-én, 8.00 és 19.45 óra
közötti idõben Sárbogárd, MÁV-állomás
kerékpártárolójából eltulajdonította Á.
L. budapesti lakos lezárt kerékpárját. A
bûncselekménnyel okozott kár kb. 15.000
Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 24-én a délutáni órákban a
vajtai gólyatáborban eltulajdonította K.
P. debreceni lakos fényképezõgépét a
tartozékaival együtt. Az okozott kár:
80.000 Ft.

Pálinkás hangulatban

A BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitány-
sága nyomozást rendelt el ittas jármûve-
zetés vétség megalapozott gyanúja miatt
Sz. L. sárosdi lakos ellen, akit augusztus
25-én, 21.30 órakor Budapest XXI. kerü-
let, II. Rákóczi Ferenc út 277. szám elõtt
igazoltattak, mely során az alkoholszon-
da 0.89 mg/l értéket mutatott.
Nyomozás indult jármûvezetés ittas vagy
bódult állapotban vétség megalapozott
gyanúja miatt H. Zs. sárkeresztúri lakos
ellen, aki Sárkeresztúr, Petõfi utcán köz-
lekedett segédmotor-kerékpárjával, ami-
kor behajtott egy kátyúba, ami miatt el-
vesztette uralmát jármûve felett, és el-
esett. Vele szemben alkoholszondát al-
kalmaztak, mely pozitív értéket mutatott.

Rendõrkapitányság, Sárbogárd

Jelentés a Csipike Egyesület
2004. évi közhasznú tevékenységérõl

Egyesületünket 2000. október 26-án vette nyilvántartásba a Fejér Megyei Bí-
róság, mint közhasznú szervezetet. A szervezet azóta folyamatosan mûködik.
Elsõdleges célunk a súlyosan, halmozottan fogyatékos, autista gyermekek és
családjuk érdekképviselete, mindennapi életük megkönnyítése különbözõ
szolgáltatások nyújtásával.

Számviteli beszámoló:
Bevételek:
Adóköteles bevétel 23.600 Ft
Kamatjóváírás 2.019 Ft
SZJA 1% 128.078 Ft
Pályázati támogatások 70.000 Ft
Adóalapba nem számító bevétel (támogatások) 864.000 Ft
Bevételek összesen 1.087.697 Ft

Kiadások:
Munkabér-kifizetés 50.098 Ft
Biztosítási díj 3.814 Ft
Tevékenységgel összefüggõ költségek 57.680 Ft
Egyéb adóalapba számító költség (céltámogatások) 850.000 Ft
Bankköltség 13.542 Ft
Egyéb kötelezettség befizetése 11.500 Ft
Kiadások összesen 986.634 Ft
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Fekete õsz a kerékpárosoknak
Az elmúlt három hétben három halálos
végû közlekedési balesetben kerékpáros-
ok voltak az áldozatok. Ráadásul mind-
három esetben a kerékpárosok voltak a
balesetek okozói. Egy idõs cecei asszony
kellõ vezetõi jártasság híján szenvedett
balesetet elektromos kerékpárral. Egy
másik kerékpáros — mint arról múlt hé-
ten már beszámoltunk — éjjel kivilágítat-
lan kerékpárral közlekedett a fõútvona-
lon Mezõszilason. Egy autóval olyan erõ-
vel ütközött, hogy a kerékpáros végtagjai
leszakadtak. Elrettentésül közlünk egy
képet. (A kerékpár mellett a gumicsizma
nem üres!)

Az autó elé fordult

Szeptember 3-án, 11 órakor Sárosdon, a
Szabadság tér közelében egy MAN te-
herautó elõzni akart egy elõtte haladó ke-
rékpárost. A kerékpáros azonban körül-
tekintés és elõzetes jelzés nélkül az õt elõ-
zõ autó elé fordult. Az autó vezetõje az
azonnali vészfékezés ellenére sem tudta
elkerülni a balesetet. A kerékpáros a
helyszínen az életét vesztette.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bal-
eseti fõvizsgálója, Demeterné Petõ Kor-
nélia arról tájékoztatta lapunkat, hogy
sajnos az utóbbi idõben jelentõsen meg-
nõtt a közlekedési bûncselekmények szá-
ma. Jelenleg 28 ügyben folytatnak eljá-
rást. A sok balesetre tekintettel a közle-
kedõk fokozott ellenõrzésekre számít-
hatnak a közutakon.

Kerékpárosok figyelem!

A közlekedésben résztvevõk egyik legveszé-
lyeztetettebb köre a kerékpárosoké. Sok sú-
lyos — gyakran halálos — kimenetelû köz-
lekedési baleset okozói, illetve elszenvedõi.
Közös érdekünk, hogy Ön ne kerüljön egyik
szomorú listára sem. Ennek érdekében csak
néhány, de nagyon fontos szabályt kell be-
tartania.

Fontos tudnivalók

Mivel szükséges
felszerelni

kerékpárunkat?

1. kormányberendezéssel,
2. két, egymástól függetlenül mûködõ
fékszerkezettel,
3. hangjelzõ berendezéssel,
4. elöl fehér vagy kadmiumsárga színû
lámpával,
5. hátul piros fényt adó helyzetjelzõ lám-
pával,
6. egy nem háromszög alakú piros fény-
visszaverõ prizmával,
7. küllõprizmával, mely borostyánsárga
és fényvisszaverõs.
Minden elindulás elõtt ellenõrizzük ke-
rékpárunk biztonsági berendezéseit!

Világítás

Sötétben, valamint korlátozott látási vi-
szonyok között (ködben, szürkületben)
kötelezõ bekapcsolt világítással közle-
kedni! A fényvisszaverõ, a hátsó villogó,
továbbá az élénk színû ruházat nagymér-
tékben növeli az észlelhetõséget.

Ki vezethet (hajthat)
kerékpárt?

(Korhoz és nemhez nem kötött, de van-
nak esetek, amikor a KRESZ szabályai
alapján bizonyos személyek nem ülhet-
nek a jármûvükre.)

– Kerékpárral az közlekedhet, aki bizton-
ságos vezetésre képes állapotban van (fi-
zikai okok nem gátolják, például felkö-
tött kar, begipszelt láb, szembe került
idegen test), nem fogyasztott alkoholt
vagy más hátrányosan ható szert.
– A gyermekek testmagasságuknak meg-
felelõ kerékpárral, és lehetõleg szülõi fel-
ügyelet mellett közlekedjenek.
– Aki a 12. életévét nem töltötte be, fõút-
vonalon nem kerékpározhat.

Kanyarodás

Elengedhetetlen a karjelzés használata,
melyet mindig idõben kell végrehajtani.
A balra kanyarodás megkezdése elõtt fel-
tétlenül hátra kell nézni. Többsávos úton
a balra kanyarodásnál húzódjon le jobb-
ra, s megállást követõen haladjon át a ke-
resztezõdésen.

Csomag- és utasszállítás

Kerékpár pótülésén a 18. életév beöltését
követõen egy 10. életévet be nem töltött
személyt szállíthat. Csomag csak megfe-
lelõen elhelyezve, rögzítve vihetõ, de an-
nak nagysága, súlya nem akadályozhatja
a biztonságos közlekedésünket.
További felvilágosítást a Fejér Megyei Bal-
eset-megelõzési Bizottságnál: személyesen
a 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 16. szám
alatt, illetve telefonon a 06 (22) 501 275
számon kérhet.
Biztonságos, balesetmentes közlekedést
kívánunk!

Baleset-megelõzési Bizottság
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Az elsõ gyõzelemre még várni kell

Sárbogárd—Szabadbattyán 2-5 (1-3)
Sárbogárd, 150 nézõ. Vezette: Rózsa Jó-
zsef.
Sárbogárd: Mondovics, Tomán, Fodor,
Hegedüs J., Szabó K. J., Kapusi, Bognár,
(Csajbók), Huszár (Illyés), Szabó A.,
Csendes, Szabó Z. (Somogyvári).
Szabadbattyán: Osgyán, Patkós, Kovács
Z., Kurdi, Gurdon, Rácz, Fuksz, Jung,
Aradi, Kálmán (Buda), Szemán (Szûcs).
Egyperces gyászszünettel kezdõdött a
mérkõzés a múlt héten a motorbaleset-
ben elhunyt szabadbattyáni játékos, Ró-
zsa Attila emlékére. A félidõ elsõ negyed-
órája mezõnyjátékkal telt, említésre mél-
tó esemény a 13. percben történt. Fodort
szándékos szabálytalanságért a játékve-
zetõ kiállította. A 14. percben Kapusi be-

adását a kapus kiejtette, Szabó Z. azon-
ban nagy helyzetben kapu fölé lõtte a lab-
dát. A 15. percben ismét Szabó Z. került
helyzetbe, és a kapusba lõtte a labdát. A
17. percben egy vendégtámadás végén
Szemán szerzett gólt csapatának, 0-2. A
25. percben hazai akció végén Csendest a
16-oson belül felvágták. A megítélt bün-
tetõt Tomán értékesítette, 1-2. A 32.
percben Gurdon került gólhelyzetbe, kö-
zeli fejese azonban mellészállt. A 38.
percben Kurdi kapott jó indítást, és nem
hibázott, 1-3. A 42. percben Csendes 16
m-es lövése kapu fölé szállt. A 44.
percben Tomán 25 m-es szabadrúgása
kapu mellé ment.

