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VIGYÁZAT,
KÁBÍTÓSZER!

A Bogárd és Vidékében július 7-én
olvashatták jegyzetemet e témával
kapcsolatban, mert sajnos térsé-
günkben is terjedõben van a drog a
fiatalok körében. Írásomra hevesen
reagált a drogok legális fogyasztá-
sáért harcoló mozgalom. Érvelésük
félrevezetõ. Szerintük a drogok a lel-
kileg egészséges emberekre nem ve-
szélyesek. Még ha így is lenne, akkor
„pusztuljon a férgese?”

A drog játék a tûzzel, és ennek veszé-
lyétõl minden eszközzel meg kell vé-
deni a fiatalságot.
(A témához kapcsolódó írásom a lap 6.
oldalán olvasható.)

Hargitai Lajos

Ez a disznó már nem görög
Különös eset történt a közelmúltban Sár-
bogárdon. Anyadisznaját szerette volna
begörgetni egy ember. Szólt az ismerõsé-
nek, akinek volt kandisznaja. Az ismerõ-
se el is hajtotta hozzá, és otthagyta más-
napig a kant. Másnap ment vissza a
kandisznó tulajdonosa, hogy hazahajtsa
az állatát. Hiába kereste azonban, nem
találta azt az ólban. Arra lett figyelmes,
hogy a ház másik részében, ahol a gazda
albérlõi laknak, nagy a sürgés-forgás, sü-
tés-fõzés. Valami névnapi vendégségre
nagy kompániát is összecsõdítettek. Az
udvarra kitett asztalon nagy tálban ser-
téspörkölt, sült húsok, egy másikon pedig
egészben fõtt disznófej volt látható. A
ház tulajdonosa pedig részegen az asztal-
ra borulva aludt. A kandisznaját keresõ
embert rögvest az asztalhoz invitálták egy
pohár borra, meg egy tányér pörköltre.

Az embernek innentõl kezdve kezdett
gyanús lenni a dolog. Kérdezte hát, hogy
miféle pörkölttel kínálják õt. Az akkor

már igencsak virágos hangulatban lévõ
albérlõ erre azt felelte:
— Sose törõdjél te azzal! Ez szerencse-
malac. Betévedt az udvarba. Láttuk, hogy
nagyon dörgölõdzik a házigazdánk mala-
cához, hát mondtuk a komámmal, ne
báncsa mán, fogtuk, oszt levágtuk. Csi-
náltunk belõle vendégséget. Na egyél
mán, igyál mán, ne vesd meg a szíves kí-
nálást!
Az embernek azonban úgy megromlott a
hangulata, hogy szó nélkül elindult a ka-
pu felé. Mit tehetett volna? Ha ezekkel
vitába száll, nemcsak a disznajában, ben-
ne is megmártják a nagykést.
Távoztában még hallotta, hogy kiabálnak
utána, de vissza nem fordult volna a világ
minden kincséért se, mert még baj lett
volna belõle.
Még a harmadik utcán is hallotta a messzi
zeneszót: „Adjatok egy kanalat, fõbe lö-
vöm magamat…”

/H/

Az idén is megrendezték Rétima-
jorban a Nádi vásárt. Lassan meg-
valósulni látszik Lévai Ferenc ve-
zérigazgató álma, hagyománnyá
válik a Mezõföld nyárbúcsúztató
vására, amiben a régi, õszi falusi
vásárok hangulata kel ismét élet-
re. Egyre több helyi, falusi kéz-
mûves ver sátrat a Nádi vásárban,
és kínálja portékáit a kíváncsi
vendégseregnek. A levegõben a
bográcsokból rotyogó halászlé il-
lata száll az ég felé…
(Képes riportunk a 4. oldalon ol-
vasható.)

Nádi vásár újraNádi vásár újra
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Az ülés elején a képviselõk egyperces né-
ma felállással emlékeztek a székelyföldi
árvíz valamint az amerikai és japán ter-
mészeti katasztrófák áldozataira.
Bódai Gábor kérte a testületet, hogy szer-
vezzenek pénzadománygyûjtést a szé-
kelyföldi árvízkárosultak megsegítése ér-
dekében.
Ezt a testület nem fogadta el, mivel nem
tudnák megfelelõen ellenõrizni a gyûj-
tést. A képviselõ-testület ezúton is kéri a
lakosságot, hogy aki tud, segítsen.

Kiegyensúlyozottabb
orvosi ügyelet

A központi ügyelet jelenleg tíz orvossal,
ugyanennyi szakdolgozóval, három gép-
kocsivezetõvel illetve egy takarítónõvel
mûködik. Az ügyelet átlag havi 400 eset-
ben nyújt ellátást. A tárgyi feltételek je-
lentõs mértékben javultak: bútorzatcse-
rére került sor, elkészült a sofõrpihenõ.
Az ügyeleti ellátás minõségét több képvi-
selõ is dicsérte.

Elismerik a sportolókat
A legutóbbi ülésen elfogadta a testület a
civil bizottság javaslatát, miszerint annak
a sárbogárdinak, aki bármilyen országos
csúcsot sportban elér, egy emlékplakettet
és jutalmat adnak át évente egyszer. Most
arról is döntött a testület, hogy nemcsak
egyéneket, hanem csoportokat is kitün-
tetnek, és az eredményen kívül a kima-
gasló teljesítményt is jutalmazzák.
Bódai: A Gilicze László vezette Sárréti
Íjász Club hat sportolója kiválóan szere-
pelt a serdülõ és gyermek országos baj-
nokságon, és 12 bajnoki címet gyûjtöttek
be. Javasolja az õ elismerésüket.

Emelkedik a vízdíj
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjai
október 1-jétõl 4,5%-kal emelkednek. A
lakossági fogyasztók esetében mind az
ivóvíz, mind a csatornahasználat 178
Ft/m3+áfa lesz, míg közületi fogyasztók
esetében az ivóvíz 287 Ft/m3+áfa, a csa-
tornadíj pedig 339 Ft/m3+áfa. 2006. janu-
ár 1-jétõl újabb 3,5%-os áremelésre kerül
majd sor, a veszteség csökkentésének ér-
dekében, más intézkedésekkel egyetem-
ben.

Ismét vitás állattartás
A legutóbbi testületi ülésen dr. Szabad-
kai Tamás alpolgármester kifogásolta,
hogy a Haladás és Tank u. közötti terüle-
ten nem lehet haszonállatot tartani, mi-
vel azt a rendezési tervben kereskedelmi
övezetté sorolták. Javasolta, hogy változ-
tassák meg a rendeletüket, hogy a keres-

kedelmi egység létesítéséig lehessen az
érintett területen állatot tartani a II. ál-
lattartási övezetbe való besorolással. A
testület — az ügyrendi és jogi bizottság
javaslatát elfogadva — úgy döntött, ad
hoc bizottságot állít fel a kérdésben.
Azonban a bizottságba senki sem jelent-
kezett az alpolgármesteren kívül, így a
döntés komolytalanná vált. Végül a kép-
viselõk abban egyeztek meg, hogy a kö-
vetkezõ ülésre minden képviselõ össze-
gyûjti az állattartási rendelettel kapcso-
latban hozzájuk érkezõ problémákat.

Magasabb lakbér

Emelkednek az önkormányzati lakások
havi lakbérei 2006-tól. Az összkomfortos
lakás havi lakbére 265 Ft/m2 lesz, a kom-
fortosé 176 Ft/m2, a félkomfortosé 88
Ft/m2, a komfort nélkülié pedig 59 Ft/m2.

Megszûnik
a közterület-felügyelet

Nedoba Károly javaslatot tett arra, hogy
szüntessék meg a közterület-felügyele-
tet. A témában készült, Juhász János
polgármester által aláírt elõterjesztés
megfogalmazza: 2003-ban döntöttek a
közterület-felügyelet létrehozásáról. A
munkakört 2 fõvel be is töltötték 2004
márciusában. A közterület-felügyelõk
munkáját folyamatosan kritizálták a kép-
viselõk. Sárbogárd közigazgatási terüle-
tén folyamatos jelenlétével két fõ csak kis
eredményeket tud elérni. Az eddig vég-
zett munkájuknak számos látható ered-
ménye van, így rendezvények biztosítása,
forgalomirányítás, ellenõrzés, felszólítás,
helyszíni bírság stb. Az ilyen típusú prob-
lémák megelõzésére, felkutatására, meg-
szüntetésére nincs a hivatalhoz rendelt
feladat és ellenõrzést végzõ személy.
Nedoba: A terület óriási, az anyagi lehe-
tõségek végesek, az lenne az ideális, ha
6-8-an lennének.
Varga László pedagógus: Ellenintézke-
dést próbálnak tenni a saját intézkedé-
sünkkel szemben, amikor a városba egyre
több olyan érték kerül ki, amire vigyázni-
uk kellene? Ha valaki nem végzi el kellõ-
képpen a munkáját, azt el lehet küldeni.
De egy szervezetet — amit hosszú idõ
árán szenvedett ki a képviselõ-testület —
nem biztos, hogy muszáj kidobni azért,
mert az elsõ másfél évben nem hozott
mindenben jó tapasztalatot.
Schmidt Lóránd: Azokról az ügyekrõl,
amiket megoldottak a közterület-fel-
ügyelõk, miért nem esik szó?
Gábris István: Mindenképpen maradja-
nak meg a közterület-felügyelõk.

Fülöp István: Neki az jutott eszébe a té-
ma kapcsán, hogy ha a piros lámpás ház
nem jól mûködik, akkor nem a házat
bontják le.
A testület többsége egy sikertelen szava-
zás után végül úgy döntött, hogy október
1-jétõl megszüntetik a közterület-fel-
ügyeletet, és a Belügyminisztériumhoz
költségvetési hozzájárulás iránti pályáza-
tot nyújtanak be a létszámcsökkentéshez.

Támogató szolgálat
fogyatékkal élõknek

Fogyatékkal élõk segítésére támogató
szolgálatot hoz létre az önkormányzat
2006. január 1-jétõl, a Sárbogárdi Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat új
feladataként. Ennek része lesz a személyi
segítségnyújtás, szállítás, tanácsadás. A
szükséges költségeket a jövõ évi költség-
vetésében biztosítják.

Rendezési terv
a gyakorlatban

Az új rendezési tervvel kapcsolatban
több visszajelzés is érkezett a hivatalhoz.
Az építési hatóságot felkeresõ állampol-
gárok jelentõs része nem tud építeni a tu-
lajdonában lévõ telekre, illetve nem tudja
értékesíteni azt, elsõsorban az övezeti
kötöttségek (néhány esetben következet-
len) összefüggései miatt. A rendezési terv
övezetei és az állattartási rendelet védõ-
távolságai esetenként ellentétben állnak
egymással. Indokolatlanul nagyok az ipa-
ri és kereskedelmi célra szánt területek.
Az építési telkek helyenként nem bizo-
nyulnak elegendõ nagyságúnak. A közte-
rületek kialakítása nem minden esetben
célszerû, és a tervezett belterületbe von-
ható ingatlanok mennyisége tetemes mé-
reteket ölt. A rendelet végrehajtása so-
rán számos feladat vár a hivatalra, me-
lyek több hónapot is igénybe vesznek.

Testvértelepülés
Ukrajnában

Nedoba Károly javaslatára dr. Szabadkai
Tamás alpolgármester fölvette a kapcso-
latot az Ukrajnában található Benével
testvértelepülési kapcsolat kialakítása
céljából. Az 1350 lelkes Benét a beregszá-
szi borvidék és Kárpátalja egyik legszebb
falujaként tartják számon, lakói — né-
hány ukrán családtól eltekintve — ma-
gyarok. A partnerség kialakítására már
megtörtént a szóbeli egyeztetés. A sárbo-
gárdi testület most hivatalosan is megtet-
te az elsõ lépést az együttmûködés kiala-
kítására. Ezt követõen felkeresik Bene
polgármesterét, hogy kezdeményezzék a
megállapodás megkötését.

Megállapodás a Violinnal
Elvi támogatásának kifejezéseként
együttmûködési megállapodást köt a vá-
ros a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézménnyel a zeneiskola mûködtetésé-

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület szeptember 9-ei nyílt ülésérõl —
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vel kapcsolatban. Ennek értelmében a
testület támogatja a mûvészeti oktatás
folytatását az oktatási intézményekben.
A városi fúvószenekar újjáélesztéséhez
kért anyagi támogatásra a 2006. évi költ-
ségvetés készítésekor visszatér a testület.
A HEMO használatba adásáról a késõb-
biekben tárgyalásokat folytatnak az in-
tézmény képviselõivel.

Bursa Hungarica 2006
A 2006. évi Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében az új pályázókat összesen 600
ezer Ft-tal támogatja a testület. A pénz
elosztásáról az oktatási bizottság dönt. A
pályázatot szeptember 30-ig írják ki.

Forgalomkorlátozás
Pusztaegresen

A lakosság kérésének eleget téve, az új
aszfaltburkolattal ellátott Kossuth L. u.
védelme érdekében úgy határoztak a
képviselõk, hogy oda 15 t feletti összsúlyú
gépjármûvel behajtani tilos a Hatvani,
Ady E., Baross, Petõfi S. u.-i útkereszte-
zõdéseknél.

Egyebek
A sajátos nevelési igényû tanulók fejlesz-
tési programjának költségeire összesen
1.961.652 Ft-ot biztosít az önkormány-
zat.

Bejelentések
Dr. Szabadkai: Elindult a Panel Plusz
program, amit 2005. december 31-éig
meghosszabbítottak. Ennek keretében
1/3 részben lakossági önerõbõl, ugyan-
ennyi állami támogatásból illetve önkor-
mányzati hozzájárulásból lehet megolda-
ni a panellakások felújítását, maximum
1.200.000 Ft/lakás összköltséggel. Azok a
lakosok és önkormányzatok, akik ebben
részt vesznek, kedvezményes hitelt ve-
hetnek fel. A társasházaknak kell eldön-
teni, hogy kívánnak-e részt venni ebben a
programban. Az önkormányzat részt
vesz-e ebben a programban?
Etelvári Zoltán: Jó ötletnek tartja a dol-
got, de azt nem érti meg, hogy például õ a
családi házára — amire nemrég fizettek
ki tetemes kölcsönt — miért nem kap tá-
mogatást. Lehet, hogy õ sokkal több adót
befizetett, mint azok az emberek, akik fil-
lérekért megvették azokat a lakásokat.
Dr. Szabadkai: Ennek a programnak
nem Etelvári Plusz a neve, ez a program a
panelek felújításáról szól.
Juhász: A beszélgetéstõl semmiképpen
nem kell elzárkózni.
Schmidt: Arra kéri a mûszaki osztályt,
hogy nézzen utána, mennyibõl lehet ki-
hozni egy használt öntözõkocsit, amivel a
virágokat locsolhatnák a közterületeken.
Most is üresek a virágtartók a villanyosz-
lopokon, mert oda nem mászik fel senki.
Ha jövõre újra virágos Sárbogárdot sze-
retnének, akkor ezt meg kellene oldani.

Dr. Szabadkai: A Posta u.-tól öntözik a
virágokat, mert õ vett egy kézi permete-
zõt két méteres csõvel.
Schmidt: Õ a Hõsök terére gondol.
Etelvári: Az Ifjúság u.-ban nagyobb a
parlagfû, mint a kukorica, és a Mikes közi
óvoda melletti telek is tele van parlagfû-
vel. A Mészöly szülõi munkaközösség-
ének elnöke kéri, hogy a gimnáziumnál és
a Hõsök terei cukrászdánál lévõ zebrák-
nál legyenek rendõrök egész évben reg-
gel 3/4 8 és 8 óra között, mert olyan a for-
galom.
Schmidt: Polgárõr nem elég?
Etelvári: Nem fogadnak szót neki. A Kis-
faludy, Ó és Szélsõ u.-ban az utolsó hó-
napban többször felszedték az utat a vize-
sek, és minõsíthetetlen munkát hagytak
maguk után. Benyomatták a sáros vizet a
kertekbe.
Nedoba: A belügyminiszter kiadta utasí-
tásba, hogy a rendõrség az iskoláknál
szervezze meg a közlekedést.
Gábris: Ma reggel a polgárõrök kint áll-
tak Miklóson és Sárbogárdon, és nagyon
jól mûködött a dolog. A polgárõrök rá-
adásul társadalmi munkát végeznek.
Nedoba: Az ügyfélszolgálatnál az aka-
dálymentesítés mikor lesz meg?
Õri Gyula: A nagyhörcsöki orvosi rende-
lõ területén változatlanul nagy a gaz. Sze-
retné megköszönni a jegyzõasszonynak a
segítséget, amit Pusztaegresnek nyújtott:
egy használaton kívüli számítógépet biz-
tosított számukra, illetve székeket kapott
a kultúrház.
Fülöp I.: A Vörösmarty u. északi részén
áll a víz. A Gabonánál meg kell kérdezni,
hogy hajlandók-e kivilágítani azt a terüle-
tet, mert ha nem, akkor oda kellene
egy-két lámpát rakni. Ha beáll oda 4-5
kamion, nem lehet köztük elmenni gya-
log sem, autóval oda félreállni ugyancsak
mûvészet. Meg kell kérni õket arra is,
hogy az árkokat tisztítsák ki, mert a víz
nem fog elfolyni. A Jókai u. északi végén
nem mûködik a közvilágítás.
Tóth Zoltán: Az oktatási bizottság kéri az
illetékeseket, vizsgálják meg annak a le-
hetõségét, hogy a családotthonban lakó
gyerekek hogyan kaphatnának bérletet a
helyi járatos buszokra. A XXI. század is-
kolájának kivitelezési munkái befejezõd-
tek a töbörzsöki iskolában, és szeptember
20-án 14 órakor lesz az ünnepélyes át-
adás.
Horváth Tibor: A Magyar u. negyed ré-
szén már fél éve nincs közvilágítás. A Ve-
zér u. lakói már 15 éve kérik, hogy pótol-
ják a hiányzó lámpát. A Posta közben
’56-ban lelõttek egy kiskatonát, akinek
volt egy emléktáblája a posta oldalán; az
az emléktábla hová került? Ha megvan,
akkor javasolja, hogy az ’56-os szoborhoz
helyezzék, hogy meg lehessen koszorúz-
ni.
Juhász: Macula Jánosnál van a Kígyó
u.-ban.

Horváth: A köztéri óra Rostás Péter ked-
vességére lett odaállítva, vagy a baloldal
ideje ketyeg rajta?
Juhász: Lakossági kérés volt, és Nedoba
úr felkarolta.
Õri: Jó lenne, ha az õ idejük ketyegne raj-
ta, mert azt mondják, hogy nagyon pon-
tos, hosszú élettartamú az az óra.
Bódai: Jó ötlet volt az óra, de a helyszín
nem. Õ javasolta volna, hogy a posta mel-
lé kerüljön, ott a buszváró is. A bölcsõde
fala a szomszédok felõl beázik, omlik a
vakolata. Az Ady E. út 148. elõtt évek óta
parkol egy elhagyott Audi. A belvízelve-
zetõ árkok, átereszek kitisztítására ké-
szüljön egy átfogó tervezet, különös te-
kintettel a kritikus részekre. A Tury M.
u.-ban a tûzcsapot betemették, amikor a
köztéri vízcsap megszüntetésére került
sor. Az Ady E. út 91.-nél a faágak hosszan
kinyúlnak a járdára, ami akadályozza a
gyalogos közlekedést. A miklósi temetõ-
nél, a Huszár-temetõ szõlõk felõli olda-
lán, a fõúton több helyen, a Csík u. 12.
melletti telken méteres gaz és parlagfû vi-
rít. A piactér is rendezetlen. A Fenyõ
u.-ban, annak leaszfaltozása óta, a kora
esti órákban ismeretlen motoros csopor-
tok jelennek meg, és randalíroznak. A
gyerekeket félnek kiengedni az utcára a
szülõk; kérik a gyakoribb rendõri ellenõr-
zést.
Gábris: Ahogy elhagyjuk a várost Alap
felé, ott éktelenkedik a vadkender. A Ho-
moksoron kellene egy árok a csapadékvíz
elvezetésére, mert nem folyik el a víz.
Rigó László: Rétszilason a mûvelõdési
ház elõl nem viszik el a szemetet a szeme-
tesek. Az orvosi rendelõ beázik. A gazos
területeknél történt-e bírságolás? A
63-as úton az aknafedelek teljesen meg
vannak süllyedve, jelezni kellene a
KPM-nek.
P. Varga: A 63-as út és az iskola bejárója
között nagy a szintkülönbség; amikor
hozták a tankönyveket, téglákat kellett az
autó alá rakni, hogy be tudjon jönni. A
miklósi iskola bitumenes pályája életve-
szélyes. Javasolja, hogy azt az összeget,
amit a park nyírására a Közév megkap,
adják oda a miklósi AMK-nak, és akkor a
gaz rendszeresen le lesz vágva, mert idõn-
ként szégyen, ahogy kinéz. Amit a civil
szervezetek pályázataival a bizottság csi-
nált, kritikán aluli és felháborító — kam-
pánypénz elosztássá fajult az egész.
Nedobának el kellene gondolkodnia
azon, hogy neki kellene-e végeznie ezt a
munkát. Többször szóvá tette már a váro-
si rendezvények elõkészítésénél a nem
kellõ odafigyelést. Õ például nem kapott
meghívót a városi rendezvényekre. Fel-
kérnek valakit a munka elvégzésére, és
annyit nem mondanak a végén, hogy kö-
szönöm? Attól, hogy az Isten hatalmat
ad, észt nem ad hozzá.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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NÁDI VÁSÁR ÚJRA!
Ha az interneten a http://maps.google.
com/ címre kattintunk, és rákeresünk a
Mezõföldre, a csodálatos színes mûhold-
térképen látható, ezt a tájat szinte önálló
tájegységként uralja a rétimajori tórend-
szer. Az itt mûködõ halgazdaság jelentõs
gazdasági tényezõ. Madárvilága, termé-
szeti környezete pedig egyre több vendé-
get csábít ide.
Lévai Ferenc, az Aranyponty Rt. vezér-
igazgatója, a kiváló halas szakember nagy
súlyt fektet a környezetvédelemre, az itt
megtelepedõ madárvilág vizes élõhelyei-
nek fenntartására. Egyre inkább kibonta-
kozik Rétimajor turisztikai jellege is. La-
punkban gyakran tudósítunk az itt elér-
hetõ egyre többféle lehetõségrõl, a sokfé-
le szolgáltatásról (horgászat, wellness

központ, étterem, madárfigyelõ, stb.)
Mind több rendezvénnyel igyekeznek fel-
hívni ezekre a figyelmet. A tavalyi nagysi-
kerû rétimajori Nádi vásár egyike e ren-
dezvényeknek. A Mezõföld az õszt a Ná-
di vásárral köszönti. Erre a rendezvényre
kitelepednek bemutató sátrakba a kör-
nyékbeli települések is. Kiállításon mu-
tatják be a településükre jellemzõ kéz-
mûves tárgyakat, díszítõmûvészeti alko-
tásokat. A sátrak elõtt fõzik a helyi speci-
alitásokat, amelyeket meg lehet kóstolni.
Külön soron rakodnak ki a fafaragók,
gyertyaöntõk, csuhé- és gyékényfonók,
fazekasok, kosárfonók, sajtkészítõk, Ré-
vész késes, hímzõ asszonyok és a népi kis-
mesterségek más mûvelõi. A nagy mun-
kanélküliségnek köszönhetõen újabban
egyre több népi kismesterséget ûzõ em-
ber található már vidékünkön. Sokan a
hagyományos kézmûvességben találnak
maguknak újra kenyeret.
Szombaton a média képviselõinek ren-
deztek horgászversenyt és sokféle színes
programot. Vasárnap délelõtt a konfe-
renciaterembe várták a települések pol-
gármestereit, idegenforgalmi szakembe-

reit, vállalkozókat eszmecserére. Itt ér-
dekes elõadások hangzottak el a térség
népességmegtartó fejlesztési lehetõsége-
irõl, pályázati források felkutatásáról. A
természeti értékeink feltárásának, ide-
genforgalmi bemutatásának legjobb pél-
dája maga Rétimajor. Elhangzott, a ter-
mészeti értékek hozzáférésének fontos
eleme, hogy megépüljenek a kerékpár-
utak a Nádor-csatorna mentén, illetve az
Enyingi kistérségben Tamási felé, a meg-
szûnt vasútvonal mellett.
Lengyel Zoltán, Sáregres polgármestere
kifejtette, hogy a települések életben ma-
radásának is egyik feltétele, hogy meg-
épüljenek a kerékpárutak. Mivel az állam
iskolabezáró intézkedései miatt sok kis-
településrõl a szomszédos nagyobb tele-
pülés iskolájába kell járni a gyerekeknek,
az idegenforgalom mellett a két telepü-
lést összekötõ kerékpárút által lesz arra
lehetõség, hogy a gyerekek biztonságo-
san eljuthassanak az iskolába.
Verebics Géza dégi polgármester a dégi
kastély és környékének fejlesztési lehetõ-
ségérõl számolt be. Egyre több lehetõség
kínálkozik a lovasprogramokra, sétako-
csikázásra és a szomszédos Tolna megyé-
be is átlátogatva a bortúrákra. (Lapunk
elõzõ számában olvashattak errõl. Szerk.)
Verebics Géza egyúttal egy októberi
programra invitálta a konferencia hallga-
tóságát. A Festetics-kastélyban október
6-án hangverseny lesz, október 8-án pe-
dig tudományos konferenciával emlékez-
nek Pollack Mihály halálának 150 éves
évfordulójára. A tervek szerint visszaál-
lítják a kastély eredeti állapotát, könyv je-
lenik meg a Festetics-család történetérõl.
Egyre-másra épülnek a melegvizes für-
dõk, termálfürdõk a környékünkön.
(Vajta, Rétimajor, Simontornya, Tamási,
Aba). Az idegenforgalom és a helyi gaz-

Folytatás a következõ oldalon�

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
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daság fellendítésére bõvíteni sze-
retnék a helyi termékek választékát
is (hústermékek, sajtok, lekvárok,
stb.). Egyre nagyobb az érdeklõdés
az alkotótáborokra, erdei iskolákra
(Dég), Rétimajorban pedig a nádi
iskolára, amit tavaly adtak át ren-
deltetésének.
Németh János, a rendezvényt szer-
vezõ házigazdaként elmondta,
hogy egyre több a parlagon hagyott
szõlõterület, gyenge termõképes-
ségû föld a környéken. Ezek hasz-
nosítására kellene megoldást talál-
ni.
Érdekes elõadást hallhattunk ép-
pen ehhez kapcsolódóan Gfellner
Pétertõl, aki a szarvasgomba ma-
gyarországi termesztési lehetõsé-
geirõl beszélt. Elmondása szerint
Magyarország páratlan lehetõségekkel
rendelkezik a szarvasgomba-termesztés-
ben. Kis befektetéssel az egyéb másra alig
hasznosítható területek aranybányává
válhatnak a gazdálkodók számára, ha
speciálisan szarvasgomba miceniummal
beoltott gyökérzetû mogyorót, tölgyet te-
lepítenek akár szikes vagy homokos
talajra.
Folyamatosan és hosszú távon óriási a ke-
reslet a világpiacon ugyanis a szarvas-
gombára. Az egyébként alig hasznosítha-
tó területek ezáltal többszörösen haszno-
síthatóvá válnak. Például a mogyoró, il-
letve a vágásérett fa értékesítése mellett e
területeken a folyamatosan szedhetõ és
garantáltan eladható szarvasgomba hoz-
hat jelentõs jövedelmet.
Gfellner Péter kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy míg az erdõtelepítést az ál-
lam hektáronként 450.000 Ft-tal támo-
gatja, egy hektár szarvasgombás erdõ a
termõre fordulást követõen évi 1 millió
Ft hasznot hozhat a tulajdonosának. Aki
ebbe fekteti a pénzét, megalapozza gyer-
mekei jövõjét. Szólt még arról is, hogy
Franciaországban, Spanyolországban a
szarvasgomba felhasználása rendkívül
széleskörû. Konyhai elkészítésén kívül
fûszer, illetve ízesítõ anyagként is hasz-
nálják például olívaolajhoz, de még cso-

koládéba is beledolgozzák az õrlemé-
nyét.
A környezõ településekrõl sok vendég ér-
kezett vasárnap szórakozni. Dél körül
volt ugyan egy kis ijesztgetõ zápor, ez
azonban senki kedvét nem vette el. A
sáregresiek, vajtaiak kitûnõ halászlére in-
vitáltak bennünket. Vajtáról eljött a helyi
nyugdíjasklub is. A polgármester ennek
érdekében különjáratú busz indítását in-
tézte, hogy senki se maradjon le a rétima-
jori kirándulásról. A horgásztavon hor-
gászversenyt rendeztek. A halászati mú-
zeumban a dunaújvárosi fotósok termé-
szetfotó-kiállítását lehetett megtekinte-
ni.
A színpadon egész nap ment a mûsor.
Egymást váltották a környékbeli tánccso-
portok, zenei együttesek. Délelõtt a gye-
rekek kedvence, Kemény Henrik bábmû-
vész is színpadra lépett.
Az idõjárási viszonyok sajnos nem tették
lehetõvé, hogy a tervezett hõlégballon-
bemutatót megtartsák, és bárki a hõlég-
ballon kosarából is megtekintse a tórend-
szert.
A múzeum elõtti téren jurtát állítottak
fel. Itt íjászbemutatóval szórakoztatták a
közönséget.