A második félidõt a hazaiak kezdték job-
ban, gólt mégis az ellenfél szerzett. A 48.
percben Bognár 20 m-es lövése ment ka-
pu mellé. Az 53. percben Kapusi szabad-
rúgását a védõk felszabadították. Az 57.
percben Kurdi viharzott el a jobb olda-
lon, beadására Gurdon érkezett és lõtt a
hálóba, 1-4. A gól után meddõ hazai fö-
lény alakult ki, de a helyzetek sorra kima-
radtak. A 60. percben Tomán szabadrú-
gását védte Osgyán. A 63. percben Kapu-

si beadását Bognár asz ötösrõl mellélõt-
te. A 70. percben hazai szabadrúgás a
16-osról, Kapusi kapu fölé lõtte a labdát.
A 81. percben beadását Bognár erõtlenül
a kapus kezébe gurította. A 85. percben
Buda lövésszerû beadására Hegedüsrõl
pattant a hálóba, 1-5. A 87. percben Ka-
pusi 16 m-rõl szépítette az eredményt,
2-5. A helyzeteit jobban kihasználó ven-
dégcsapat megérdemelten vitte el a
három pontot a mérkõzés nagy részében
emberhátrányban játszó hazaiakkkal
szemben.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Szabadbattyán 3-0 (1-0)

Vezette: Piros László. A mérkõzés elsõ
felében még jól tartotta magát a vendég-
csapat. A II. félidõben a hazaiak fölénye
már gólokban is megmutatkozott. Góllö-
võk: Budai G., Borostyán, Sebestyén.
Következõ bajnoki mérkõzést szeptem-
ber 11-én, vasárnap, Kislángon játszuk
14.30 és 16.30 órakor. Indulás 13.00 óra-
kor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

FEMOL-csoport állása
Lajoskomárom—Elõszállás 6-0 (2-0)

200 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Glück (3), Szabó K., Szabó Z., Kervarics.
Ifjúsági mérkõzés: 4-0

LMSK—Kulcs 11-0 (5-0)
100 nézõ vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Csizmadia (3), Balázs (3), Nyikos (3),
Szûcs, Teichel.
Ifjúsági mérkõzés: 11-3.

Beloiannisz—Mezõszilas 1-5 (1-2)
150 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Lakakisz, illetve Wukovics, Horváth,
Kecskés (3).
Ifjúsági mérkõzés: 3-12.

Mezõfalva—Pálhalma 1-4 (1-2)
150 nézõ, vezette: Márton. Gólszerzõ:
Lukács, illetve Papp, Reichardt (3).
Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Sárosd—Seregélyes 3-3 (2-1)
800 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Právics, Masinka, Kovács, illetve Polányi,
Tömör Cs., Dvéri K.
Ifjúsági mérkõzés: 4-4.

Füle—Káloz 2-2 (2-0)
150 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Györe (2), illetve Bali, Árva.
Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Sárbogárd—Szabadbattyán 2-5 (1-3)
150 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ:
Tomán, Kapusi, illetve Gurdon, Kurdi,
Buda, Kálmán. Kiállítva: Fodor
(Sárbogárd).
Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

Jenõ—Kisláng 1-1 (0-0)
150 nézõ, vezette: Kovács R. Gólszerzõ:
Horváth, illetve Prágai P.
Ifjúsági mérkõzés: 12-1.

Déli-csoport állása
Dég—Vajta 2-0 (1-0)

Vezette: Kovács J. Gólszerzõ: Vitáros,
Toldi.

Alap—Nagyvenyim 1-0 (1-0)
Vezette: Klárik. Gólszerzõ: Maár.

Besnyõ—Sáregres 4-2 (1-0)
Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Miklós,
Matkovics, Kiss, Szabados, illetve Sülyi,
Lepsényi. Kiállítva: Paál (Sáregres).

Cikola—Perkáta 5-0 (5-0)

Vezette: Szikszai. Gólszerzõ: Kovács (2),
Ármai, Major, Bodoki.

Zichyújfalu— Rácalmás 6-2 (3-1)

Vezette: Fésû P. Gólszerzõ: Kulacs (3),
Németh (2), Horváth, illetve Munkácsi,
Pálfi. Kiállítva: Kõvári (Rácalmás).

FEMOL ’97-csoport állása
1. Lajoskomárom 3 1 - 19-4 10

2. Pálhalma 3 1 - 18-4 10

3. Jenõ 3 1 - 13-4 10

4. LMSK 2 2 - 19-4 8

5. Sárosd 2 2 - 16-7 8

6. Kisláng 2 1 - 8-0 7

7. Seregélyes 2 1 1 19-10 7

8. Szabadbattyán 2 1 1 7-5 7

9. Mezõszilas 2 1 1 11-10 7

10. Mezõfalva 1 1 2 8-11 4

11. Káloz 1 1 2 7-12 4

12. Beloiannisz 1 - 3 11-16 3

13. Elõszállás - 1 3 3-16 1

14. Füle - - 3 6-22 1

15. Sárbogárd - - 4 5-20 0

16. Kulcs - - 4 2-27 0

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása:

1. Zichyújfalu 4 - - 19-2 12

2. Cikola 3 1 - 12-4 10

3. Cece 2 1 - 9-2 7

4. Alap 2 1 - 6-4 4

5. Vajta 2 - 2 12-8 6

6. Rácalmás 2 - 1 10-2 6

7. Nagyvenyim 1 2 1 5-4 5

8. Dég 1 1 2 5-6 3

9. Besnyõ 1 - 3 5-17 3

10. Nagylók-Hantos - 1 1 0-2 1

11. Perkáta - 1 3 2-12 1

12. Sáregres - - 3 2-8 0

13. Sárszentágota - - 2 0-14 0

Dégtõl 1 büntetõpont levonva.
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Polgárdi—Sárszentmiklós 2-2 (1-1)
Polgárdi: 250 nézõ, vezette: Závodka.
Polgárdi: Jankovics, Hencz, Máriási,
Riba, Bartos, Parall, Kiss, Balogh, Király,
Szoboszlai, Hambalgó /Bartha/.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Szarka, Palotás,
Csanaki, Bodó, Fülöp, Markovics, Sala-
mon, Emperger, Szabó, Tórizs /Bakos/.
Elõzetesen, mint korábbi cikkemben ír-
tam, gyõzelmet vártam csapatunktól, de
titkon kiegyeztem volna egy döntetlennel
is. Mérkõzés elõtt többedmagammal tip-
peltünk az eredményre, melynek során
számomra kissé meglepõen szinte min-
denki x-et tippelt, de nem volt olyan tip-
pelõ, aki vereségünket jósolta volna,
mindattól függetlenül, hogy „tartaléko-
san” léptünk pályára.
A mérkõzés negyedik percében gyorsan
kihagytunk egy szinte kihagyhatatlan zic-
cert, majd felváltva kerültek a kapuk
veszélybe.
A 15. percben Emperger megeresztett
egy 18 méteres lövést, melyet Jankovics
kiejtett, és az érkezõ Szabó a hálóba segí-
tette a játékszert, 0-1.
A 30. percben Balogh elfutott a jobb ol-
dalon, beadásába Szoboszlai beleért, így
a játékszer Hencz elé került, aki a kapuba
fejelt.
A játékrész utolsó percében Tórizs jeles-
kedett a helyzetkihagyásban, mikor 6 mé-
terrõl a kapusba lõtte a labdát.
Félidõben a mérkõzés elõtt még elvakult
helyi szurkolók elkezdték tisztelni csapa-
tunkat, és már nem 4-5 gólos gyõzelmet
vártak, mint megelõzõen, hanem egy szo-
ros eredményt, de számukra gyõzelem-
mel.
A második játékrészben csapatunk bát-
ran játszott, és ismét felváltva kerültek a
kapuk veszélybe, melynek megfelelõen
mindkét csapat helyzeteket hagyott ki.
A 65. percben Fülöp megfutott a bal ol-
dalon, és jól helyezett lövése a hosszú sa-
rokban kötött ki, 1-2.
A 75. percben Parall jobb oldali szabad-
rúgását Szoboszlai a hosszú sarokba fe-
jelte, 2-2.