Hargitai Lajos

Kistérségi tanuszoda Abán
Kistérségi tanuszoda épül a Sárvíz kistérség központjában, Abán, 2006-ban, a tele-
pülés sikeres pályázatának köszönhetõen.
Kossa Lajos, Aba polgármestere lapunknak elmondta: az országban összesen 50
település, azon belül hat közép-dunántúli helység nyert pályázatot a szóban forgó
célra. E hat közép-dunántúli település közösen ír ki közbeszerzési pályázatot.
Olyan befektetõvel készíttetik el a beruházást, aki 15 évig üzemelteti az uszodákat,
melynek költségeit fele-fele arányban az állam illetve az érintett település állja. (Az
állami támogatás 15 év alatt 1 milliárd Ft.)
Az építési munkálatok legkésõbb jövõ év elején kezdõdnek, hiszen a 2006 szeptem-
berétõl már mûködnie kell az abai kistérségi tanuszodának.

Hargitai Kiss Virág

Újabb
kerékpáros

halálos
baleset

Egy hónapja minden héten történt halá-
los kerékpáros baleset. Minden esetben
a kerékpáros volt a baleset okozója. Négy
balesetbõl háromnál nem volt a kerékpá-
ron világítás, fényvisszaverõ prizma.
Sajnos a sorozat nem ért véget, mert ezen
a héten is ilyen szomorú eseményrõl kell
beszámolnunk.
Szeptember 11-én, 0.45 perckor Káloz és
Nagyhörcsök között egy kerékpárját toló
férfit gázolt el egy személyautó.
Eddigi adataink szerint a gyalogos az út-
test jobb oldalán tolta kemping kerékpár-
ját kivilágítatlanul, prizma nélkül. Vele
azonos irányban haladt egy Nissan sze-
mélygépkocsi, amelynek a vezetõje egy
szembe jövõ autó reflektorának vakító
fénye miatt késõn észlelte a sávjának jobb
szélén kerékpárjára támaszkodva haladó
gyalogost, aki az adatgyûjtés alapján fel-
tehetõen ittas állapotban volt. Amikor
észlelte a gépkocsi vezetõje a gyalogost,
fékezett, és balra kormányozott, de en-
nek ellenére sem tudta a karambolt elke-
rülni, mert az illetõ közvetlenül az ütkö-
zés elõtt betántorgott az autó elé. Az autó
jobb elsõ sárvédõjével elsodorta a
gyalogost, aki az árokba esett.
A gyalogos olyan súlyos sérülést szenve-
dett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit szakértõk bevo-
násával vizsgálják.
A rendõrkapitányság a következõ hetek-
ben különös figyelemmel fogja ellenõriz-
ni a kerékpárosokat. Kérik, elindulás
elõtt ellenõrizzék, hogy mûködik-e a vilá-
gítás és a fékberendezés.

Baleset-megelõzési bizottság

Folytatás az elõzõ oldalról�

Országos
állat- és

kirakodóvásár
lesz Sárbogárdon

szeptember 17-én,
szombaton.

KÖZÉV Kft.,
Sárbogárd, Árpád u. 108.,
telefon: 06 (25) 463 481.
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Vigyázat, kábítószer!
A fenti címmel jelent meg egy írásom la-
punk július 7-i számában. Erre az írásra
sokan reagáltak. Volt több telefonhívás
is. Meglepett, hogy több levelet is kaptam
interneten olyan helyekrõl, amelyek a ká-
bítószer legális fogyasztásáért harcol-
nak.
Számomra megdöbbentõ e levélírók fel-
fogása. Íme egy idézet az egyik levélbõl:
„amennyire én a szakirodalmat figyelem-
mel kísérem, nekem úgy tûnik, hogy a ta-
pasztalatok szerint a drogdílerek nem árul-
ják ingyen gyerekeknek a drogot, a marihu-
ána-fogyasztók nagy része soha nem válik
függõvé, és a húszas éveik végére abbahagy-
ják a füvezést.
Szerintem nem szerencsés a drogproblémát
a tapasztalatoknak ellentmondva egy külsõ
fenyegetésnek beállítani, ami bárkire le-
csaphat, válogatás nélkül, mert ez a démo-
nizáló megközelítés a beetetõ dílerekkel és a
magatehetetlen áldozat fogyasztóval, elte-
reli a figyelmet a problémák valódi forrásá-
ról: a fiatal mentálhigiénés környezetérõl és
mentális egészségérõl. Mert a drogbetegség
valódi oka a drogfogyasztó lelkiállapotá-
ban van, nem a drogban. A drog a drogozás
eszköze, nem pedig az oka.” (soltigabor
@vnet.hu)
A drogok legális árusításáért és legális fo-
gyaszthatóságáért harcolók jellemzõ ér-
velésével állunk szemben. Õk azt állítják,
hogy ha valaki lelkileg egészséges, akkor
bátran fogyaszthatja a drogokat, nem lesz
neki ettõl semmi baja, és mire húszéves
lesz, akár abba is hagyhat(!)ja. Ha pedig
lelkileg nem egészséges, vessen magára a
szerencsétlen. A valóságos tapasztalatok
ennek az állításnak ellentmondanak. Az
orvosi vélemények egységesek abban, mi-
szerint a kábítószerek fogyasztása már
kis mértékben is súlyosan károsítja az

egészséget. Ugyanakkor azt is láthatjuk,
hogy a kábítószerrõl leszokni nagyon ke-
vés embernek sikerül, fõleg akkor, ha fia-
talkorúról van szó. Tehát jobb nem
játszani a tûzzel.
Véleményem szerint nem az a szabadság,
hogy szabadon fogyaszthatok kábítószert
— mint ezt a drogfogyasztás liberalizálá-
sáért harcolók állítják —, mert aki le akar
szokni, az az állapota miatt már nem ké-
pes ugyanolyan szabadon, könnyedén azt
mondani, hogy én ezután nem fogyasztok
kábítószert. Mert ugyan mit ér az olyan
„szabadság”, amire nem mondhatok
ugyanolyan könnyedén nemet, mint ami-
lyen könnyedén igent mondtam rá? Tud-
juk, hogy a kábítószer okozta szenvedély-
betegségtõl való megszabadulás iszonya-
tos áldozatokat követel a drogfüggõktõl
és azok családjától egyaránt.
Nem véletlenül jelent meg júliusban az az
írásom az újságban. Ugyanis egyre több
jel mutat arra, hogy térségünkben is meg-
próbál egyre nagyobb teret nyerni a kábí-
tószer-kereskedelem. Itt is a kísértéssel
szemben kevéssé védett fiatalokat, gyere-
keket veszik célba az ebbõl anyagi ha-
szonra szert tevõ, gátlástalan bûnözõk. A
fiatalok, és különösképpen a gyerekek
még kevéssé képesek belátni a következ-
ményeket, különösen, ha a kábítószer fo-
gyasztására még divatot is teremtenek a
kendermagos jelvényekkel, kargumikkal,
kendõkkel, filmekkel, és azzal, hogy „az
lesz a menõ csávó, aki már kipróbálta a
drogot”.
Erre a veszélyre próbáltam felhívni a ma-
gam eszközeivel a figyelmet, és ezzel a ká-
bítószeres körökben vihart arattam. A
kábítószer-fogyasztás „szabadságjogai-

nak védõi” írásomért kipellengéreztek.
Azt az írásomat elrettentõ példaként
idézték internetes honlapjukon:
2005. 07. 27.
„A Bogárd és Vidéke hetilap fõszerkesztõje
cikkében egy még mindig széles körben el-
terjedt mítoszt ír le: A kábítószer- árusok
megjelennek iskolák környékén, játszóté-
ren, parkokban, és elõször csak ingyen kí-
nálják a tablettát. Ezzel mintegy ’beetetik’ a
gyerekeket. Amikor aztán a gyerek függõvé
válik, akkor pénzért, egyéb szolgálatokért
adják a következõ adagot. Ha nem tud fi-
zetni, akkor beszervezik árusítónak õt is,
hogy társai körében terjessze a veszélyes
anyagot.” (www.drogriporter.hu)
Amikor a fentiekrõl írtam a Bogárd és
Vidékében, nem a levegõbe beszéltem,
nem „mítoszról”, hanem nagyon is a való-
ságról szóltam. Ugyanis a kábítószeres
„beetetésrõl” több forrásból kaptunk in-
formációkat, és ezért tartottuk fontos-
nak, hogy felhívjuk ennek veszélyére a
szülõk, pedagógusok figyelmét.
Nos, azóta már tudjuk, hogy a veszély va-
lós. Fejér megyében egyre terjed a kábí-
tószer fogyasztása a fiatalok körében. Je-
lentõs leleplezésekre is sor került. A ká-
bítószerrel való fertõzöttség veszélyétõl
mindeddig megmenekült a Mezõföld déli
része, Sárbogárd és környéke. Most
azonban itt is megjelent a rém, és ennek
veszélyét nem szabad lebecsülni, nehogy
késõn eszméljünk. Szeretném, ha nem
kellene néhány hónap múlva netán a ká-
bítószerrel kapcsolatban áldozatokról is
beszámolni.
Elõzzük meg a bajt, figyeljünk gyermeke-
inkre és a fiatalokra!

Hargitai Lajos

„FLÓRIÁN 07”
HÍREI

Az országos szö-
vetség rendezésé-
ben az Alba Vo-
lán lõterén tartott
versenyen sport-
puska csoportban
(022) Szüle Sán-
dor, Bereczk Róbert, Botka Berci,
Pigniczky Mihály III. helyet értek el.
A sportpisztoly (022) egyéni versenyen
Kiss Andrásné I. helyet ért el.
A légpuskaversenyen Tóth Tamás I. he-
lyet ért el.

Ifj. Kiss András elnök

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

LÖVÉSZETI
FELHÍVÁS

Rendõröknek, magánszemélyek-
nek, akiknek önvédelmi fegyverük
van, fegyvertartási engedéllyel ren-
delkeznek, kötelezõ évente egyszer
lõgyakorlaton részt venni a 2004-es

Korm. rendelet alapján.

Jelentkezés:

ifj. Kiss András elnöknél,
telefon: 06 (30) 332 5498,

Kiss Roland elnökhelyettesnél,
06 (30) 910 3623, 06 (30) 331 5598.
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Aranyasszonyok, Tündérország — Erdély
Erdélyben jártunk a nyáron, ahol csodálatos megtapasztalásokban volt ré-
szünk. Oda kellett mennünk, hogy megértsük azt az õsi hitvilágot, amiben
eleink éltek. Erre azért van szükségünk nekünk, mai embereknek, hogy
magyarként, hitünkben, erkölcsünkben megújulva nézhessünk szembe a
modern világ nagy kihívásaival.

De kik is voltak azok az aranyasszonyok?
Ehhez idõben vissza kell nyúlnunk a ma-
gyarság õsvallásához.
Krisztus elõtt több száz évvel a hunok
kapcsolatba kerültek még a zsidó hatás
elõtti (a kumráni tekercsek születése
elõtti) ázsiai õskereszténységgel. Ez ha-
tározta meg õsvallásukat is. Egy idõszá-
mításunk szerinti 418-ban keletkezett
egyházi krónikában ezt olvashatjuk: „Ke-
let és Nyugat templomai hunokkal telnek
meg. A hunok a tanításokat fára rótták,
rovásírással.” Már jóval a Biblia kézhez-
vétele elõtt ismerték azoknak a tanítá-
soknak a nagy részét, amelyeket Jézus is
hirdetett. A hun—magyar „õskeresz-
ténység” természetvallás volt, mely sze-
rint maga a természet az Isten által adott
templom, ezért a hunok és az õsmagyar-
ok kevés kultikus helyet építettek. Általá-
ban természetben, dombtetõn vagy for-
rás közelében végezték az égiekkel való
kapcsolatteremtés szertartásait.
Õseink építettek templomot is, ezek kör
alakúak voltak, amelyek ablakai úgy vol-
tak kivágva, hogy a szemben levõ falon
nyomon lehetett követni a Nap járását, az
évkör, az égbolt változásait.
Napközpontú szertartásokat végeztek,
amelyek összhangban álltak a Nap min-
denkori helyzetével.
A Napisten, a Teremtõ Isten egyúttal a
Magyarok Istene volt az õsi magyar val-
lásban.
A táltos pap is volt, aki közvetített Ég és
Föld között. Ezt jól érzékelteti mindenki
számára a Honfoglalás címû filmünk. Az
õsi vallásban, melyet táltosvallásnak is
mondanak, mindig is megvolt az egyis-
tenhit.
A római kereszténység, amikor szembe-
találkozott a magyarok õsvallásával, elfo-
gadhatatlannak tartotta ezt a természeti
istenfelfogást, és mindent megtett, hogy
leszámoljon a táltos hittel, a táltosokkal.
A táltosok vagy felvették a római keresz-
ténységet, vagy megölték õket, vagy buj-
dosóvá kellett válniuk. A táltosok tudását
a javasasszonyok örökölték, ezt a gyógyí-
tásban használták fel. A pásztorok az
asztrológiai ismereteket õrizték. A nép-
hagyományokban; a gyermekversikék-
ben, rigmusokban maradtak meg az õsi
tanítások, termékenységgel kapcsolatos
rítusok. A magyar népmesék, regék, ma-
gyar gyermekdalok és mondókák
mind-mind a magyar õsvallás titkait dal-

lamokba, szavakba, mondatokba rejtve
õrzik az utókor számára az üldözés, a
megsemmisítés elõl.

„Bújj, bújj zöld ág,
zöld levelecske,
nyitva van az Aranykapu,
csak bújjatok rajta.”

Aki átlép az „Aranykapun”, olyan világ-
ba nyerhet bepillantást, ahol az érdek
nélküli szeretetvallás, a mindenen felül-
emelkedõ egyetemes szeretet az éltetõ
erõ.
A belépéshez a kulcs: a tiszta szív. Ennek
megtalálásához hosszú út vezet, melyet
mindenkinek magának kell végigjárnia
önmagán belül. Hogy merre kell elindul-
ni, és merre vezet ez az út? Erre mondá-
ink, népmeséink adnak választ, melyek-
ben az út „jelzõtáblái” elrejtve megtalál-
hatók.
„Messze-messze, napkeletre repülünk,
kakukkfûillatú füves pusztaságba, ahol
szilaj paripákon száguldoztak a puszta fi-
ai, hívó kürtök szava zengett, s négy égtáj
visszhangozta deli vitézek harci kiáltását.
Oda repülünk, ahol rettenthetetlen hõ-
söket nevelt a szárnyas idõ: bátor pillan-
tású férfiakat, hõs lelkû asszonyokat,
akiknek tetteit ámulva csudálta a világ.
(Komjáthy István: Mondák könyve)
Ezek a „hõslelkû asszonyok” voltak az
„aranyasszonyok”, akik mindig a szívük
szavára hallgatva tették a dolgukat, tet-
tek meg mindent a nemzetség fennmara-
dásáért. Olyan anyák és nõk, akik mindig
az életet védték, a békét teremtették,
akik szívük minden melegségével és böl-
csességével vigyázták a rájuk bízott kis- és
nagycsalád lelkét. Gyermekük volt min-
denki, legyen az fiatal vagy öreg, férfi
vagy nõ, akiket a Jó Isten a gondjaikra bí-
zott. Nemcsak a szûk családjuk, hanem
nemzetségük, s az egész világ sorsát a há-
tukra vették. Az egész világgal szeretet-
ben egyek voltak — VILÁGANYÁK vol-
tak õk!
„Világ világa, virágnak virága,”
A legrégebbi írásos emlékünk, az Óma-
gyar Mária siralom így kezdõdik. Ugye,
milyen ismerõs a szívünknek ez a sor?
Mintha egy õsi altatódal ritmusa csendül-
ne meg szívünkben. A magyarok Nagy-
asszonya, Nagyboldogasszony mindig is
egy volt a magyarok lelkében a római hit-
beli Szûz Máriával, akinek Szent István
felajánlotta országunkat. Tudjuk, az õ
felajánlásában mindez benne volt.

Paál Zoltán Arvisura – Igazszólás II. kö-
tetében olvashatunk bõvebben az Arany-
asszonyokról: „Eperjes aranyasszony így
mesél az aranyasszonyi életrõl: Tudjátok,
a nõi nemnek mindig olyan volt az élete,
mint a szarvasanyáé. A legnagyobb gond-
ja a szarvasünõknek mindig az õzikék ne-
velése volt. A kis õzike alig jött a világra,
estére már a talpára állt, aztán az anya
folyton dédelgette, nyalogatta kicsinyeit,
amíg éretté nem váltak. Aztán eljött a
szarvasbõgés ideje, és a szarvasbikák csa-
táztak, hogy ki legyen a gyõztes. Nekünk,
a szarvasnyájnak ez olyan mindegy volt,
és csak nyugodtan legelésztünk. Aztán
újból neveltük a kis õzikéket. Bárki lett a
gyõztes, a nevelés nekünk jutott.”
Az Aranyasszonyság az ÖRÖK ANYA
lelki mûködése minden nõben ott van te-
remtésünk óta. Ezt kell kibontanunk szí-
vünkben a rárakódott, kemény rétegek
alól, hogy a tiszta szeretet melegsége fel-
olvassza a megdermedt szíveket. A
nõi-anyai szív feltétel nélküli szeretete az
egyedüli, amely megválthatja ma a vilá-
got.

„A kéz
mely a bölcsõt ringatja,
ugyanaz a kéz,
mely a világot irányítja.”

— W. R. Wallace —

Folytatjuk az Aranyasszonyokról és az
erdélyi utunkról beszámolónkat a követ-
kezõ számban. A téma iránt érdeklõdnek
ajánlom Paál Zoltán Arvisura–Igazszólás
I-II., illetve Komjáthy István: Mondák
könyve, valamint interneten az Arany-
asszonyok, illetve Arvisura címszó alatt a
tájékozódást.

Horváth Katalin, Fénysugár Klub
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BALATONI NYÁR…

Ötödik alkalommal került sor a Sárszentágotai Általános Isko-
la által szervezett nyári táborra Pálkövén, a Balaton-felvidék
egyik kistelepülésén. A tábor szervezése minden évben már
februárban elkezdõdik a helyszín lefoglalásával, valamint lehe-
tõsége van a tanulóknak részletfizetésre. A szervezési munkát
Gerse Ferenc és Józsa Gáspár tanárok végzik, a táborozásban
pedig Erdélyi Ferencné tanítónõ is segít. Az idei évben 41 tábo-
rozó jelentkezett, akik közül néhányan már nem az iskola tanu-
lói. Így alig volt olyan család a faluban, ahonnan ne jött volna tá-
borozó diák. A tábor tanulónként 14.500 Ft-ba került, melyhez
sikerült pályázati támogatást is szerezni.
Az egyhetes turnus július 30-án kezdõdött. A csomagokat Bara-
nyai László és Tóth Ferenc szülõk szállították, a tanulók és a ta-
nárok vonattal utaztak. A pálkövei tábor a régi rendszer egyik
ifjúsági tábora, mely felszereltségben nem a legkiemelkedõbb,
de a legszükségesebb szolgáltatásokat, felszereltséget nyújtot-
ta; a Balaton 50 méterre van, az étkezde pedig 20 méterre! A ké-
nyelmes, tágas, szép környezetben álló faházak és kõépületek
az egész szezonban foglaltak. Gyönyörû a rálátás a pálkövei
öbölre, a part másik oldalán Boglár omló löszfala látható, balra
a révfülöpi kilátó, jobbra Badacsony hegye.
A tábor sportos jellege mellett kézmûves foglalkozásokra is sor
került. A gyöngyfûzéssel és origami technikákkal készült mun-
kákból az utolsó elõtti napon kiállítást rendeztünk.
A Balaton északi partjának ez a része nagyon gazdag természeti
és építészeti adottságokban. Ezek közül minden évben megte-
kintünk néhányat. Ellátogattunk már a révfülöpi millenáris ki-
látóba, ahonnan átlátni a somogyi dombokra is, és ahonnan a
legtöbb látható a tóból. Jártunk Szigligeten, ahol a vár mellett a
falu házai a régi parasztházak építészeti stílusát idézték.
Tavaly abban a szerencsében részesültünk, hogy láthattuk a Ba-
laton-átúszás résztvevõit. Az elõbb említett kilátóból igazán
nagyszerû látványt nyújtott a csónakok sorfala között úszó több
ezer ember.
Az idei évben nagyszerû idõ fogadott bennünket: verõfényes
napsütés, 27-28 fokos fürdõvíz. A napok nagy része így lubicko-
lással telt, sõt még késõ este is megmártóztak a vízben a még ke-
vésbé bátrabbak is. Sajnos, az ötödik napon az idõ esõsre for-
dult. Irány Balatonederics, az Afrika Múzeum!
A múzeum magánkézben van. Alapítója, Nagy Endre, 1913-
ban született Magyarországon, majd a politikai viharok miatt
családjával Ausztriában és Németországban telepedett le, és
vadászati vonalon tevékenykedett. 1958-ban aztán végleg el-
hagyta Európát, és Tanzániában élt, ahol állatkertek és múzeu-
mok megbízásából mint vadbefogó dolgozott. Késõbb az ország

legismertebb vadásza lesz, állatkertet és vadaskertet alapított.
Az 1971-es Budapesti Vadászati Kiállítás egyik értelmi szerzõje
volt.
Vadászati és néprajzi gyûjteményének nagy részét 1984-ben
Balatonedericsre, a családi kúriába hozta haza, mely azóta mú-
zeumként, élõ állatvilággal körülvéve mûködik. A látogatáskor
a tanulóink érdeklõdve nézték a kiállított afrikai törzsek hasz-
nálati tárgyait, valamint az elejtett vadak trófeáit. A kígyóbõ-
rök, elefántlábak és -agyarak, bivalyfejek, agancsok, strucctojá-
sok, afrikai ébenfából készült bútorok között Bandi bácsi egész
vadászati életmódja, Afrika-szeretete érezhetõ volt. Tanzániá-
ban egy tavat neveztek el róla, nálunk pedig számos iskolát. Ha-
lála után, 1994-ben, hamvait Balatonedericsen és Tanzániában
helyezték örök nyugalomra. Érdemes megnézni a múzeumot és
a szabadtéri kisállatkertet!
A hét hátralévõ két napjában táborozóink az idõt sétával, is-
merkedéssel töltötték: az ott tartózkodó belga csoporttal való
kommunikáció érdekében minden eszközt bevetettek. Hagyo-
mányosan az utolsó elõtti napon látogattunk el Badacsonyba,
ahol a népi kirakodóvásár mellett igazi balatoni forgatagban,
kavalkádban volt része mindenkinek.
A szeptemberi iskolakezdéskor valamennyi táborozó szép em-
lékekkel gondolt vissza a balatoni egy hétre, alig-alig gyõztük
hallgatni, mennyi minden történt, köztük olyan is, amirõl még
mi sem tudtunk. A történetmesélés végén a legtöbb diákunk
megjegyezte: „Ugye jövõre is lesz balatoni tábor?”

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Az Afrika Múzeum elõtt
Balatonedericsen

Révfülöpre kirándultunk
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Kézilabda
Szilasi kézis nyár – nemzetközi

és országos sikerekkel
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakköre ismét nagyon
eredményes, nyári idõszakot tudhat ma-
ga mögött. A már ismertetett strandkézi-
labda serdülõ magyar bajnoki cím és a
szlovéniai bravúros szereplés után az alábbi
tornákon vettek részt gyerekeink:

IX. CELL CUP
Nemzetközi Utánpótlástorna –

Veszprém (fiúk) 5. hely

Eredmények, csoportmérkõzések:
Mezõszilas—HSG Wolfen 2000. PV (né-
met) 28-19; Mezõszilas—Orosházi Férfi
Kézilabda SE (a torna gyõztese lett) 20-22
Mezõszilas—Gyönk 29-19; Mezõszilas
—SK Reval Sport Tallin (észt) 19-18.

Középdöntõ:
Mezõszilas—Szigetszentmiklósi KSK
22-23; Mezõszilas—RK Istra Pula (hor-
vát) 19-21.

5. helyért
Mezõszilas—Várpalotai Bányász (arany-
góllal) 26-25.

Végeredmény:
1. Orosházi Férfi Kézilabda SE
2. RK Istra Pula
3. MKB Veszprém
4. Szigetszentmiklósi KSK
5. Mezõszilas

12. RADENSKA KUPA –
Nemzetközi Utánpótlástorna –

Szekszárd (fiúk) 1. hely

Csoportmérkõzések:
Mezõszilas—Varazdin (horvát) 19-10
Mezõszilas—Osijek (horvát) 15-11
Mezõszilas—Ljubjana (szlovén) 19-11
Mezõszilas—Pécs TÁSI 21-14

Elõdöntõ:
Mezõszilas—RK Vuckó (szerb) 12-10-es
állásnál félbeszakadt a szerb csapat miatt

Döntõ:
Mezõszilas—ORK Zemun (szerb) 24-23

Végeredmény:
1. Mezõszilas
2. ORK Zemun (szerb)
3. RK Vuckó (szerb)
4. Pécs TÁSI
5. RK Zeleznicar Beograd (szerb)
Különdíj: Schneider Miklós, Mezõszilas,
gólkirály.
A legkisebb lányaink is szerepeltek — az
egy évvel idõsebbek kategóriájában —, s
mutatott játékukkal, hozzáállásukkal
maximálisan teljesítették az elvárásokat,
annak ellenére, hogy nem nyertek
mérkõzést a tornán.

IV. BALATON-KUPA
Nemzetközi Serdülõ Kézilabdatorna

– Fonyódliget (lányok) 1. hely

Csoportmérkõzések:
Mezõszilas—Mernye 24-0
Mezõszilas—Balatonboglár 12-5
Mezõszilas—Tapolca 19-6
Mezõszilas—Hajdúböszörmény 19-12
Mezõszilas—Budakalász 23-1

Elõdöntõ:
Mezõszilas—Balatonszentgyörgy 21-5

Döntõ:
Mezõszilas—Siklós Kanizsa DSK 8-7

Végeredmény:
1. Mezõszilas
2. Siklós Kanizsa DSK
3. Balatonszentgyörgy
Különdíj: Kaszás Ivett, Mezõszilas,
gólkirály,

XXV. FRADI KUPA
Nemzetközi Utánpótláskupa –

Budapest (fiúk) 3.hely

Csoportmérkõzések:
Mezõszilas—Pilisvörösvár Terranova
KSK 28-10; Mezõszilas—Bp.Honvéd
22-14; Mezõszilas—TV. Eppelheim (né-
met) 21-15; Mezõszilas—Dunaferr SE
21-16.

1-3 helyosztó:

Mezõszilas—PLER-AIRPORT SC
15-17; Mezõszilas—Szigetszentmiklósi
KSK 16-18.

Végeredmény:

1. Szigetszentmiklósi KSK
2. PLER-AIRPORT SC
3. Mezõszilas

13. SCHMELZER Utánpótlástorna –
Bécs (lányok) 2. hely

Csoportmérkõzések:

Mezõszilas—HBV Mistelbach (osztrák)
13-6; Mezõszilas—UHLZ Perchtolds-
dorf (osztrák) 24-0; Mezõszilas—Tur-
bine Leipzig (német) 15-7; Mezõszi-
las—WAT Atzgerdorf (osztrák) 17-4;
Mezõszilas—Spotnu Drustvo Maestral
(szlovén) 13-10; Mezõszilas—RK Ori-
jent Presoflex Rijeka (horvát) 10-13.

Döntõ:

Mezõszilas—RK Orijent Presoflex Rije-
ka (horvát) 10-19

Végeredmény:

1. RK Orijent Presoflex Rijeka (horvát)
2. Mezõszilas
3. Turbine Leipzig (német)
4. Sportnu Drustvo Maestral (szlovén)
Soha rosszabb nyarat! A mérkõzésekrõl
— az újság terjedelmi lehetõségei miatt is
— külön értékelõ beszámolót nem köz-
lünk, pedig lenne mit. Ilyen nagy gyõzel-
mek, ilyen nagy csapatok ellen is nem
mindenkinek adatik meg! Például a ser-
dülõ fiúk szinte kiütéses gyõzelme a nagy-
hírû Dunaferr SE válogatott csapata el-
len, vagy a lányok gyõzelme a diákolimpi-
ai döntõs Siklós ellen, vagy a kislányok
bécsi huszáros helytállása…
Ezért dolgoztunk, dolgozunk, s továbbra
is várjuk azon 1994/95-ben született tanu-
lók jelentkezését, akik kedvet éreznek a
kézilabda iránt.