Ezután már igazi gólhelyzete szinte csak
a mi csapatunknak volt, melyek közül ki-
emelkedett Szabó helyzete, aki két védõt
átjátszott, amikor a harmadik elrúgta
elõle a labdát (Szabó, már amikor meg-
kapta a labdát, akkor is kapussal állt
szemben a kaputól kb. 8 méterre).
Mint írtam elõzetesen, szinte mindenki
kiegyezett volna a döntetlennel, de így
utólag már elmondhatjuk, hogy pontot
hagytunk Polgárdiban, mert több helyze-
tet dolgoztunk és hagytunk ki, mint az
ellenfél.
Mindettõl függetlenül ez egy szép ered-
mény, és ami igazán biztató a jövõre néz-
ve, hogy szemmel láthatóan felvettük a
magasabb osztály ritmusát, valamint
erõnlétileg is bírjuk a versenyt.
Pályára lépõ játékosaink egy emberként
küzdöttek ezen a nagyszerû mérkõzésen,
amelyrõl elmondható, hogy végig izgal-
mas és sportszerû volt egy nagyszerû
játékvezetés mellett.
Mindkét csapat nyílt sisakkal, támadólag
lépett pályára, mely közönségszórakoz-
tató játékot eredményezett.
A jövõre nézve: az azonos felfogásban
pályára lépõ csapatunk bárkire veszélyes
lehet, és sok örömet fog még okozni
szurkolóinak.
Ha ilyen akarattal lépünk pályára, akkor
meggyõzõdésem, hogy az eddig is jelen-
tõs nézõszámot még tovább tudjuk
fokozni.
A sorsolás szeszélye folytán nagyon erõ-
sen kezdtük a bajnokságot, mert négy, az
osztályt igazán meghatározó csapat ellen
léptünk pályára, és talán az elkövetke-
zendõ fordulókban jön el annak az ideje,
hogy pontokat szerezzünk és megerõsít-
sük helyünket a középmezõny elején.

Horváth Csaba edzõ: Egy nagyon hajtós
mérkõzésen igazságos eredmény szüle-
tett, bár egy kis szerencsével nyerhettünk
volna.
Jók: egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Polgárdi—Sárszentmiklós

4-0 (1-0)
A gólkülönbség a játék képe alapján túl-
zó, már csak azért is, mert a második fél-
idõ elején 2 percen belül kihagytunk há-
rom ordító helyzetet, majd egyéni hibák
után kapott gólok miatt lélekben már
feladtuk a mérkõzést.
Az erõsen megfiatalított ifjúsági csapa-
tunk mindettõl függetlenül kezd összeér-
ni, és róluk is elmondható, hogy még sok
örömet fognak szerezni a szurkolóknak.
Barsi Gábor edzõ: 70 percig egyenragú
ellenfelek voltunk, de az ordító ziccerek
kihagyása megbosszulta magát. Második
gól után lélekben is feladtuk a mérkõzést.
Jók: Szilágyi, Bartók.
Hétvégén Adony csapatát fogadjuk, és
reményeim szerint mindkét csapatunk
pontokat szerez.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Martonvásár 4 - - 21-3 12
2. Velence 4 - - 13-3 12
3. Iváncsa 3 1 - 14-7 10
4. Aba-Sárvíz 3 - 1 15-6 9
5. Etyek 3 - 1 13-4 9
6. Polgárdi 2 1 1 11-8 7
7. Kápolnásnyék 1 2 1 10-12 5
8. Baracs 1 2 1 5-9 5
9. Kisapostag 1 1 2 8-11 4
10. Alba Regia 1 1 2 5-6 4
11. Sárszentmiklós 1 1 2 5-8 4
12. Szabadegyháza 1 - 3 2-15 3
13. Csór - 2 2 7-9 2
14. Bicske - 1 3 6-10 1
15. Adony - 1 3 8-18 1
16. Pusztaszabolcs - 1 3 5-15 1

Sárbogárdon nyugati alapanyagokból.

KÉSZ- FÉLKÉSZ ÁRU,
DARAB- ÉS MÉTERÁRU.

Mûvelõdési ház, Hõsök tere 3.
2005. szeptember 15. (csütörtök),

8-14 óráig, 06 (30) 298 8077.

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.



12 HITÉLET 2005. szeptember 8. Bogárd és Vidéke

WILLIAM MCDONALD: RENDKÍVÜLI ÉLETEK
BIZONYSÁGTÉTELEK A KRISZTUSI LELKÜLETRÕL

Skócia fia, akire hazája büszke volt
Hogy megértsd Eric Liddellt, tudnod kell,
hogy az õ idejében Skóciában a keresztyé-
nek tisztelték és becsülték az Úr napját,
vagyis a hét elsõ napját. Ezen a napon
nem dolgoztak, nem sportoltak, de hûsé-
gesen látogatták az istentiszteleteket. A
boltok zárva voltak, és — a szükségállapo-
tokat kivéve — a közlekedési eszközök is
leálltak. A hívõk ezt a napot az Úr imádá-
sára és szolgálatára szánták. Azzal érvel-
tek, hogy ha valaki szereti az Urat, az Úr
napját is szereti.
Eric tizenöt éves korában élete legfonto-
sabb döntését hozta meg. Elfogadta Jézus
Krisztust mint urát és üdvözítõjét. Ami-
kor késõbb szenvedélyes versenyfutó lett,
az elsõbbség akkor is az Úré volt. Arra vá-
gyott, hogy az olimpián képviselje hazáját.
Az alkalom 1924-ben jött el, amikor õt vá-
lasztották ki, hogy induljon a 100 méteres
futásban. Ez nagyon fellelkesítette. Lel-
kesedése azonban alábbhagyott, amikor
egy csapattársa közölte vele, hogy a
versenyt vasárnap tartják.
„Ez nem lehet igaz — sóhajtozott —, ez
nem lehet igaz.” Elvonult egy csendes
helyre, és hosszan imádkozott. Amikor felállt, tekintete határo-
zott volt. Õ nem fogja meggyalázni az Urat és napját.
Amikor ez kitudódott, nagy felháborodást keltett.

„Cserbenhagytad hazádat. Áruló vagy.” A
brit csapat menedzsere így kiáltott: „Ezt
nem teheted meg!” Õ halkan így válaszolt:
„Nem futhatok az Úr napján.”
Visszavonulása az újságok címoldalára ke-
rült. A brit atlétikai bizottság dühöngött.
Az újságok kíméletlenül elítélték. Néhány
barátja megpróbálta megvédeni, de hasz-
talanul. A népszerû Ericbõl ünneprontó
lett.
Eric tanulmányozta a hirdetõtáblát. Ész-
revette, hogy a 400 méteres futást nem va-
sárnap tartják. Ez nem az õ távja, de meg-
próbálhatná. Elment hát a menedzserhez,
és megkérdezte tõle, hogy indulhatna-e
ebben a versenyszámban. Ellentmondva a
megszokott irányelveknek, a menedzser
beleegyezett. Eric nyert a selejtezõben.
Aztán újra futott, és megint nyert. Hama-
rosan már az elõdöntõben volt, majd a
döntõben, amit az olimpia csúcsesemé-
nyének tekintettek.
A verseny elõtt a csapat masszõrje átnyúj-
tott neki egy cédulát. Eric elolvasta: „A ré-
gi könyvben ez áll: ’Akik engem dicsõíte-

nek, azoknak dicsõséget szerzek.’ Kívánom, hogy mindig sike-
res légy.” A bibliai idézet az 1. Sámuel 2,30 versbõl való, amely
az egész verseny során elkísérte Ericet.
Egy tisztviselõ, aki buzdító beszédet mondott a brit csapatnak,
ezt mondta: „A versenyen való részvétel az egyetlen dolog az
életben, ami igazán fontos.” Ez valószínûleg Ericnek szánt
szemrehányás volt, de a nyílvesszõ a földre hullt. Eric számára
voltak fontosabb dolgok is.
Amikor a futók elfoglalták helyüket a rajtvonalnál, kiderült,
hogy Eric elég rossz helyrõl rajtol. Ráadásul aznap a hõmérsék-
let elviselhetetlenül magas lesz. Olyan magas, amilyen még nem
volt az olimpián.
Az emberek azt mondták, hogy Eric futóstílusa borzasztó. Kar-
jai ide-oda lengtek, öklei a levegõt püfölték, térdei pumpáltak,
fejét pedig hátravetette. Valaki szélmalomhoz hasonlította. De
amikor körülbelül ötven méterre volt a céltól, tett egy végsõ
erõfeszítést, hogy növelje sebességét. Elhúzott a többi futótól,
megnyerte az aranyérmet, és megdöntötte a világrekordot.
Egyik életrajzíró írta: „Milliók képzeletét megragadta, hogy fél-
redobta esélyét az aranyéremre a 100 méteres futásban — ab-
ban a versenyszámban, amelyben a legesélyesebb volt —, mert a
keresztyén hit egyik alapelve fontosabb volt számára. Amikor
váratlanul megnyerte a 400 méteres futást, az ország a lábai
elõtt hevert.” Egy kiváló atléta mondta: „Eric kétség kívül a leg-
nagyobb atléta volt, akit Skócia valaha adott a világnak — hatá-
sa, példamutatása és képességei révén.”
Késõbb misszionárius lett Kínában. Mielõtt hajóra szállt, ezt
mondta a nõvérének: „Jenny, Isten azért teremtett, mert céljai
voltak velem Kínában; de egyben gyorsnak is teremtett, és ami-
kor futok, érzem, hogy örömömet leli bennem.”
(Forrás: William McDonald: Rendkívüli életek, Evangéliumi Ki-
adó 2005.)