NLÁI
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Polgármesteri Hiva-
tala versenytárgyalás útján bérbeadásra
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatti
rendelõintézet földszintjén található
11,2 m2 alapterületû üzlethelyiséget, ke-
reskedelmi szolgáltató üzlet céljára.
Fizetendõ helyiségbérleti díj alsó hatá-
ra: 7.000.-Ft/m2/év + áfa.
2. Sárbogárd, Árpád u. 108. szám alatti
irodaházban 5 db (egyenként) 12,60 m2;
2 db (egyenként) 13,00 m2, 2 db (egyen-
ként) 12,80 m2; 1 db 51 m2 és 1 db 31,20
m2 nagyságú helyiségeit irodai célra.
Fizetendõ helyiségbérleti díj alsó hatá-
ra: 9700.-Ft/m2/év + áfa.

A versenytárgyaláson való részvétel
feltételei:

A fizetendõ éves bérleti díj 10%-ának
megfelelõ pályázati biztosíték befizeté-
se a polgármesteri hivatalnál 2005.
szeptember 26-án, 8.00-9.30 óráig,
melynek megtörténtét a helyszínen iga-
zolni kell.
Pályázati ajánlat benyújtása, melynek
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pon-
tos címét, a tevékenység megjelölését és
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
versenytárgyalási feltételeket elfogadja.

A pályázónak 30 napos ajánlati kötött-
séget kell vállalnia. Amennyiben a pá-
lyázó helyett a versenytárgyaláson an-
nak képviselõje vesz részt, úgy csatolni
kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbí-
zási okiratot.
A pályázati ajánlatokat 2005. szeptem-
ber 26-án, 8.00-9.30 óráig kell leadni a
polgármesteri hivatal 13. irodájában.
Amennyiben a pályázat nyertese az
ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát
visszavonja, úgy a biztosítékként befize-
tett összeg a pályázat kiíróját illeti meg.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 100
Ft/m2/év.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok
a konzultációs idõpontban megtekint-
hetõk.
Konzultációs idõpont: 2005. szeptem-
ber 22-én, 8.00-10.00 óráig.
Konzultáció helye: Sárbogárd Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala I. emelet 13. számú iroda.
Versenytárgyalás ideje: 2005. szeptem-
ber 26-án, 10.00 óra.
Versenytárgyalás helye: városi polgár-
mesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök tere
2., 13. számú iroda.

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

FEMOL ’97-csoport
állása

Szabadbattyán—Füle
6-4 (2-2)

120 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Fuksz, Gurdon, Magda, Jung, Kovács
(2), illetve Csizmadia (2), Györe (2). Ifjú-
sági mérkõzés: 0-0.

Káloz—Sárosd 0-7 (0-3)
300 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ: Mol-
nár, Berényi, Horváth, Strommer, Ko-
vács (2), Ihász (öngól). Ifjúsági mérkõ-
zés: 5-2.

Seregélyes—Mezõfalva
7-0 (3-0)

300 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ: Tö-
mör L., Billig, Polányi, Dvéri K. (3). Ifjú-
sági mérkõzés: 5-0.

Beloiannisz—Pálhalma
2-7 (1-4)

120 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Lakakisz (2), illetve Reichardt (2), Barics
(2), Subi, Kovács, Fehér. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-10.

Mezõszilas—LMSK 5-1 (2-1)
130 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Wukovics (2), László, Kecskés, Nagy, il-
letve Sütõ. Ifjúsági mérkõzés: 0-11.

Kulcs—Lajoskomárom
2-3 (0-1)

100 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Sza-
bó, Horváth, illetve Glück (2), Kervarics.
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Kisláng—Sárbogárd 2-0 (1-0)
300 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Maszlag, Juhász. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.

Elõszállás—Jenõ 0-1 (0-1)
150 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Csizmadia. Ifjúsági mérkõzés: 4-6.

A Déli-csoport állása

Sárszentágota—Cikola
2-2 (1-2)

Vezette: Meleg. Gólszerzõ: Krajcsovics,
Márton, illetve Major, Kovács.

Rácalmás—Hantos 3-4 (3-3)
Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ: Munká-
csi, Ladányi, Horváth, illetve Répási,
Bolye, Rauf, Dérfi.

Nagyvenyim—Cece 1-5 (0-2)
Vezette: Kovács M. Gólszerzõ: Major, il-
letve Fekete (2), Szikszai, Pordán, Pintér.

Perkáta—Besnyõ 3-3 (1-3)
Vezette: Dékány. Gólszerzõ: Szabó,
Végh, Palóka, illetve Miklós, Viola, An-
tal. Kiállítva: Szatmári (Besnyõ).

Alap—Vajta 4-3 (2-0)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Mór (2),
Imre Kaszás, illetve Kovács, Heidinger,
Lojd. Kiállítva: Rupa (Vajta)

Sáregres—Dég 1-4 (1-3)
Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Lepsényi,
illetve Porzsávnyik, Kovács, Sörös, Hor-
váth. Kiállítva: Csizmarik (Sáregres).

FEMOL ’97-csoport állása
1. Pálhalma 4 1 - 25-6 13
2. Lajoskomárom 4 1 - 22-6 13
3. Jenõ 4 1 - 14-4 13
4. Sárosd 3 2 - 23-7 11
5. Kisláng 3 1 - 11-1 11
6. Seregélyes 3 1 1 26-10 10
7. Mezõszilas 3 1 1 16-11 10
8. Szabadbattyán 3 1 1 13-9 10
9. LMSK 2 2 1 20-9 8
10. Mezõfalva 1 1 3 8-18 4
11. Káloz 1 1 3 7-19 4
12. Beloiannisz 1 - 4 13-23 3
13. Elõszállás - 1 4 3-17 1
14. Füle - 1 4 10-28 1
15. Sárbogárd - - 5 5-22 0
16. Kulcs - - 5 4-30 0

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása:

1. Zichyújfalu 4 - - 19-2 12
2. Cikola 3 2 - 14-6 11
3. Cece 3 1 - 14-3 10
4. Alap 3 1 - 10-7 10
5. Vajta 2 - 3 15-10 6
6. Rácalmás 2 - 2 15-12 6
7. Dég 2 1 2 9-7 6
8. Nagyvenyim 1 2 3 6-9 5
9. Nagylók-Hantos 1 1 1 4-5 4
10. Besnyõ 1 1 3 8-20 4
11. Perkáta - 2 3 5-15 2
12. Sárszentágota - 1 2 2-16 1
13. Sáregres - - 4 3-12 0

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Sárbogárd, Fenyõ és Árpád ut-
cában lévõ építési telkekre az ismétel-
ten kiírt ajánlati felhívásra ajánlat nem
érkezett.
A telkek továbbra is meghirdetésre
kerülnek a helyi lapokban és a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján.
Az építési telkekrõl bõvebb felvilágo-
sítást a polgármesteri hivatal 13-as
számú irodájában, vagy telefonon a 06
(25) 520 260-as telefonszámon lehet
kérni.

Sárbogárd város városgazdálkodási
és városfejlesztési bizottsága
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Sárszentmiklós—Adony 1-1 (1-1)
Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Makk.
Sárszentmiklós: Papp A. (Sipõcz), Papp Z.,
Bodó, Fülöp, Szarka, Csanaki, Markovics,
Emperger, Salamon, Král (Tórizs), Szabó
(Bakos).
Adony: Kocsis, Müller, Lelkes M. (Köller),
Lelkes P., Huszák, Csorba P., Tóth, Szabó,
Csorba T., Auer, Bokor.
Mérkõzés esélyeit latolgatva a helyi szur-
kolók mindegyike gyõzelmet várt csapa-
tunktól, többek még gólarányjavítást is
vártak. Ezt arra a tényre alapozták, hogy
hosszú idõ után talán a legerõsebb csapa-
tunkkal tudtunk pályára lépni.
Ennek megfelelõen egy kifejezetten tá-
madó együttest küldött pályára az
edzõnk.
Sajnálatos módon Papp Z. a játékvezetõ
közremûködésével hamar lehûtötte a ke-
délyeket, mivel már a mérkõzés 3. percé-
ben utolsó emberként elkövetett szabály-
talanságért kiállítás sorsára jutott.
A kiállítás jogos volt, bár hazai pályán ha-
zai játékost ilyen hamar nem illik kiállíta-
ni. (Ezt csak zárójelben jegyzem meg.)
A kiállítást követõen azonnal át kellett
szervezni csapatunkat, mely sikeres volt,
az edzõnk szemmel láthatóan 10 ember-
rel is támadó felfogásban játszatta a csa-
patot, mely igazolta õt, mert a 24. perc-
ben Král nagyszerû ütemben indította
Szabót a bal oldalon, aki a kimozduló ka-
pus mellett a hosszú sarokba lõtte a
labdát, 1-0.
A 42. percben kapunktól 24 méterre
Auer lövésre szánta el magát, melyre az
idõközben megsérült Papp A. helyére be-
álló Sipõcz kapus elvetõdött, de érthetet-
len módon a labda átpattant fölötte, 1-1.
A játékrész további részében nem történt
említésre méltó esemény.
Félidõben mindenki azt taglalta, „ha”
teljes csapattal játszunk, akkor már meg-
gyõzõen vezetnénk és többek véleménye
volt, hogy így is meg lesz a gyõzelem.

A második játékrészben is szinte végig tá-
madtunk, de ismét bebizonyítottuk, hogy
ki tudjuk hagyni a kihagyhatatlant, igaz
ekkor már az adonyi csapat is vezetett né-
hány erõtlen támadást, melyek közül leg-
veszélyesebb egy lábról lefordult beadás
volt, mely a kapufát találta el.
Részünkrõl a legnagyobb helyzet Sala-
mon elõtt adódott, aki 10 méterrõl lõtt
kapura, melyet az ellenfél kapusa hihe-
tetlen reflexszel védett.
Kielemezve a látottakat, 10 emberrel is
fölényben játszottunk a helyzeteket te-
kintve simán nyerhettünk volna a köz-
tünk szólva elég gyengécske adonyi
csapat ellen.
A kiállítás a szó szoros értelmében nem
pecsételte meg sorsunkat, de aki focizott,
az tudja, hogy ilyenkor mennyit számít
egy ember hiánya.
Mindettõl függetlenül dicséret illeti csa-
patunkat, amelynek mindegyike mindent
megtett a pályán a gyõzelem elérése cél-
jából és futóteljesítményben pótolták a
hiányzó játékost.
Megállapítható, hogy eddigi mérkõzése-
ink sorában ez volt a legszínvonaltala-
nabb, amely jelentõs részben betudható a
fenti eseményeknek.
A játékvezetõ is erõsen borzolta a kedé-
lyeket, mivel számomra úgy tûnt, hogy
nagyon lejt a pálya, sok esetben követke-
zetlen volt, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy egy jogosnak tûnõ 11-est is
elvett tõlünk.
Szemmel látható, hogy csapatunk össze-
állt, az osztályhoz megfelelõ ritmusban
focizik, csak mindig van egy kis apróság,
ami miatt a biztos gyõzelmeket is kien-
gedjük a kezünkbõl.
Talán még a védelemrõl annyit, hogy az
adonyiak egyetlen és ezidáig eredményes
fegyverét nagyszerûen semlegesítették.
Horváth Csaba edzõ, Sárszentmiklós: A
kiállítás döntõen befolyásolta a mérkõzés

alakulását. Játékosaimnak dicséret a
hozzáállásért, mivel a helyzetek alapján
így is nyerhettünk volna.
Jók: egész csapat.
Csorba József edzõ, Adony: Mérkõzés
elõtt egyértelmûen a Sárszentmiklós volt
az esélyes, de a korai kiállítással kiegyen-
lítõdtek az erõviszonyok. Részünkrõl a jó
erõkbõl álló Sárszentmiklós ellen jó
eredményt értünk el.
Jók: Müller, Csorba P., Szabó és Auer.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Adony

3-1 (1-1)

Góllövõk: Szilágyi, Barta, Bogdán, illetve
Vendég.
Ifjúsági csapatunk minden tagján látszott
az akarás, melyhez néhol szemre tetsze-
tõs szélsõ játék párosult.
Ezt a felfogást az edzõ tudja állandósítani
és az edzés látogatottsága is azonos szin-
ten marad, akkor felnövünk a feladathoz,
akkor bárkit képesek vagyunk legyõzni.
Barsi Gábor edzõ: A nagyszerû hozzáál-
lás és jó helyzetkihasználás döntött a mai
mérkõzésen.
Az eddigi eredménytelenség után egy az
osztályban is kifejezetten jó csapatot
gyõztünk le.
Jók: Farkas J., Márkovics, Bakos T., Szil-
ágyi, Bartók.
Zárójelben megjegyezném, az adonyi ifi
a mostani mérkõzés elõtt négybõl hármat
megnyert.
A hétvégén csapatunk Szabadegyházára
látogat, és remélhetõleg pontosan térünk
haza.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Martonvásár 5 - - 26-4 15
2. Etyek 4 - 1 21-4 12
3. Aba-Sárvíz 4 - 1 19-7 12
4. Velence 4 - 1 16-7 12
5. Polgárdi 3 1 1 14-8 10
6. Iváncsa 3 1 1 15-10 10
7. Alba Regia 2 1 2 8-11 7
8. Szabadegyháza 2 - 3 4-16 6
9. Sárszentmiklós 1 2 2 6-9 5
10. Baracs 1 2 2 6-9 5
11. Kápolnásnyék 1 2 2 10-20 5
12. Bicske 1 1 3 10-13 4
13. Kisapostag 1 1 3 9-13 4
14. Csór - 2 3 8-13 2
15. Adony - 2 3 9-19 2
16. Pusztaszabolcs - 1 4 5-18 1

Értesítés
Értesítjük a kispályás labdarúgó csapatokat,
hogy az idei év bajnokság kezdési idõpontja
megváltozott.

Az elsõ forduló idõpontja: 2005. október 2-3.

A sorsolás a következõ számban fog megjelenni. Ha a nevezési lapokat péntekig
(16-áig) a Randevú presszóba leadják.

Bajnokság szervezését tervezzük a holt szezonban a magyar labdarúgó-bajnokság-
ban szereplõ igazolt játékosok részére, kettõ csoportban: I. 13-17 éves korig, II. 18
éves kortól.

Az elsõ 6-6 csapat nevezését fogadják el a szervezõk.

Nevezés: Randevú presszó, Szakács István, tel.: 06 (20) 314 0389.
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WILLIAM MCDONALD: RENDKÍVÜLI ÉLETEK
BIZONYSÁGTÉTELEK A KRISZTUSI LELKÜLETRÕL

Skócia fia, akire hazája büszke volt
2. rész

Amikor a japánok megszállták Kínát,
Ericet koncentrációs táborba csukták.
Rettenetes körülmények közé került. Az
élelem és a ruházat elégtelen volt, az ár-
nyékszék pedig leírhatatlan. A tábor a
legrosszabbat hozta ki az emberekbõl.
Sok fogoly között harc dúlt, különösen az
amerikai üzletemberek között.
De abban egyetértettek, hogy Eric más.
„Õ keresztyén módon él. Krisztust tükrö-
zi vissza, akárcsak korábban a kínaiak kö-
zött Xiangchengenben tette. Barátkozik
a kitaszítottakkal és a megvetett embe-
rekkel; cipeli a szenet a gyengék helyett,
és tanítja a fiatalokat; kész eladni az
aranyóráját. Ugyanakkor fel-alá masíro-
zik egy színes ingben, ami régi függö-
nyökbõl készült. Teljesen szokványosan
néz ki, nincs rajta semmi különös.”
Az egyik internáltnak, egy orosz prostitu-
áltnak, polcokra volt szüksége. Amikor
Eric elintézte neki, a nõ azt mondta, hogy
õ volt az elsõ férfi, aki valamit tett érte
anélkül, hogy természetben kellett volna
fizetnie.
Az egyik fogoly ezt mondta: „Soha nem
hallottam, hogy Eric rosszat mondott vol-
na bárkirõl.” Egy másik fogoly így jelle-
mezte: „Eric hasonlított leginkább Krisz-
tushoz azok közül, akiket valaha ismer-
tem.”
Amikor egy japán õr észrevette, hogy
Eric nincs jelen a névsorolvasásánál, va-
laki elmondta, hogy néhány órával koráb-
ban meghalt. Az õr habozott, majd ezt

mondta: „Liddell keresztyén volt, nem-
de?” Sohasem beszélt Eric-kel, de bizo-
nyára meglátta benne Krisztust.
Eric ott halt meg, és nem a brutalitás, ha-
nem agytumor következtében. A tábori
kórház nem volt kellõen felszerelve, hogy
kezelhessék ezt a fajta betegséget.
Utolsó szavai, melyeket egy Annie Buc-
han nevû skót nõvérnek mondott, ezek
voltak: „Annie, a tökéletes átadásról van
szó.”
Amikor a hír eljutott Glasgow-ba, az
Evening News ezt közölte: „Skócia el-
vesztette egy fiát, aki élete minden órájá-
val büszkévé tette.
Temetésén Arnold Bryson, az egyik rang-
idõs misszionárius ezekkel a szavakkal
búcsúztatta: „Tegnap valaki ezt mondta
nekem: ’Az összes férfi közül, akit ismer-
tem, Eric Liddell volt az, akinek jellemé-
ben és életében leginkább megnyilvánult
Jézus Krisztus szelleme.’ Mindnyájan,
akiknek abban a kiváltságban volt ré-
szünk, hogy ismerhettük õt, osztjuk ezt a
véleményt. Hogy mi volt a titka szent éle-
tének és nagy hatásának? Nos, feltétel
nélküli engedelmessége Isten akaratá-
nak, amint azt Jézus Krisztusban kinyil-
vánította. Életét Isten vezérelte, és õ kö-
vette Mesterét és Urát olyan odaadással,
amely sohasem lankadt, és olyan céltuda-
tossággal, aminek láttán az emberek
megtapasztalták az igaz hit valóságát és
erejét.”
Ennek a történetnek van egy utószava.
1977-ben David Puttnam, brit filmrende-
zõ ráakadt Eric Liddell 1924-es olimpiai

gyõzelmének történetére. Puttnam ép-
pen befejezett egy filmet, amelynek a cí-
me Éjféli expressz volt, és amely az embe-
ri természet legsötétebb oldalát mutatta
be. Ez egy cinikus film volt, amely keserû
szájízt hagyott benne. Valójában csaló-
dott, hogy ekkora kasszasiker lett. Úgy
érezte, hogy Eric katarzisul szolgálna.
Ezt mondta: „Itt van egy erõs jellem, aki
kiáll valamiért, ami fontosabb, mint õ
maga, a világi siker elé helyezi az Isten-
nek tett szolgálatot.”
Így jött létre a Tûzszekerek címû film.
Azonnal kasszasiker lett. Az emberek vi-
lágszerte hallottak egy fiatalemberrõl,
akinek a lelkiismeret többet jelentett,
mint az olimpiai aranyérem, egy alázatos
skót atlétáról, akinek erõs volt a hite, és
nem volt hajlandó engedményeket tenni.
A film nagy tetszést aratott. Az emberek
könnyeztek, amint látták a filmvásznon,
hogyan dicsõít meg Isten egy embert, aki
megdicsõítette õt. Rex Reed New York-i
filmkritikus ezt írta róla: „Az egyik leg-
jobb film, amely valaha készült. Mélyre
hatol az egyetemes igazságokba, és olyan
érzelmeket fejez ki, amelyeket ódivatú-
nak tartanak a mai cinikus értékítélet sze-
rint.”
Eric 1924-es futása híressé vált. Ötvenhét
évvel késõbb készült el a film, amely
olyan dicsõséget hozott neki, amit el sem
tudott képzelni.

Vége

(Forrás: William McDonald: Rendkívüli
életek, Evangéliumi Kiadó 2005.)

A nagy
Ho-Ho-Horgász

Hétvégén nagy érdeklõdés mellett ren-
deztek horgászversenyt a szép környezet-
ben lévõ nagylóki Piroska-tónál. A verse-
nyen legsikeresebben szerepelt Dezsõ Já-
nos (Székesfehérvár), második lett Török
József, harmadik Faragó Lajos, mindket-
ten nagylóki versenyzõk.
Az ifjúsági versenyben elsõ lett Ragány
Benjámin, második Varga Bence.
A verseny után a horgászok a tóparton kö-
zös ebéden vettek részt.

/H/
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17-én, szombaton, 19 órakor:

VILÁGOK HARCA

Színes szinkronizált
amerikai sci-fi (akció)

Az emberiséget földönkívüli lények
támadják meg, hogy teljesen elpusztít-
sák. Ray Ferrier a gyermekeivel mene-
kül a háromlábúak hadserege elõl.
Úgy tûnik, a helyzetük reménytelen…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

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.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni”

(Goethe)

Meghívó
Szeretettel meghívunk

minden érdeklõdõt a dégi
általános iskola dísztermében

2005. október 9-én,
14 órakor kezdõdõ

jótékony célú
rendezvényünkre,

melynek bevételét iskolánk tanulója, a
súlyos betegségben szenvedõ Kocsis
Norbika gyógykezelésére ajánljuk fel.
A mûsorban fellépnek: Szivárvány ka-
marakórus, Rohoncszi Dóra, Gyöngyvi-
rág népdalkör, Prücsök citerazenekar,
Forgócska tánccsoport, Tarnai Kis
László, Máté Ottília.
Az együttérzésüket és segítségüket
megköszönik Norbika szülei és a kon-
cert szervezõi: dr. Kovács Pál Általá-
nos Iskola és Búzavirág népdalkör
Dég.

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.

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul.

RÉSZLETFIZETÉS,
munkalehetõség, jutalék.

Magas színvonalú oktatás.

Telefon:
06 (25) 508 980, 06 (20) 927 0965



14 CSALÁDI KÖR  / A MI VILÁGUNK 2005. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

Gombás csirkemell
Hozzávalók 4 személyre: 25 dkg csirkemellfilé, 1 evõkanál Knorr
Delikát, 50 dkg vegyes gomba (sampinyon, laska, róka), 1 fej
vöröshagyma, 5 dkg húsos szalonna, 4 evõkanál napraforgóolaj,
1 csomag zöldfûszeres salátaöntet-por, 1 fejes saláta.
Elõkészítés: A csirkemellet megmossuk, szárazra töröljük és
kb. 1 cm vastag szeletkékre vágjuk. Megszórjuk az ételízesí-
tõvel, és 30 percig állni hagyjuk. A gombákat megtisztítjuk,
megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A hagymát meghá-
mozzuk, felaprítjuk. A szalonnát kis kockákra vágjuk. A salá-
tát megtisztítjuk, megmossuk, lecsepegtetjük.
Elkészítés: felforrósítunk 1 evõkanál olajat, és megpirítjuk
benne a hagymát a szalonnával. Hozzáadjuk a gombákat, és
4-5 percig együtt pirítjuk. Félrehúzzuk. A salátaöntet-port a
csomagoláson olvasható utasítás szerint elkészítjük 2 evõka-
nál olajjal és 2 evõkanál vízzel. A gombára locsoljuk, össze-
keverjük, és melegen tartjuk. A salátát falatnyi darabokra
tépkedjük, és négy tányérra szétosztjuk. Felforrósítunk 1
evõkanál olajat egy serpenyõben, és csirkemellek mindkét
oldalát 5-5 percig pirítjuk benne. A salátára szedjük a
gombás keveréket, rárakjuk a húst, és fokhagymás
rozskenyérrel kínáljuk.

Gyömbéres körtelepény
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg sütõcukor, 1
tojássárgája, 50 dkg vilmoskörte, 10 dkg baracklekvár, 5 dkg
durvára vágott dió, 4 dl tejszín, 8 tojássárgája, 10 dkg porcukor,
2 dkg vaníliás pudingpor, frissen reszelt gyömbér, õrölt fahéj,
õrölt szegfûbors.
Linzertésztát készítünk: a lisztet, vajat a sütõcukorral és a to-
jássárgájával gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. 30 perc pi-
hentetés után fél cm vastagra nyújtjuk ki, és keretbe tesszük.
A tésztát a keret szélére rásimítjuk. Alumíniumfóliát te-
szünk rá, és száraz babbal megtöltjük. A lepény alapját félig
megsütjük, majd a formából a babot és a fóliát kivesszük. A
tésztát lekvárral megkenjük, majd hámozott, szeletelt vil-
moskörtével szépen felrakjuk. Durvára vágott dióval meg-
szórjuk. A simára kevert tojást cukorral, vaníliás cukorral,
reszelt friss gyömbérrel és a tejszínnel jól elkeverjük. Ezt a
tojásos masszát a körtére öntjük, majd 160-180 fokos
sütõben megsütjük. Pihentetjük, hûtjük, és hidegen szeletel-
jük. Különleges, remek desszert.

Nagymama receptjei I LEARN ENGLISH
Jó így ez a mondat? Talán. „Angolul tanulok.” Az idegen nyelv
síkos jég. Csak itt sokkal nehezebb valamennyire is két lábon
maradni, mint a korcsolyapályán. Miért kell nekem ezt csinál-
nom? Van ez a drága jó magyar nyelv, hát nem elég ez nekem?
Istenem, milyen könnyû magyarul beszélni! Micsoda élvezet
teljes szabadságérzettel megszólalni, könnyedén válogatni a ro-
kon értelmû szavak között, arrafelé vinni a mondatot, amerre
épp pillanatnyi kedvem támad! Itt nincs nyelvtani probléma,
nem kell szórendet, igealakot figyelnem, nem kell törni az agya-
mat, hogy „jaj, ezt a szót valaha tudtam, hogy is van?” Mert né-
ha a legegyszerûbb, leggyakoribb angol szó sem ugrik be, hogy
„szék”, asztal”, „ceruza”. Csak annak van valóságos fogalma ar-
ról, hogy mi mindent lehet nem tudni, aki valaha megpróbált
idegen nyelvet tanulni. Hogy kéne mondani például, hogy „sót-
lan ez a leves”? Hajaj! Még azt se sikerülne kiböknöm, hogy „Jó
reggelt”. Mert hátha nem jól emlékszem?
Miért nem beszél mindenki magyarul? Mennyivel egyszerûbb
volna! Tényleg Isten átka rajtunk ez a soknyelvûség. A Bábel
tornyáról szóló történet nagyon valóságos. Ádám és Éva sarjai
gyönyörû egynyelvûségben töltötték derûs napjaikat, a világon
senkinek nem kellett nyelvórákra járnia, nem léteztek nyelv-
könyvek, nyelvvizsgák, egyetlen embernek sem kellett azon
töprengenie, hogy melyik igeidõt használja egy adott esetben.
Hát kellett nekik azt a fránya tornyot építeni? A fennhéjázás
mire vezetett? Az Úr adott nekik egy kis leckét a szerénységbõl.
„Ti akartok az egekig érõ tornyot építeni? Hisz képtelenek
vagytok elemi szinten is megérteni egymást.” A torony abbama-
radt. Azóta is. És jaj, nem értjük egymást.
De tényleg: miért kínlódom én ezzel az angollal? Van értelme?
Jó jó, tudom, hogy vagy tíz éve be vagyunk kerítve. Minden
irányból körülvesznek bennünket az angol szavak, nem me-
hetsz úgy végig egy magyar utcán, nem nyithatsz ki egy magyar
újságot, nem kapcsolhatod be a tévét, hogy a szemedbe ne tola-
kodjon legalább egy felirat, de néha hosszú szöveg is ezen a
nyelven. És már egyre több emberrõl derül ki a környezeted-
ben, hogy tudogat, legalábbis tanul angolul, lassan az lesz az ér-
zésed, hogy lemaradsz, partvonalon kívül kerülsz, leminõsülsz,
ha nem vásárolsz egy-két nyelvkönyvet, nem iratkozol be vala-
mi nyelviskolába. Az orosz nyelv iránt a régi világban össznépi
ellenérzés alakult ki, az angolt meg habzsolja a jónép; a kisdiák
sír, hisztizik, ha az osztályban nem az angol csoportba sorolják
be, hanem mondjuk a németbe. Itt olyan szelek fújdogálnak,
amelyek ellen mit sem tehetsz.
Mi lenne, ha az asztalra csapnék, és azt mondanám, hogy „azért
sem”? És elégetném a nyelvkönyveimet.
Nana! Benne vagyok én már a hálóban! Már kezdem élvezni,
hogy néha ráesik a tekintetem valami angol szövegecskére, és
elcsodálkozom: jé, hát én ezt értem! Van ám szívó hatása a do-
lognak, kár hadonászni. Mert alig egy kis résnyire kinyílt valami
ajtó elõttem. Azt hiszem, már nincs kedvem visszacsukni, sõt in-
gert érzek arra, hogy tovább nyissam, mert ott új dolgok várnak
rám.
Na nézzük, mi van feladva következõ órára!

(L. A.)