(Folytatás a következõ számban)

Meghívó
Szeretettel meghívunk

mindenkit — rászorulókat is —

SZABADTÉRI, ZENÉS
ISTENTISZTELETÜNKRE,

ahol

EGY TÁL MELEGÉTEL
ÉS BETEGEKÉRT

VALÓ IMÁDSÁG LESZ.
Hõsök terei emlékpark,

szeptember 10-én, szombaton,
9 órától.

„Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen
Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma 3:16
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10-én, szombaton, 19 órakor:

A csajom apja
ideges

Színes amerikai vígjáték
Egy rokonszenves fehér srác kedvese
családjához hivatalos lánykérésre.
Csakhogy a leányzó fekete, ami a fõ-
hõsünknek nem okoz problémát —
annál inkább a lány édesapjának.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

Felhívás
A sárbogárdi Madarász József

Városi Könyvtár

2005. szeptember 5-étõl

leselejtezett könyveibõl
könyvvásárt

rendez.

Minden
könyv ára

100 Ft.

Nagy Ho-Ho-Horgászok, figyelem!
Horgászverseny szeptember 10-én a nagylóki Piroska-tavon.

Nevezni a verseny napján a helyszínen lehet.

Program:

7.00 óráig nevezés;
7.00 órakor sorsolás;
7.00 órától helyek elfoglalása, felkészü-
lés;
8.00-12.00 óráig verseny.
Nevezési díj felnõtteknek 2.500 Ft,
Nagylóki HE tagoknak 2.000 Ft, gyere-
keknek ingyenes.

Díjak:

I. helyezett: 30.000 Ft, II. helyezett:
20.000 Ft értékû horgászfelszerelés, III.
helyezett: 10.000 Ft értékû horgászfel-
szerelés.
A verseny után minden résztvevõt meg-
hívunk ebédre! A versenyen tetszõleges
horgászmódszerrel, 1 horoggal szerelt
bottal lehet részt venni.
Szívesen vár minden jelentkezõt: a
Nagylóki Piroska HE. További infor-
máció: 06 (30) 530 5380.

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.

IMPORT HASZNÁLT

CIPÕBÁLABONTÁS
Nõi, férfi, gyerekcipõk, papucsok

és szandálok,
októbertõl bakancsok és csizmák

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban

2005. szeptember 12-én,
9-12 óráig.

Óriási áruválasztékkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

ÁRESÕ A FAIR 2002. KFT.-NÉL!
Kárpitos bútort CSAK a gyártótól — NAGYKER. ÁRON!

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

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

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

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

Értesítem a tisztelt Ügyfeleket, hogy

közjegyzõi

irodámat

megnyitottam a 7000 Sárbogárd,

Ady E. út 153. szám alatt

(korábbi közjegyzõ iroda helyén).

Ügyfélfogadás:

hétfõ, szerda, csütörtök:

9.30-15.30 óráig,

valamint elõzetes bejelentkezés

alapján:

telefon/fax:

06 (25) 508 222, 06 (25) 508 223.

Levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 12.

Dr. Fucsala Ágnes Dóra közjegyzõ

Rock Café
Rock Café

Sárbogárdon,
a József Attila

Mûvelõdési Központ-
ban, ahol fellép a

Robert Chips
Band

2005. szeptember 16-án,
pénteken, 21 órától.

Információ, asztalfoglalás:
06 (30) 9933 395.
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Balatoni töltött sertésszelet
Hozzávalók: 4 db 10-12 dkg-os sertésszelet (lehet sertéscombból
és sertéskarajból is), 4 szelet sonka, 4 szelet trappista sajt, 4 szelet
bacon szalonna, só, étolaj a kisütéshez.
Elkészítés: a hússzeleteket kiklopfoljuk, megsózzuk. A son-
kát és a sajtot összefogjuk, rátekerjük a baconszalonnát, rá-
tesszük a hússzeletre és behajtogatjuk úgy, hogy a töltelék ne
lógjon ki a húsból. Olajban minden oldalát jól átsütjük.
Pirított burgonyával tálaljuk.

Pilletorta
Hozzávalók (12 szelethez): 12,5 dkg vaj, 12,5 dkg cukor, 1 cso-
mag vaníliás cukor, 2 tojás, 12 dkg finomliszt, 1 evõkanál cukro-
zatlan kakaópor, 1 kiskanál sütõpor, 1-2 evõkanál tej. A
töltelékhez: 4 dl joghurt, 15 dkg porcukor, 1 narancs leve és re-
szelt héja, 9 lap zselatin, 5 dl tejszín. A forma kikenéséhez: vaj és
zsemlemorzsa. A díszítéshez: 1 narancs, 3 kivi, 5 nagy szem eper,
1 nagy alma, 10 dkg kókuszreszelék, 1 csomag színtelen tortazse-
lé.
A tésztához a vajat a cukorral és a vaníliás cukorral habosra
keverjük, a tojásokat hozzáadjuk, majd apránként a lisztet, a
kakaót és a sütõport is beledolgozzuk. Ha a tészta túl sûrû
lenne, tejjel lazíthatjuk. Egy kör alakú tortaformát vajjal ki-
kenünk, zsemlemorzsával megszórjuk, és a tésztát belesimít-
juk. Elõmelegített sütõben, közepes lángon (190 EC) kb. 50
percig, illetve tûpróbáig sütjük. Közben a joghurtot a cukor-
ral, a narancs reszelt héjával és levével jól összekeverjük. A
zselatint hideg vízbe áztatjuk, majd lassan, kis lángon felol-
vasztjuk, és apránként a joghurtba keverjük. A tejszínt na-
gyon kemény habbá verjük, és amikor a joghurt szilárdulni
kezd, óvatosan beleforgatjuk. A tésztát a tortaformában
hagyjuk kihûlni, és a joghurtos krémet aztán töltjük a tetejé-
re. Hûtõszekrénybe tesszük, amíg teljesen meg nem dermed.
Ezután a gyümölcsöket megtisztítjuk, felszeleteljük és a tor-
ta tetejére rakjuk. A tortazselét a tasakon található elõírás
szerint feloldjuk, a gyümölcsökre locsoljuk, s megvárjuk,
amíg megszilárdul. A tortaformát leemeljük róla, és a süte-
mény oldalára kókuszreszeléket tapasztunk.

Nagymama receptjei EGY KIS KELLEMES
CSEVEGÉS

Megengedi, hogy leüljek, uram? Úgy látszik, ilyenkor kora dél-
után van a csúcsforgalom itt a Plázában, nem tud leülni az em-
ber, ha meg akar inni egy sört. Látom, maga marad a kávé mel-
lett. Nagyon helyes! „Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt.”
Ez ma már vicc, aki poénkodni akar, az mond ilyeneket. Pedig
hát tényleg öl. És hülyét csinál az emberbõl. És nyomorba viszi
azt, aki nem vigyáz. Elég példát látunk. De azt ne mondja senki,
hogy egy üveg söröcske megárt. Inkább nagyon is kedvezõ eb-
ben a melegben. Mászkálunk, mászkálunk, sajog a lábunk, ke-
resünk valamit, ez se jó, az se jó, menni kell tovább. Tudja, mit
keresünk, uram? Az örökre elveszett boldogságot, azt keressük.
Ádám és Éva Paradicsomát. Közben egyre messzebb vagyunk
tõle.
Nézze, hogy ragyog itt a kövezet! Folyamatosan tisztítják, ra-
vasz gépet találtak ki, amelyik a tömegben kanyarog, észre se
vesszük. És a fejünk felett a lámpák kavalkádja! És az eladó-
lányok szépsége. Ez a sok cucc! Hát nem jobb ez, mint a Paradi-
csom volt? Hogy vacogtak szegény õsszüleink a pucér bõrükkel,
ha jött az esõ! És a bokrok mögött felordított az oroszlán, a fû-
bõl felemelte a fejét a mérges kígyó. Férgek marták õket, ködök
dermesztették a testüket. Itt meg légkondicionálás, örök kelle-
mes muzsika, kávéillat, hideg sör. De nézze ezeket a fásult arco-
kat, uram! Hát így néz ki a boldogság? Itt legalább az emberek
fele boldogtalan. Itt olyan problémákat hordoznak a lelkükben
ezek a vásárlók, hogy jobb rá se gondolni. Elhiszi, hogy néme-
lyik öngyilkossági terveket fontolgat? Csak kifelé nem látszik.
Közben megy, megy, nézi az árucikkeket, próbálja kábítani
magát.
Például nézzen rám! Mit szólna hozzá, ha itt most ebben a
minipresszóban szó nélkül elkezdeném a falba verni a fejemet?
Volna rá okom, higgye el. Egy az, hogy miközben itt kortyolga-
tom a sört, odakinn a dombokon folyamatosan rohad a szõlõm.
Tudja, mi pénz, mi munka, izzadás, tervezgetés, hajnali kelés,
autózás, banki hitelfelvétel nagy kamatra, vegyszer, idegeske-
dés ment rá arra a szép telepítésre? Az idén lett volna az elsõ ko-
molyabb termés. Már készítettük a hordókat, szépen letejeltem
egy szövetkezeti palackozóüzembe, mint tag.
Ámde mi történt? Rohad az egész, olyan büdös van abban a szõ-
lõben, hogy maga befogná az orrát. Látja, az esõ, az égi áldás
átokká válhat, ha sok van belõle. Mert az Úristen néha áldással
ver meg bennünket, hogy nehogy elbízzuk magunkat. A politi-
kában mennek a nagy szövegek, megy a sztrádaépítés, útfelújí-
tás, az utcák virágosak, mindenfelé népünnepélyek zajlanak, de
a földmûves nép a fogát csikorgatja. Megy minden pocsékba,
ami pedig megmarad, azt bagóért kell odaadni, vagy ott kell
hagyni a földön. Jövedelem? Ráfizetés, uram, ráfizetés! De mi-
bõl? Majd adjuk a vérünket a bankoknak, de semmi baj! A
BUX index az egeket veri. Kár, hogy mi meg beledöglünk.
Na megyek. Jó volt ez a sör. Szerencsére az asszony is jól vezet,
nem kell a volán mellé ülnöm. Hogy a részleteket mibõl izza-
dom ki, még nem tudom. Isten önnel!

(L. A.)

Légió 2000 Security városi
teremlabdarúgó-bajnokság, 2005

Kérjük az indulni szándékozó csapatokat, hogy
2005. szeptember 10-én, 18 órakor a

RANDEVÚ presszóban (Szakács)
tartandó megbeszélésen képviseltessék magukat.

Tisztelettel: a szervezõ Sárbogárdi Tömegsport Egyesület

Kegyeleti staféta
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület az aradi vér-
tanúk emlékére kegyeleti stafétát szervez október 9-én (ok-
tóber 6-át követõ vasárnap) ifjúsági és felnõtt csapatok ré-
szére.
Felhívjuk az általános iskolák, a gimnázium, a testnevelõk, a
torna- és sportkörök vezetõit, hogy vegyenek részt a stafétán.
Elõzetes jelentkezés: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó szerkesztõsé-
gében (Hõsök tere 12.), valamint az egyesület elnökénél, dr.
Lendvai Györgynél (telefon: 06 (25) 460 166.
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Benedek Elek: A kerek kõ
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét or-
szágon innen, az Óperenciás-tengeren
túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy
szegény halászember. Ennek a szegény
embernek nagyon sok gyermeke volt. Bi-
zony, mikor volt kenyér az asztalfiában,
mikor nem. Hiába kelt a szegény halász
kakasszóval, hiába feküdt le késõ éjjel, hi-
ába hordozta a hálóját reggeltõl estig fo-
lyóvízrõl folyóvízre, betelt rajta a mondás,
hogy: halász, vadász, madarász, üres ta-
risznyában kotorász — kevés istenáldása
volt a munkáján.
Hanem amilyen ágrólszakadt szegény
volt a halász, éppen olyan gazdag ember
volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke
sem volt. Mikor aztán a szegény halász há-
zánál egy falat, nem sok, annyi sem volt,
mindig csak a bátyjához küldött: adjon
egy vacsorára való puliszkalisztet. De ah-
hoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza
mindig: ád szívesen egy vékát is, ha cseré-
be nekiadja valamelyik fiát.
— Azt már nem teszem — mondta a sze-
gény halász —; ahány gyermekem van,
mind egyformán kedves énnekem, egytõl
sem tudnék megválni.
Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig
volt egy betevõ falatjuk, elment a halász, s
azt mondta a feleségének, hogy addig
vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat
nem fog.
Leült jókor reggel a víz partjára, hol be-
tette, hol kivette a hálóját, de csak akkora
hal sem akadt belé, mint a kisujjam. Már
be is esteledett, s kerülte a szerencse,
mintha csak félt volna tõle.
— Látom — mondta magában a halász
—, hogy mégis hal nélkül kell hazamen-
nem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan
gyermekeim!
Megemelte nagy búsan a hálót, s hát,
olyan nehéz, mintha csak egy nagy kõ
akadt volna belé. Hiszen nem is volt
egyéb. Kõ volt az, egy kerek kõ. Visszafor-
dította nagy haraggal a követ, belenyomta
ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kieme-
lintené, megint csak az a kerek kõ van
benne. Most már kivette a követ a háló-
ból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy
többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába
dobta messzire, a kõ harmadszor is a háló-
ba került.
Mérgelõdött a szegény halász, de nem
dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledob-
ta a víz partjára, s aztán nagy búsan elin-
dult hazafelé. Hanem alig lépett
egyet-kettõt, meggondolta magát: ha már
halat nem vihet, hazaviszi azt a kerek kö-
vet, hadd karikázzanak vele a gyermekek.
Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s
hazaballagott. Elébe szaladtak a gyerme-
kek, közrefogták, s kérdezték:
— Mit hozott, édesapám?
— Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet.
Nesztek, játsszatok vele, s felejtsétek a va-
csorát.

A szegény halász már lefeküdt, le a felesé-
ge is, de a gyermekek nem tudtak lefeküd-
ni, úgy belemelegedtek a karikázásba.
Gurították a kerek követ föl és le a szobá-
ban, s nagyokat sikoltottak örömükben,
mert a kõ mind fényesebb, fényesebb lett.
De ezt a halász nem látta, mert a falnak
volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer
mégiscsak megfordult, s rászólt a gyerme-
kekre:
— Feküdjetek le, elég volt a játékból!
Hanem amint kifordult a szoba földje fe-
lé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert
olyan erõsen fénylett, ragyogott a kerek
kõ, hogy majd megvakult a nagy ragyogás-
tól. Aztán megint felnyitotta a szemét,
nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is:
— Nézd, asszony, valami csudakõ, úgy ra-
gyog, mint a gyémánt!
— Jaj, lelkem uram — csapta össze a ke-
zét az asszony —, ez igazán gyémánt.
Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az
asszony elviszi a királyhoz a követ, hátha
megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallat-
kor az asszony, kendõbe takargatta a ke-
rek követ, s ment a király színe elé. Ott
mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a ki-
rály elé. Köszön a szegény asszony illen-
dõképpen:
— Adjon Isten jó napot, felséges kirá-
lyom.
— Adjon Isten, szegény asszony, mi szél
vetett hozzám?
Elõveszi az asszony a kerek követ, s mu-
tatja a királynak.
— Hát ezt te hol találtad, szegény
asszony? — kérdi a király nagy álmélko-
dással.
Mondja az asszony, hogy az ura találta a
vízben.
— No, te szegény asszony, add nekem ezt
a követ, adok érte ezer pengõforintot.
Mert úgy tudd meg, hogy igazi gyémántkõ
ez.
A szegény asszony nem szólt semmit, csak
köhintett. Azt hitte a király, hogy nem
elég neki az ezer pengõforint. Szavát sem
várta, mondta a király:
— Ha nem elég ezer pengõ, adok kétez-
ret.
A szegény asszony megint csak köhintett,
úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem
tudott szólni. Dehogy kevesellte az ezer
pengõt! Hanem a király megint azt hitte,
hogy keveselli, azt mondta hát a szegény
asszonynak:
— Hallod-e, te szegény asszony, nem so-
kallok én ezért a kõért három zsák ara-
nyat sem. Adod-e ennyiért?
Akkor már az asszony sem köhintett, ha-
nem biccentett a fejével.
A király egyszeribe töltetett három zsák
aranyat, még szekeret, lovat is adott az
asszonynak, hogy hazavigye az aranyat.

(Folytatása következik.)

Heti
idõjárás

A hét második fe-
lében eleinte vi-
szonylag száraz és
egyre melegebb, majd péntektõl nö-
vekvõ nedvességtartalmú levegõ ér el
bennünket, ezért idõnként már meg-
növekszik a felhõzet. Szombaton még
csak nyugaton, vasárnap már máshol is
kialakulhat zápor, zivatar, ennek meg-
felelõen mérséklõdik majd a nappali
felmelegedés, de még így is az átlagos-
nál melegebb idõre van kilátás.
A reggeli hõmérséklet 10-18 fok körül
alakul, napközben 25-29 fok várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése:

szeptember, olló,
orr, korsó (orsó), szél

Helyes megfejtést küldött be

Szakács Andrea

Sárbogárd, Tompa Mihály u. 27.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Hány keresztnév olvasható ki a

következõ szóból?

OLAJOSKANNA

Képezz a szavakból új szavakat
úgy, hogy a betûk közé egy „M”

betût helyezel!