Kegyeleti staféta
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület az idén is
megrendezi az aradi vértanúk emlékére a kegyeleti stafétát
október 6-át követõ vasárnap, 9-én, délelõtt 11.00 órakor.
Várjuk az iskolák, sportkörök, gimnázium jelentkezését, de
alkalmilag összeállt 13 fõs csapat is nevezhet. Az elsõ helye-
zett a tavaly alapított vándorserleget nyeri el, elsõ három he-
lyezett csapat tagjai díjazásban részesülnek.
Jelentkezni a Bogárd és Vidéke Szerkesztõségénél és 06 (25)
460 166-os telefonszámon lehet.

Új filmek a mûvelõdési ház videotékájában

Sorstalanság – Kertész Imre regényébõl;
A tolmács (Nicole Kidman) thriller;

Átok (Sarah Michelle Gellar) horrorfilm;
Kör 2. (Naomi Wats) misztikus thriller;

Robotok – animációs film;
Beépített szépség 2. (Sandra Bullock) vígjáték;

Hetente bõvülõ választék! Már több mint 500 DVD!
3 film kölcsönzése esetén ajándék VHS kazetta.



Bogárd és Vidéke 2005. szeptember 15. GYEREKSAROK 15

Benedek Elek: A kerek kõ 2. rész
Hazamegy az asszony nagy örömmel, de
bezzeg volt öröm a háznál is! Most már
gazdagok voltak, nem éheztek többet.
— Hanem, hallod-e, feleség — mondja a
halász —, meg kéne mérnünk az aranyat:
hány véka lehet.
— Igaza van kendnek, meg kellene mér-
nünk.
Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza,
átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz
vékáért.
— Hát nektek ugyan mire kell a véka? —
kérdi a gazdag ember csúfondárosan,
— Az édesapám pénzt akar mérni —
mondta a fiú.
Hej, de nagyot kacagott a gazdag ember.
— Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad
megyek én is, hadd látom azt a pénzmé-
rést.
Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát
csak szeme-szája tátva maradt a nagy ál-
mélkodástól. Ennyi pénzt még õ sem lá-
tott egy csomóban. Kérdi az öccsét:
— Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat,
édes öcsém?
Bezzeg most édes öcsémnek szólította.
„Megállj — gondolta magában a halász
—, most megtréfállak.”
— Hm — mondja a halász —, ezt nekem
a király adta három macskáért.
— Hát ez hogy lehet, édes öcsém?
— Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király
palotájában temérdek sok egér van, de
annyi, hogy a király, s felséges családja
nem tud tõlük sem ebédelni, sem vacso-
rálni. Meghallottam ezt én jártom-
ban-keltemben, s három macskát elvit-
tem a királynak ajándékba. Hej, ha látta
volna kigyelmed, de megörült a király a
három macskának! Mindjárt szólította a
hopmestert, s megparancsolta, hogy en-
nek a derék embernek három zsák
aranyat adjon a három macskáért.
Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem
volt maradása, ment haza, s mondja a fe-
leségének, hogy mit hallott.
— No, bizony — mondta az asszony —,
ha az az ágrólszakadt három macskát vitt
a királynak, viszünk mi három zsákkal.
— Én is amondó vagyok, feleség.

Azzal uccu neki, végigjárták a falut, de
még a szomszéd falukat is, s ami macskát
találtak, mind megvették jó drága pén-
zen. Amikor három zsákra valót össze-
szedtek, befogatott a gazdag ember négy
lovat, a három zsák macskát feltette a
szekérre, s nagy ostorpattogtatással
elindult a király városába.
Megérkezik a városba, ottan is a király
palotája elé, megállítja a lovakat, a ko-
csist otthagyja, maga pedig felmegy a ki-
rályhoz. Bevezetik a király színe elé, s
köszön illendõséggel:
— Adjon Isten jó napot, felséges kirá-
lyom.
— Adjon Isten, gazdag ember, hát téged
mi szél vetett ide?
Mondja a gazdag ember:
— Egy kevés ajándékot hoztam, felséges
királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek,
a halásznak a felesége is hozott, s jó szív-
vel fogadta felséged.
— Jól van, te gazdag ember, de hol van,
amit hoztál?
— Mindjárt felhozom, felséges királyom.
Ott áll a szekéren a kapu elõtt.
Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a
három zsák macskát, s viszi fel a palotába.
Eközben a király összegyûjtötte egész há-
za népét, hadd lássanak csudát.
No, jött is a gazdag ember, s ahogy belé-
pett az ajtón, abban a szempillantásban
kioldotta a három zsákot.
Hej, Uram, Istenem, mi lesz most! Az a
tenger sok macska ahány, annyifelé sza-
ladt, nekiugrottak a földig érõ tükröknek,
ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan
leverték a drága aranyos poharakat, tá-
nyérokat, összetörtek azok mindent; kia-
bált a király, sikoltozott a királyné, de
még jobban a királykisasszonykák, s egy
szempillantásra becsõdültek a katonák,
hogy lássák, mi történt.
— Fogjátok meg! — kiáltott a király.
A katonák azt hitték, hogy a macskákat
kell megfogni, pedig a király a gazdag em-
bert értette. Hanem a gazdag ember sem
tátotta el a száját, kapott a jó alkalmon,
futott le a palotából, s szaladt világgá. Ha
meg nem állt, talán még most is szalad!

Heti
idõjárás

Péntekig gyakran
megnövekszik a
felhõzet, de min-
denütt lesz több-kevesebb napsütés,
számottevõ csapadék nem várható, és
viszonylag meleg marad az idõ. A hét
végén hidegfront érkezik erõs széllel
és több fokos lehûléssel, esõ, zápor is
többfelé valószínû. A reggeli hõmér-
séklet 10-15 fok körül alakul, napköz-
ben 25-29 fok várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
Lajos, Lajoska, Anna, Jóska (a meg-
adott szókészletben csak rövid o volt,
de a Jóskát is elfogadtuk jó megfejtés-
nek).
dézsma, kormos, domb, termek, ham-
vas, megmér, bamba,
Helyes megfejtést küldtek be: Paczona
Boglárka, Sárbogárd;Kiss Erika, Sárbo-
gárd; Szakács Alexandra, Sárbogárd;
Raffai Gergõ Sárszentmiklós; Szopori
Dóra, Alap;Veress Katalin, Alap; Ara-
nyos Ádám, Alap; Somogyi Réka, Alap;
Peszt Kristóf, Alap; Tenke Ádám, Alap;
Lojd Réka, Alap; Szabó Szimonetta,
Alap; Kaszás Norbert, Alap; Suplicz Ad-
rienn, Alap; Márkus Helga, Alap; Tóbel
Cintia, Alap; Csiki Anita, Alap;Vámosi
Kristóf, Alap.

Szerencsés megfejtõnk:
Veress Katalin
Alap, József A. u. 5.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Rejtvény
Írd le az alábbi szavak ellentétét, és ol-
vasd össze azok kezdõbetûit! Milyen
szót kapsz?
PISZKOS — ......................................
DAGÁLY — .....................................
SÖTÉT — .........................................
ÉBRENLÉT — ................................
ÉDES — ...........................................
CSEND — .........................................
Az ABRAK szó közepétõl jobbra is és
balra is cseréld fel a betûket! Milyen
új értelmes szót keletkezik?
Beküldési határidõ: szeptember 20.
Továbbra is várjuk megfejtéseiteket.
Igazán nagy öröm volt számunkra ol-
vasni azt a rengeteg jó megfejtést, amit
beküldtetek.

ÕSZI VÁSÁR 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, felújítását. Kárpitos kellékek forgalmazása:
szivacsok, bútorszövetek, vasalatok. Szivacsos és rugós ágybetétek készítése.

FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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SZEPTEMBER 17., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Pipitér 11.05 TS–Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek
12.05 Szeretni kell 12.55 Hídember 13.15 Delta 13.40 Századunk 14.10 Szívek
szállodája 15.40 Timi 16.00 Híradó 16.05 Vegyesházasság 16.15 Magyar agora
16.45 TS 18.30 Magyar agora 19.00 Luxor-show 19.30 Híradó 19.53 Sporthírek
20.05 Ötöslottó-számsorsolás 20.15 Jack és Bobby 21.05 Dirty dancing 22.50 Hír-
adó este 22.53 Sporthírek 23.00 Magyar agora 23.55 A zsaru és a szerelem
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.10
Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ten-
gerjáró 13.15. Corinna 13.45 Kincskommandó 14.40 Dawson és a haverok 15.35
John Doe 16.30 Nehézfiúk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most!
20.25 Legyen Ön is milliomos! 22.15 Terror az Orient Expresszen 0.00 Végveszély-
ben 1.00 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.20 Vad világ 11.20 Laktérítõ 11.50 Totalcar 12.25 Játszd
újra az életed 13.20 Pacific Palasides – Siker, pénz, csillogás 14.25 Karen Sisco –
Mint a kámfor 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelõ
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Földengés New Yorkban 23.20
Sivatagi cápák 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 Aranyemberek: Dinnyés József „daltulajdonos”
20.35 Komolyzene 21.02 Rádiószínház 22.00 Késõ esti krónika 22.20 Elfelejtett
sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja vigye haza 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 9.50
„Így szól az úr!” 10.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 11.00 TS – MOTO
GP 12.01 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Ismeretterjesztõ mûsor 14.00 Örömhír 14.30
Kövess Nógrád kövein! 15.00 Dusan szamara 15.10 A nemzet sportolói 15.40 Ma-
gyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Stílus 16.40 Cinecitta 17.40 Magyar agora 18.05 A
kék bolygó 19.00 Híradó 19.25 Meztelen diplomata 20.55 Friderikusz – A szólás
szabadsága 22.00 Híradó este 22.10 Magyar agora 23.00 TS 23.55 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 8.35 Megaman 8.55 Slayers – A kis
boszorkány 9.25 Vasárnapi receptklub 9.45 Játék 10.45 Borsodi liga 13.35 Forma
–1-magazin 14.00 Egy rém rendes család 15.00 Mindent bele, angyalok! 15.55
Hatoslottó sorsolás 16.05 Papás-mamás 16.30 Medicopter 117 17.30 Harmadik
mûszak 18.30 Híradó 19.00 Undercover 20.00 Buliszervíz 21.45 Heti hetes 22.55
Wong Foo, kösz mindent! Julie Newmar 1.00 Fókusz portré 1.35 Vészhelyzet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 9.55 Egy-
rõl a kettõre 10.20 Családodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan, a kalandor
12.25 Sliders 13.25 Knight Rider 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
csúcsformában 22.05 A harc mestere 0.35 Harcosok klubja
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 Sport 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Kard és kereszt 15.35
Mûvészlemezek 16.04 Vándorló szülõföld 17.00 A mi idõnk 18.00 Esti Krónika
19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Kalmár Magda felvételeibõl 20.04 Rádiófónia
21.05 Közvetítés a kecskeméti Katona József Színházból 22.00 Késõ Esti Krónika
23.27 Rómeó és Júlia 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 19., HÉTFÕ

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint
doktor 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Bûvölet 14.55
Gusztáv 15.00 Kalandos nyár 15.35 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 A kék
bolygó 17.00 12+ 17.30 Híradó délután 17.50 A nagy vita 18.30 Esti mese 18.55
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna 22.00 Hétfõ este 22.30
Kultúrház 23.00 Dokuzóna 23.30 Híradó 23.34 Sporthírek 23.40 Köszi a csokit!
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 11.45 Játék 12.00 Híradó 13.15 A nagy csa-
pat 15.05 Disney-rajzfilmsorozat 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Ba-
rátok közt 20.55 Gyõzike 21.50 Gyilkos cápák 3. 23.35 Találkozások – este 23.50
Rali-vb 0.25 Végveszélyben 1.15 Autómánia 1.40 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 A lányok angyalok! 15.20 A szere-
lem 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 Multimilliomos 21.05 Papás-mamás 23.10 Hack – Mindörökké zsaru 0.10
Dolce Vita 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.15 A káprázatos
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 Törökországi levelek 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04
Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról
jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõ-
földünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek! 20.04 Aranyemberek:
Berecz András énekes, mesemondó 20.35 Szép Szó 21.05 Szabó család 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Etikai kódex 23.04 Hangversenymúzeum
0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 20., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 9.50 Gusztáv 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó délben
13.00 Nemzetiségi magazin 14.00 Bûvölet 14.55 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár
15.56 József Atilla 100 16.00 Híradó 16.05 Segítõház 16.20 Maradj velünk! 16.30
Katolikus krónika 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.50 A nagy vita 18.35 Esti mese
18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Doktor Nagyfõnök 22.00
Kedd este 22.30 Kultúrház 22.40 Panoráma 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40
Iris 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.45 Játék 13.15 Kisvárosi szerelem 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 Visszatérés a kék
lagúnába 22.55 Pusztító idegen 0.45 Találkozások – este 1.00 A rettegés útja 2.30
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.15 Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki 11.45 Salome 12.40 Já-
tékidõ 13.40 Hóbortos vakáció 15.20 A szerelem ösvényei 15.50 Anita a bûbájos
bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Multimilliomos 21.00 Az elveszett
anthrax 22.45 Nyomtalanul 23.45 Jó estét, Magyarország! 0.15 Propaganda 0.45
Az alkimista és a szûz
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 Törökországi levelek 12.02 Déli Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek!
14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarország-
ról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõ-
földünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Tátrai Zsuzsanna nép-
rajzkutató 20.35 Szép Szó 21.05 Nemzetközi vallás 21.35 Hagyományápolók
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 21., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint
doktor 10.00 Híradó 10.03 napi mozaik 12.00 Híradó 13.02 Nemzetiségi magazi-
nok 14.00 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25 Úton 15.53 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 A Promise 16.20 Ortodox ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 17.00 12+
17.30 Híradó 17.50 A nagy vita 18.35 Esti mese 18.55 Szomszédok 18.40 Szívek
szállodája 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Doktor Nagyfõnök 22.05 Szerda
este 22.35 Kultúrház 23.05 Provokátor 23.30 Híradó 23.40 Gyorsbüfék, gyors nõk
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 11.45 Játék 13.25 Az idõ harcosa 4. 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
21.00 Con Air 23.05 XXI. század – a legendák velünk élnek 23.40 Maffiózók 0.40
Találkozások – este 0.55 Így készült: A rettegés háza 1.00 Antenna 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda
10.00 Teleshop 11.20 Salome 12.10 Játékidõ 13.10 Szögevõ 15.20 A szerelem ös-
vényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10
Columbo 22.15 Inferno 0.10 Jó estét Magyarország! 0.40 A hitetlen
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 A Törökországi levelek 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Vallási félóra 14.04 Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika
16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Kró-
nika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek:
Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros, néprajzkutató 20.35 Szép Szó 21.05 Szülõföl-
dünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg 23.04 Nagy mesterek – világhírû
elõadómûvészek 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka
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SZEPTEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Több, mint doktor 9.45 Szórakoztató percek 10.00 Híradó 10.05 Napi moza-
ik 12.00 Híradó 13.00 Együtt 14.00 Bûvölet 14.55 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár
15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.50 A
nagy vita 18.35 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A nagy könyv
22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.50 Médiamix
0.25 Tropicana: Revü Havanna módra 1.25 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 11.45 Játék 13.25 Öreg díva, nem vén díva
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 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Kemény zsaruk
0.30 Találkozások – este 0.45 Infománia 1.15 Végveszélyben 2.00 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 Veszedelmes partvidék 15.20 A sze-
relem 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 Vásott kölykök 21.15 Lakat alatt 23.20 Páran párban 23.50 Strucc 0.20 Jó
estét, Magyarország! 0.50 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 Törökországi levelek 12.02 Déli Kró-
nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim
lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Vállalkozás-klinika 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Pénz—piac—profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti
Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek:
Békés Attila újságíró, mandolinmûvész 20.35 Szép Szó 21.06 Kopogtató 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 Hallgassuk
együtt! 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 23., 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 10.05 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 17.50 A
nagy vita 18.30 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Dob+basszus
21.05 A kívánságok fája 21.52 Szórakoztató percek 22.00 Péntek este 22.30 Kul-
túrház 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Sûrû lé 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 11.45 Játék 13.25 Ebadta katona 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
20.55 Lost – Eltûntek 21.55 RTL Boksz klub 23.40 Találkozások – este 23.55 Alias
0.45 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.20 Salome 12.15 Játékidõ 13.15 Veszedelmes partvidék 15.20 A sze-
relem 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 Áll az alku 21.50 Zoolander – A trendkívüli 23.40 Jó estét, Magyarország!
0.10 Karate tigris 3.
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 Törökországi levelek 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: Galam-
bos Tibor koreográfus, népmûvelõ 20.35 Szép Szó 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Íté-
let 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában – nemzetiségi magazin
0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