DÉZSA, KOROS, DOB, TEREK,
HAVAS, MEGÉR, BABA

Beküldési határidõ:
2005. szeptember 13.
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SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Pipitér 10.05 TS–Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek
12.10 Szeretni kell 13.55 Autóvízió 14.25 Delta 14.55 Századunk 15.20 József Atti-
la 100 15.30 A legszörnyûbb évem 17.05 A magyar animáció napja 18.05 Cinecitta
19.00 Luxor-show 19.30 Híradó 19.53 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-számsorsolás
20.15 Jack és Bobby 21.05 Csupasz pisztoly – A nagyon különleges ügyosztály ak-
táiból 22.30 Híradó este 22.35 Sporthírek 22.40 A magyar animáció napja
23.05-1.17 Isten hozta, Mister!
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 12.40
Forma-1 14.15. Corinna 14.45 Dawson és a haverok 15.40 John Doe 16.40 Bom-
bajárat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most! 20.05 Két túsz között
22.35 Fahrenheit 9/11 1.05 Végveszélyben 2.00 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.45 Vad világ 10.45 Kalandjárat 11.15 Laktérítõ 11.45
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 TV2 RING kb. 23.15 A bûnös kb. 1.25
Fastlane – Halálos iramban
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Komolyzene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00
Reggeli Krónika 5.40 Kertbarátok 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 Krónika 12.30 Kontinensek,
szántóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi
újság 16.00 Tizenhat óra 17.04 A Kossuth rádió napja 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 Szülõföldünk 20.04 A Kossuth rádió napja 20.35 Komolyzene 21.02
Rádiószínház 22.00 Késõ esti krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Budapesti Mahler-ünnep 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 10.50
„Így szól az úr!” 11.00 Görög katolikus szent liturgia 12.10 Hírek 12.20 Fõtér 13.15
Kapcsoskönyv 14.00 Örömhír 14.30 Kövess Nógrád kövein! 14.45 Látogatás Mik-
ronéziában 15.35 Amirõl a kövek mesélnek… 16.25 A bátor herceg 18.10
Cinecitta 19.00 Híradó 19.20 A terror napjai 19.50 Tisztelet a kivételnek 21.10
Friderikusz 22.15 Híradó este 22.25 Telesport 23.50 Héthatár 0.35-0.48 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 9.05 Megaman 9.25 Slayers – A kis
boszorkány 9.55 Vasárnapi receptklub 10.15 Játék 11.15 Rendõrakadémia 12.10
Egy rém rendes család 12.40 Hegylakó – A holló 13.35 Forma-1 – Belga nagydíj
16.00 Hatoslottó sorsolás 16.10 Papás-mamás 16.30 Medicopter 117 17.30 Har-
madik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Undercover 20.00 A muskétás 22.00 Heti hetes
23.15 Álomgyilkos 1.00 Fókusz portré 1.30 Vészhelyzet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 9.55 Egy-
rõl a kettõre 10.20 Így készült – a Kémek kémje címû film 10.55 Stahl konyhája
11.30 Conan, a kalandor 12.25 A világ legerõsebb emberei 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 Beverly Hills-i zsaru 3. 22.10
Belphegor – A Louvre fantomja 0.00 Elveszett gyerekek városa
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasár-
napi 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 Református istentisz-
telet 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 Mit üzen a rádió? 15.04
Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Vándorló szülõföld 17.00 A mi idõnk
18.00 Esti Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Z. Horváth Gyula nótáiból
20.04 Budapesti Mahler-ünnep 21.05 Komolyzene 21.04 Színház 22.00 Késõ Esti
Krónika 23.14 Komolyzene 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 12., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 10.00 Híradó 10.03 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló
11.45 Sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00
Életképek 14.40 „Ha én zászló volnék…” 15.00 Kalandos nyár 15.50 József Attila
100 16.00 Híradó 16.05 Látogatás Mikronéziában 17.00 12+ 17.30 Híradó dél-
után 17.35 Gazdasági híradó 17.45 Körzeti híradók 18.00 Esti mese 18.40 Szívek
szállodája 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Az ember, aki tudta 22.00 Hétfõ este
22.30 Dokuzóna 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Isten látja
lelkem 1.45 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 Képzelt bûnök 13.45 Játék 15.00 Dis-
ney-rajzfilmsorozat 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
20.55 Gyõzike 21.50 Igaz történet 0.20 Találkozások – este 0.35 Így készült:
Genesis 0.55 Végveszélyben 1.45 Autómánia 2.15 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 Katonablues 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hete-
dik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.05 Mr. Bean

20.40 Frei-dosszié 22.10 Szulák Andrea-show 23.10 Az Omega hadmûvelet 1.00
Jó estét, Magyarország! 1.30 Zöld delfin rendõrõrs
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 Szonda 11.35 Sötétség délben 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Ze-
ne-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról jö-
vök...” 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:
Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele 20.35 Hogy volt? — Vámos
Miklós emlékezése 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Késõ Esti
Krónika 22.30 Etikai kódex 23.04 Lemezmúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 13., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 10.03 Napi mozaik 12.00 Híradó délben 13.00 Nemzeti-
ségi magazin 14.00 Bûvölet 14.55 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár 15.50 József Atilla
100 16.00 Híradó 16.04 Templomi orgonák titkai 16.20 Maradj velünk! 17.00 Kato-
likus krónika 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.35 Gazdasági híradó 17.45 Körzeti hír-
adók 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Életképek 20.40
Szórakoztató percek 21.05 Doktor nagyfõnök 21.45 Néhány perc Kabos Gyulával
22.00 Kedd este 22.30 Panoráma 23.15 Kultúrház 23.30 Híradó 23.40 Senki földje
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 Egymás bõrében 13.40 Játék 15.05
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 Csoda a mélyben 23.35 Sárkányölõ 1.10 Találkozások – este 1.20 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.15 Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki 11.40 Salome 12.35 Já-
tékidõ 13.35 Lánglovagok 2. 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 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Kíméletlen va-
dászok 23.10 Nyomtalanul 0.10 Szeret, nem szeret 0.40 Szeret, nem szeret 0.25 Jó
estét, Magyarország! 0.55 Propaganda 1.30 Szomorú vasárnap
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Nap-
közben 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 „Magyarországról jö-
vök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Katona Tamás történész
20.35 Hogy volt? 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 14., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 10.00 Híradó 10.03 napi mozaik 12.00 Híradó 13.02
Nemzetiségi magazinok 14.05 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25 Úton 15.50 Jó-
zsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Magyar évszázadok 16.20 Ortodox ifjúsági mû-
sor 16.30 Rabbi avatás a Dohány utcai zsinagógában 17.00 12+ 16.00 Pláza
16.30 A Rajkó az esztergomi bazilikában 16.50 Ortodox ifjúsági mûsor 17.00 Utó-
dok reménysége 17.30 Híradó 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Hír-
adó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Doktor Nagyfõnök 22.00 Szerda este 22.30
Provokátor 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.40 Apámuram 1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Az idõ harcosa 13.30 Játék 15.05 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
21.00 utánunk a tûzözön 23.10 XXI. század – a legendák velünk élnek 23.45 Maffió-
zók 0.45 Találkozások – este 1.00 Antenna 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda
10.00 Teleshop 11.25 Salome 13.20 Zsaru négy lábon 15.20 A szerelem ösvényei
15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo
22.05 A rettegés országútján 23.45 Jó estét Magyarország! 0.15 Marlene
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 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 tudomány 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 Vallá-
si félóra 14.04 Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek: Voight Vil-
mos néprajztudós 20.35 Hogy volt? 21.05 Szülõföldünk 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 15., 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 Híradó 10.03 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Együtt 14.00 Bûvölet 14.55 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár 15.50 József Attila 100
16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.35 Gazdasági híradó 17.45
Körzeti híradók 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Két
szív a korona ellen 21.40 A nagy könyv 22.00 Csütörtök este 22.30 Lapozó 23.00
Kultúrház 23.30 Híradó 23.40 Koncertek az A38 hajón 0.10 Rumpelstiltskin 1.40
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Tele-dili 13.35 Játék 15.05 Disney-rajz-
filmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Gálvöl-
gyi-show 21.35 Kész átverés-show 22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20
Találkozások – este 0.30 Infománia 1.00 Végveszélyben 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.25 Salome 12.20 Játékidõ 13.20 A pilóta 15.20 A szerelem ösvényei
15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Alkalom
szüli az orvost 22.05 Dûne 0.10 Páran párban 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.15
Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-
-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti 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: dr.
Tóth Endre régész 20.35 Hogy volt? 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 Hallgassuk együtt! 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 16., 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 Híradó 10.03 Napi mozaik 12.00 Hírek 13.00 Kör-
zeti magazinok 14.00 Sorstársak 14.25 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.50 Jó-
zsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó délután 17.35
Gazdasági híradó 17.45 Körzeti híradók 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája
19.30 Híradó 20.05 Két szív a korona ellen 22.00 Péntek este 22.30 Kultúrház extra
23.00 kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Levél a Kremlbe 1.40 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Bízd csak az öcskösre! 13.35 Játék
15.05 Disney-rajzfilmek 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Lost–Eltûntek 21.50 Femme fatale 0.00 Találkozások – este 0.15 Alias
1.20 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szó-
da 10.00 Teleshop 11.25 Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Baseball álmok 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 Áll az alku 21.50 Pitch Black – 22 évente sötétség 0.00 Jó estét,
Magyarország! 0.30 Karate tigris 2.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-
-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti 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 Reménység
hangja 14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Króni-
ka 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Dankó
Imre etnográfus 20.35 Hogy volt? 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Késõ
Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában – nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,

Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel:
szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes
oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a
környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800
Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

NÁDI VÁSÁR

Rétimajorban

2005. szeptember 11., vasárnap
Egész napos programokkal várjuk az érdeklõdõket az immár hagyo-
mányosan minden évben megrendezésre kerülõ õszi Nádi Vásáron.

10.00 óra: Zártkörû kistérségi konferencia a panzióban. Leader+ konfe-
rencia – a Virágzó Mezõföldért Helyi Akciócsoport egyeztetõ értekezlete;

10.00-12.00: Halászléfõzõ-verseny: meghívásos fõzõverseny. Zsûrizte-
tõ: Varga Sándor Oscar-díjas mesterszakács, Lévai Ferenc, Aranyponty
Rt., Koncz Gábor színmûvész, halértõ, dr. Takács György gyógyász.

A rétimajori bárkaszínpad programja:

10.00: Lajoskomáromi néptánccsoport, 10.25: Mezõkomáromi nép-
tánccsoport, 10.45: Dégi Forgócska néptánccsoport, 11.20: Kemény
Henrik Kossuth-díjas bábmûvész „Vitéz László” címû elõadása, 12.00:
Pincehelyért Egyesület néptánccsoportja, 12.20: Gorsium Zeneiskola
mezõszilasi néptánccsoportja, 12.45: Halételfõzõ-verseny eredményhir-
detése, 13.00: Aranyhorog Kupa díjátadás, 13.20: Simontornyai Gye-
rekkórus, 14.00: Sárbogárdi Rezesek Fúvószenekar mûsora, 14.40: CAT
DANCE TEAM (hip-hop tánccsoport), 15.30: Chili énekesnõ mûsora,
16.10: Neslih hastánccsoport mûsora, 17.00: Gyermekrajzverseny
eredményhirdetése.

Népi- és iparmûvészeti termékvásár

Az Aranyponty Halászati Múzeumnál „magyar földbõl, magyar kézbõl”:
fa- és szaru-, fazekas, sajtkészítõ, gipszkép-szalvétatechnika, kukorica-
csuhé-tárgyak, fonott bútorok, szõnyegek, keramikus, fafaragó, méhész,
gyertyaöntés, rongybabakészítõ, szõttesek, bábjátékos, és még sok
más...

A halászati múzeumban megtekinthetõ az állandó kiállítás mellett a Du-
naújvárosi Természetfotós Szövetség természetfotó-kiállítása is.

A nádi iskolában: halas üvegfestés, rajzverseny, arcfestés, kisállat-si-
mogató stb.

A múzeumréten: jurtasátor, íjászbemutató, kisállat-simogatás.

A wellness központ egész nap nyitva tart

Szolgáltatásaink: úszómedence, szauna, pezsgõfürdõ, szolárium,
masszázs, gyermekpancsoló. A wellness központ parkjából 20 percen-
ként hõlégballon indul a magasba (kb. 50 m), csekély díj ellenében meg-
tekinthetõ Rétimajor és a tórendszer panorámája. Ritka, izgalmas lehetõ-
ség! Ki ne hagyja!

A rendezvény látogatása ingyenes, a helyszínen elkészített halkü-
lönlegességeket az információs sátorban árusított ételjegyekért
(halpénz) kínáljuk.
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Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött!
1 millió – 7.500 Ft/hó szabad-felhasználású hi-
tel (hitelkiváltás is), 1 millió – 7.200 Ft/hó la-
káscélú hitelek. Akár elõzetes költségek nél-
kül! Elérhetõségek: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0153736)

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

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

Baba légzésfigyelõ és digitális mérleg bérel-
hetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(0153986)

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.)

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

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)

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

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)

Akácméz: 600 Ft/kg, vegyesméz: 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)

Igényes családi ház kiadó. Tel.: 06 (30) 330
2615. (0351282)

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)

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

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

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

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)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Tel.: 06 (30)
2045 101. (0351985)

Opel Astra F, 91-es évjáratú eladó. Tel.: 06
(20) 349 1163. (0351984)

Német nyelv korrepetálást vállalom kezdõk
és haladóknak. Tel.: 06 (70) 205 3595. (0351983)

Adósságrendezés, hitelkiváltás a mostaninál
akár 45%-kal alacsonyabb törlesztõ részlet-
tel. Érdeklõdni: 06 (70) 205 3595. (0351982)

Jogosítvány! Személygépkocsi-vezetõi tanfo-
lyam indul a Fûrész József Autósiskolában.
Jelentkezés: 06 (30) 290 3744, 06 (25) 461 303
vagy személyesen szeptember 8-án, 10-én,
16.00 órakor a sárbogárdi kultúrházban.
Totya kazán eladó. Tel.: 06 (30) 939 1939.
(0351976)

1980-as, 1.3 Golf, 3 hónap mûszakival, korá-
nak megfelelõ állapotban, valamint 1.6 Golf
alkatrészek eladók. Tel.: 06 (20) 529 5871.
(0351914)

Vegyes tüzelésû, használt kazán eladó 25.000
Ft-ért. Tel.: 06 (70) 381 1544. (03511975)

Máv-lakótelep 6. szám alatt kettõ szoba, össz-
komfortos, elsõ emeleti lakás eladó. Tel.: 06
(30) 313 4436. (0351972)

Családi ház eladó Sárbogárdon. Tel.: 06 (20)
318 5249. (0351971)

Pecsenyekacsa kapható 1.000 Ft/db (megren-
delésre). Tel.: 06 (20) 9756 179. (0351970)

Sárbogárdon, téglaépületben II. emeleti, er-
kélyes, klímás, egyedi fûtéses lakás garázzsal
vagy anélkül eladó. Tel.: 06 (30) 9103 790.
(0351968)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó.
Tel.: 06 (20) 340 7821. (0351965)

Eladó Opel Corsa ’97 szeptemberi, mûszaki
2007. augusztusig. Tel.: 06 (30) 969 4909.
(0351964)

Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is
megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.:
06 (30) 459 6390. (0351961)

Targoncavezetõt keresünk cecei munkahely-
re. Tel.: 06 (20) 554 9526. (0351958)

Telek eladó Sárbogárdon a Katona u. 12-ben
építõanyaggal, vízvezetékkel. Érdeklõdni:
Bethlen G. u. 4. szám alatt Szabónénál,
10.00-16.00 óráig. (0351957)

Káloz külterületén, a volt vágóhíd különbözõ
ipari- és kereskedelmi tevékenységre kiadó
vagy eladó. Tel.: 06 (20) 478 2050. (0351955)

Építési telek eladó Sárszentmiklóson. Tel.: 06
(20) 389 3258. (0351987)

Építési telek eladó Sárbogárd belterületén.
Tel.: 06 (20) 9270 985. (0351986)

Fodrászüzletemet megnyitom szeptember
12-én, Sárbogárdon, az Andi kozmetika he-
lyén. Hegedüsné Nelly, tel.: 06 (30) 446 1971,
06 (70) 272 5519. (0351994)

Családi ház az Árpád utcában, telek a Mun-
kácsy utcában eladó. Érdeklõdni: este 06 (25)
460 835. (0351990)

Vajtán közmûvesített telek eladó. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 500 8495. (0351990)

Használt konyhabútor, mikrohullámú sütõ
eladó. Tel.: 06 (30) 429 3403. (0351989)

Kibõvített termékválasztékkal várjuk kedves
vásárlóinkat a Krisztina dísznövényben, Ár-
pád u. 65/A, tel.: 06 (30) 429 3403. (0351989)

Találj rám! Csinos, 50-es, 175 cm magas, igé-
nyes nõ, aktívan sportoló, természetet szere-
tõ, komoly társát keresi, szenvedélymentes,
magas, ápolt férfi személyében. Szeretnélek
átölelni jeligére, telefonszámos leveleket a
szerkesztõségbe kérem. (0351992)

Egyszobás lakás az üzletközpontban kiadó.
Tel.: 06 (30) 316 1992. (03511991)

Elõnevelt, húshibrid csirke kapható szeptem-
ber 15-tõl 18-ig. Sárbogárd, Kertalja u. 1. Tel.:
06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0351988)

Eladó jó állapotú, Polski Fiat 126-os autó, 1,5
éves mûszakival. Érdeklõdni: Sárbogárd,
Tompa M. u. 30. (0351916)

Családi ház fõút mellett, ár alatt, sürgõsen el-
adó. Tel.: 06 (20) 462 6261. (0351917)

Szántóföldet vásárolnánk. Tel.: 06 (30) 241
0437. (0351995)

Kisösszegû banki hitelek 110e Ft-ig, nyugdíj,
gyes nem akadály. Tel.: 06 (20) 243 5091.
(0351996)

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)

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)

Sárbogárd Város Bölcsõdéje
érettségizett, csecsemõ- és

gyermekgondozónõi végzettséggel
munkatársat keres.