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

JÁTSSZ VELÜNK A
CSALÁDSEGÍTÕBEN!

Dobd el a chipses zacskót, kapcsold ki a tévét!
Gyere hozzánk a CSSSZ-be ezen a hét végén!

Lesz itt játék, túra, móka, eszem-iszom, kacagás,

Várunk Téged
minden hónap harmadik szombatján

(legközelebb szeptember 17-én) 9–12 óráig!

JÁTSZÓHÁZAT SZERVEZÜNK
most az õsz
jegyében.

Program:

MADÁRIJESZTÕ-KÉSZÍTÉS.

(Hozz magaddal egy fakanalat!)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Anikó néni és Éva néni

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.
Tel.: (25) 508 970

RUHAADOMÁNY-OSZTÁS
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, Ady E. út 162.)

RUHAADOMÁNY-OSZTÁST SZERVEZ

2005. szeptember 16-án (pénteken),
9.00-11.00 óráig.

(Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!)

Felhívás!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat he-
lyettes szülõket keres.
Várjuk azon személyek jelentkezését, akik elhivatottságot
éreznek nehéz körülmények közé került gyermekek átmene-
ti elhelyezésére.
További információk: Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Sárbogárd, Ady E. út 162. Tel.: 06 (25) 508
970.
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Szabolcsi almavásár szeptember 17-én, reggel
7 órától a sárbogárdi vásárban. Délután autó-
ról a városban. (0351364)

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

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

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

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

Árpád-lakótelepen III. emeleti lakás eladó.
Kp.+részlet lehetséges. Tel.: 06 (30) 250 2244.
Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház sürgõ-
sen eladó. Telefon: 06 (25) 470 699. Irányár
5,5 millió. (n.f.)

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

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

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

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

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

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)

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

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

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18.00 órakor a sárbogárdi kul-
túrházban. Jelentkezés: Fûrész József, 06 (30)
290 3744, 06 (25) 461 303.

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)

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)

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

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)

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 Munká-
csi utcában eladó. Érdeklõdni: este 06 (25)
460 835. (0351990)

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

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

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

Földlabdás ezüstfenyõk eladók, 06 (30) 497
2414. (0351950)

Ady-lakótelepen, ABC felett, elsõ emeleti la-
kás, a Mészöly G. utcában lakóház eladó, 06
(30) 332 6923. (0351948)

Pizzafutárt keresünk az Amadeus étterembe.
(0351947)

Sárbogárd központjában a COOP ABC felett,
3. emeleti, 1,5 szobás lakás és/vagy garázs ki-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 631 5517. (0351946)

Ady-lakótelepen felújított, gázfûtéses, erké-
lyes, lakás, eladó vagy rendezett, kisebb csalá-
di házra cserélhetõ, 06 (20) 498 1892.

Ford Escort GLX 1.4i, 1992-es, 2006 augusz-
tusig érvényes mûszakival eladó, 06 (30) 247
6218. (0351944)

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, konyha-
pénzedet AVON termékek forgalmazásával?
Küldj SMS-t, visszahívlak! Tel.: 06 (20) 204
1856. (0351943)

Fûszerpaprika eladó, 100 Ft/kg, 06 (20) 317
8196. (0351942)

Sáregres központjában, teljesen felújított csa-
ládi ház sürgõsen eladó. Tel.: 06 (25) 462 338.
(0351940)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, 71 m2-es lakás el-
adó. 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0351939)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó.
06 (25) 466 236. (0351938)

Téli gumi garnitúra eladó, 175/70, R13, felni-
vel együtt+55 AK-s akkumulátor. Tel.: 06
(30) 608 5023. (0351357)

Ötrészes konyhabútor eladó, 06 (25) 461 521.
(0351356)

Érdekli a sorsa, a jövõje? Problémáira megol-
dás a Tarot tanácsadás. Tel.: 06 (30) 447 8331.
(0351353)

Eladó 1 db vegyes tüzelésû kályha és 1 db vaj-
színû konyhakredenc. Tel.: 06 (30) 447 8331.
(0351353)

Burgonya eladó kis- és nagytételben már 6
Ft/kg-tól. Válogatott: 30 Ft/kg. Tel.: 06 (30)
9935 337. (0351936)

Fûszerpaprika eladó közvetlenül a termelõ-
tõl. Érdeklõdni: Rétszilas, Fehérvári u. 37.,
Gotthárd János. Tel.: 06 (20) 9293 236. (0351934)

Mazda 323, 1.3-as, benzines, ’82-es eladó,
irányár: 120.000 Ft. Tel.: 06 (20) 393 9144.
(0351929)

Kétfunkciós babakocsi, bébikomp, járóka, 2
db kéményes konvektor eladó. Tel.: 06 (20)
393 9144. (0351929)

Németországból származó, használt autógu-
mi, minden méretben olcsón eladó. Ugyanitt
mûszaki cikkek kaphatók. Tel.: 06 (30) 258
6665. (0351352)

Megkímélt Lada Samara, vonóhoroggal el-
adó. Tel.: 06 (25) 467 196. (0351315)

Egy- és kétszobás lakások kiadók a központ-
ban. Irodának is alkalmas. Tel.: 06 (30) 936
4371. (0351314)

Spaniel kiskutya eladó, 8 hetes, törzskönyv
nélkül. Tel.: 06 (30) 620 8021. (0351367)

Hitel Ausztriából! Szabad-felhasználású jel-
záloghitel, vállalkozói hitelek. Új és használt
ingatlanra jelzáloghitel (már 57.000 Ft-os mi-
nimál jövedelemtõl), bár, inkasszó végrehaj-
tás nem akadály. Tel.: 06 (20) 497 7533, 13.00
óra után. (0351366)

Családi ház kerttel, gazdasági épületekkel el-
adó, Sárbogárd, Tinódy u. 39., tel.: 06 (20) 453
3559. (0351365)

Malaguti és Vespa robogók eladók. Tel.: 06
(70) 386 4658. (0351313)

Sárbogárd központjában csendes helyen,
négyszobás, kétkonyhás, kételõszobás, alápin-
cézett családi ház, nagy telekkel, termõ gyü-
mölcsfákkal eladó. Panelt beszámítok. Tel.:
06 (20) 342 0788, 06 (20) 518 4071. (0351312)

300 l-es hûtõláda eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
384 0228. (0351311)

Hitelkiváltás, szabad-felhasználású- és adós-
ságrendezõ jelzáloghitel, 1 millió Ft: 20 évre
6.880 Ft/hó-tól. Tel.: 06 (70) 535 5448. (0351310)

Sárbogárd központjában kétszintes, családi
ház eladó. Tel.: 06 (30) 970 7349. (0351309)

Teljes körû, ingyenes, hitelügyintézés és bizto-
sítás. K&H Általános Biztosító, Sárbogárd,
Ady E. út 204. (új üzletközpont). Bereczk Jo-
lán helyi képviselõ 06 (20) 323 6011. (0351363)

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)

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)

ÁLLÁST KERES? Érettségivel rendelkezik,
akkor ez a hirdetés lehet, hogy Önnek szól.

Érdeklõdni: 06 (70) 458 5013. (0351362)

Szeptember 17-én, 9.00 órakor
MEGNYITJUK HASZNÁLT

BÚTORKERESKEDÉSÜNKET, Ady E. út 121.
szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Jó minõség, olcsó árak.

BEJÁRATOTT TV-SZERVIZ KIADÓ
AZ SZTK-VAL SZEMBEN.

Tel.: 06 (30) 902 9835. (0351354)
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KÁPÉ HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT.

Kölcsönt adunk
KÉSZPÉNZBEN

110.000 Ft-ig.
Fedezet nem kell, a pénzt otthonába, házhoz visszük.

Részletfizetés havonta.

Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére:
7 hónap futamidõ 21.682 Ft havi részlet.

THM: 179-276%

Helyi tarifával hívja az alábbi számot:

06 40 200 633
Vagy küldje el

sms-ben a „KP” szót a
06 70 388 0448

telefonszámra és visszahívjuk!

Hívását hétköznap

8.00-18.00 óra között fogadjuk.
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Nyílt
tér

Ami a „Keresztállítás” címû
tudósításból kimaradt

Kellemetlenül érintett az újság elõzõ szá-
mában megjelent tudósítás (4. oldal).
Örülni kellene, hogy vannak még Sárbo-
gárdon olyan emberek, akik önként, szí-
vesen, díjmentesen hajlandók dolgozni a
városért.
Sajnos, a tudósításból éppen õk marad-
tak ki, pedig igazán megérdemlik, hogy a
nevüket megemlítsük az újságban.
Az igényesen kidolgozott asztalosmun-
kát Plank György készítette, a grafikai
festés pedig Õrsi Emil munkáját dicséri.
A keresztállítás nem új ötlet, elõbbre már
felvetõdött. A hõsi emlékmû-együttest és
a katonasírokat sokan féltik a rongálás-
tól, tehát nem csak én gondolkodom így.
1944-45 telén a Sárbogárdon és környé-
kén folyó harcokban haltak meg azok a

fõleg orosz, német, magyar és más isme-
retlen nemzetiségû katonák, akiket ide
temettek el.
Köszönetet kell mondanom minden ha-
sonló gondolkozású sárbogárdi polgár és
a magam nevében a két kivitelezõnek.
Az eseményen megjelent Szõnyegi Lajos
is az önkormányzat mûszaki osztályáról.
Úgy láttuk, komolyan vette ezt a civil
kezdeményezést.
A tudósítás okos, meggyõzõ érvelése, ké-
rése remélhetõen sokakat elgondolkoz-
tat. Talán bízhatunk abban, hogy a tö-
megsírokban nyugvó katonák ezután bé-
kében pihenhetnek a sárbogárdi Hõsök
terén lévõ parcellákban.
Most már ki van írva: „Katonasírok”.

(Sz. I.-né)

Kérdezték

Mikor várható újra
érbeteg-szûrés Sárbogárdon?

Augusztus végén érbeteg-szûrésre került
sor a székesfehérvári Szent György Kór-
ház érsebész orvoscsoportjának jóvoltá-
ból, melynek a sárbogárdi rendelõintézet
adott helyet. A helyi és környékbeli idõs
emberek nagyon örültek ennek a lehetõ-
ségnek. Közülük néhányan azt kérdezik,
lesz-e még ilyen szûrés, hiszen jó lenne,
ha minél többen részt vehetnének ebben
a programban.
Az illetékes, dr. Keresztury Gábor fõor-
vos lapunk érdeklõdésére elmondta: ez
volt a második alkalom, hogy Sárbogár-

don érbeteg-szûrésre került sor. Az akció
keretében évente egyszer, nyáron, két-
három szombaton szûrik a betegeket, na-
ponta legalább 40 jelentkezõt, a térség-
ben Alapon és Sárbogárdon. A szûrés
idõpontját plakáton közzéteszik a körzeti
orvosoknál, illetve a helyi médiában.
Voltak, akik afelõl érdeklõdtek, hogy ha-
sonló akció keretében van-e lehetõség
csontsûrûség-mérésre. Az e kérdésben il-
letékes orvos azonban szeptember végén
lesz csak elérhetõ.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Tisztelettel meghívom Önt

2005. szeptember 18-án
tartandó rendezvényünkre.

A III. Kislóki falunap keretein belül
szervezzük meg a II. Térségi Civil
Egyesületek találkozóját.
Rendezvényeink a kislóki sportpályán
zajlanak 9.00 órától.
Délelõtt fõzõverseny, kézmûvestábor,
egyesületek bemutatkozója, szüreti
felvonulás.
14.00 órakor köszöntõk, ökumenikus
szertartás, utcaavatás, néptáncmûsor,
táncház;
17.00 órakor Koós János szórakoztat-
ja a közönséget.
Egész nap kirakodó vásár, este utcabál
zárja a rendezvényt.
Szeretettel várjuk!

Ferencz Kornél Kislók képviselõje

Szüreti mulatság
Cecén

Szeptember 17-én, szombaton, déli 12 órától

rendezik meg Cecén

a hagyományos szüreti felvonulást és bált. A község utcáit járva,
feldíszített kocsikkal, tánccal és énekszóval ünneplik a felvonulók
a szüret idejét. A szokásokhoz híven sok helyen megállva és táncol-
va igyekeznek a résztvevõk hívogatni a község lakóit és a vendége-
ket az esti bálba, ahol este 8 órától az új mûvelõdési házba várják a
mulatozni vágyókat.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.