Jelentkezni lehet személyesen,
Sárbogárd, Ady E. út 126. (0351918)
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HÍRHÁLÓ
Szervátültetettek

konferenciája
A Szervátültetettek és Mûvesekezeltek Európai Sportszövetsége és a
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért tisztelettel meghívja
Önt 2005. szeptember 10-én, 9 órakor Balatonaligán rendezendõ I. nem-
zetközi konferenciájára. A konferencia témája: A szervátültetettek társa-
dalmi beilleszkedése. Helye: Club Aliga Balatonvilágos, Aligai út 1.
Érdeklõdni illetve jelentkezni lehet Berente Judit szervezõnél 06 (30) 634
8982.

Új csillagászati hírportál!
Csillagászati hírek — „pontosan, szépen,

ahogy a csillag megy az égen”
Egy hónappal az október 3-ai napfogyatkozás elõtt a Magyar Csillagásza-
ti Egyesület munkatársai új csillagászati hírportált indítottak. A szerkesz-
tõk nem csupán a nagyközönség csillagászati érdeklõdésének, „híréhsé-
gének” szeretnének eleget tenni, hanem arra is törekednek, hogy a tudo-
mányág iránt komolyabban érdeklõdõ amatõr csillagászok, pedagógu-
sok, hírszerkesztõk számára is megbízható háttéranyaggal szolgáljanak.
A www.hirek.csillagaszat.hu internetcímen elérhetõ portálon már a hi-
vatalos átadás pillanatában is jelentõs háttérinformációt találhatnak az
érdeklõdõk — az utóbbi fél év legérdekesebb eredményei, felfedezései
között tallózhatnak. Az új hírportál nem csak a csillagászat nemzetközi
eredményeirõl tudósít, hanem a csillagászattal kapcsolatos hazai ren-
dezvényekrõl is, sõt, az égbolton látható — vagy éppen nem látható —
jelenségekre is felhívja a figyelmet, mint pl. a Mars augusztus 27-i téve-
sen közzétett nagy földközelségére.

Forrás: Hírháló
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Nyílt
tér

ÉGETÕ KÉRDÉSEK
Ki ne ismerné azt az érzést, amikor a ha-
vi részszámlák után megérkezik a vég-
számla, további összeg befizetésére fel-
szólítva. Az ember csak áll hüledezve a le-
vél elõtt, és azon gondolkozik, hogyan le-
hetséges az, hogy ugyanabban a lakás-
ban lakik már évek óta, ugyanannyit fõz,
mos, fürdik, télen mindig ugyannyi fokra
tekeri a hõszabályzót, mégis több és több
a pénz, amit a szolgáltatásért fizetnie
kell.
Az Árpád-lakótelep lakói közül voltak,
akik panaszolták, hogy 20-30 ezer Ft-os
végszámlákat kaptak kézhez, a havi tíz-
ezer forintot meghaladó részszámlákon
fölül. Kifogásolták azt is, hogy gondok
vannak a fûtõrendszerrel, és a hõszolgál-
tató csak többszöri jelzésre megy ki elvé-
gezni a szükséges javítási munkálatokat.
Göblyös Bélát, a Dunaújvárosi Hõszol-
gáltató Kft. ügyvezetõ igazgatóját és
Nagy István fûtõüzem-vezetõt kérdez-
tem az okokról.
Az illetékesek elmondták: A fûtésszámla
az alapdíjból (azaz az üzemeltetés költsé-
geibõl, úgy mint villany, kazánház fenn-
tartása, munkabérek, szerviz), és a hõ-
díjból (az elfogyasztott mennyiség alap-
ján fizetett összeg) tevõdik össze. A fenti
probléma abból adódhat, hogy az érintett
lakók alacsony összegû részfizetést vá-
lasztottak. Ennek emelését a lakó kérhe-
ti.
— Lépcsõházanként mérik a fogyasztást,
azonban vannak lakók, akik saját mérõ-

órával rendelkeznek. Így például egy lép-
csõház fûtési költsége azok között a lakók
között oszlik meg, akik nem rendelkeznek
ezzel az eszközzel.
Göblyös B.: — A törvény szerint lépcsõ-
házanként kell mérnünk a fogyasztást. A
saját hõmennyiségmérõ fölszerelését úgy
engedtük meg azoknak, akik kérték, hogy
az összes többi lakó beleegyezett.
— Mennyibe kerül egy ilyen mérõóra
felszerelése?
Göblyös B.: — Mindenki olyat vesz magá-
nak, amilyet akar, feltéve, hogy azt az Or-
szágos Mérésügyi Hivatal hitelesítette, és
jól van beszerelve. A mérõóra ára kb. 35-
40 ezer Ft, a hitelesítés kb. 20-30 ezer Ft,
amit 4 évente újra meg kell tenni.
Nagy I.: — A karbantartás kapcsán több-
ször is elõfordult, hogy jelezték a lakók:
nincs meleg víz. Leellenõriztem, 53 fok
volt az elõremenõ víz hõmérséklete 49
fok helyett, 50 fok pedig a visszatérõ. A
csapnál a víznek minimum 42 foknak kell
lenni. Mi 49 fokot biztosítunk az Árpád-
lakótelepen, plusz—mínusz egy fok elté-
réssel. Az ottani rendszer nagyon rossz:
visszahurkolt, lelevegõsödik, nem tud cir-
kulálni. Mivel ez egy belsõ hálózati prob-
léma, és az a közösség tulajdona, ezt a la-
kóknak kell megoldaniuk. Ahhoz, hogy
valami történjen, nekik is be kell fektetni.
Göblyös B.: — A mi illetékességi terüle-
tünk a kazánház és a kazánháztól a falig
tartó szakasz.
Nagy I.: — A lakók elé több ajánlatot is
tettünk a korszerûsítésre.
— A régi városháza melletti lakóház lakói
ugyancsak érintettek hõkérdésben. Éppen
ezért szeretnének jelen lenni az ár megálla-
pításánál, illetve részt venni abban, és tisz-
tán látni, hogy mibõl tevõdik össze a fize-
tendõ összeg.
Göblyös B.: — A hõár a gázárhoz van rög-
zítve. Sajnos a gázárak változása a hõdíj
változását vonja maga után. Így hát sze-
rintem ez nem egy járható út. A lakók
úgysem támogatnák az emelést, így ez egy
meddõ kísérlet lenne csak. Hogy mibõl
áll az alapdíj, hõdíj, azt remélhetõleg
mindenki tudja, de megnézheti bárki az
önkormányzatnál is. Azon kívül levélben
is tájékoztatni szoktuk a lakókat. A Jó-
zsef Attila utcai ügyfélszolgálaton a fo-
gyasztók rendelkezésére bocsátunk egy
tájékoztató anyagot, melyet bárki megte-
kinthet.
A lakók további kérdéseikkel Nagy Ist-
ván fûtõüzem-vezetõhöz fordulhatnak
(tel.: 06 (25) 460 235, ügyfélfogadás 6-14
óráig), valamint írásban Göblyös Béla
ügyvezetõ igazgatóhoz (cím: Dunaújvá-
rosi Hõszolgáltató Kft., Dunaújváros,
Építõk útja 7.).

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önöket a

Kislókért Egyesület rendezésében

2005. szeptember 17-18-án
tartandó rendezvényünkre.
A III. Kislóki falunap keretein belül
szervezzük meg a II. Térségi Civil
Egyesületek találkozóját. Rendezvé-
nyeink a kislóki sportpályán zajlanak
9.00 órától.
17-én délelõtt gyermekvetélkedõk,
egyesületek bemutatkozója, délután
Kislóki kupa focibajnokság;
18-án fõzõverseny, szüreti felvonulás,
kézmûves-foglalkozás,
14.00 órakor köszöntõk, ökumenikus
szertartás, utcaavatás, bábelõadás,
néptáncmûsor, táncház;
17.00 órakor Koós János sztárvendég
szórakoztatja a közönséget. Egész na-
pos kirakodóvásár, este utcabál zárja a
rendezvényt. Szeretettel várjuk!

Ferencz Kornél, Kislók képviselõje

SZÜRETI
FELVONULÁS

ÉS BÁL
Sárszentmiklóson

SÁRSZENTMIKLÓSON ÉS A
KLUBKÖNYVTÁRBAN

2005. szeptember 24-én,
12 órától és 20.00 órától

szüreti bál
(belépõdíj 500 Ft).

Gyülekezés a Gabona elõtt
11-12 óráig.

A felvonulás útvonala: Köztársaság út
— Homok sor — Rákóczi — (tánc) —
Széchenyi — Köztársaság — Magyar-
Rákóczi (tánc) — Huba — Elõd vezér
(tánc) — Semmelweis — Köztársaság-
— Hõsök tere (kb. 15 órakor tánc) —
Baross — Tompa M. — Kossuth —
Petõfi — Köztársaság — Vörösmarty
(tánc)— Arany J. — Szabadság — Er-
kel (tánc) — Táncsics — Egressy-
—Deák (tánc) — Jókai (tánc) — Lász-
ló és a Vasút utcán vissza a Gaboná-
hoz. Utolsó tánc az Arany J. utca sar-
kán.

A szüreti felvonulással és bállal kap-
csolatban 2005. szeptember 16-án
(pénteken), 19 órától megbeszélést
tartunk a klubkönyvtárban, amelyre
tisztelettel hívjuk és várjuk a felvonu-
lókat.

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk.


