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Motorosok tömeges balesete
Szeptember 11-én, 20.23 órakor a 64-es fõút 19. kilométerszel-
vényében halálos kimenetelû és több súlyos sérüléssel végzõdõ
közlekedési baleset történt sorozatos ütközésbõl. Egy személy-
autó a balesetben kigyulladt és kiégett. A rendõrség eddigi ada-
tai szerint a fõúton Enying irányába haladó Suzuki Ignis sofõrje
késõn észlelt egy elõtte a felezõvonalhoz közelebb haladó, kivi-
lágítatlan segédmotor-kerékpárost, és hogy az ütközést elkerül-
je, a szembõl jövõ forgalom miatt jobbra kormányozott. Bal
tükrével a motorost az árokba lökte, õ maga azonban megfa-
rolt, és a szemközti sávba csúszott át. Itt ütközött egy oldalko-
csis Suzuki motorral, majd a mögötte érkezõ Harley Davidson-

nal, illetve az a mögött érkezõ szintén oldalkocsis Hondával. Az
Ignis a baloldali árokban landolt, ahol kigyulladt, és teljesen le-
égett. A sorozatos ütközések következtében a Suzuki motor ve-
zetõje a helyszínen életét vesztette, további három személy sú-
lyosan, egy személy könnyen sérült.
A sérülteket a veszprémi, a siófoki és a székesfehérvári kórház-
ba szállították. A helyszínelés és mûszaki mentés idején a 64-es
fõutat teljes szélességében lezárták.

A baleset körülményeinek feltárására és a felelõsség megállapí-
tására szakértõk bevonásával vizsgálatot indított a rendõrség.

A XXI. század iskolája Töbörzsökön
A Szent István Általános Iskola 21 millió Ft-ot nyert a múlt év-
ben egy uniós pályázaton, melynek 5 millió Ft-os önrészét az
önkormányzat állta. Az elnyert összeget informatikai eszközök
beszerzésére, az informatikai terem felújítására, egy szerver-
szoba kialakítására, az érintett épületszárny tetejének, nyílás-
záróinak és padlóburkolatának cseréjére, valamint a külsõ és
belsõ akadálymentesítésre, mozgáskorlátozott WC kialakításá-
ra és a vizesblokk felújítására fordították.
A megújult épületrész ünnepélyes avatására kedden délután
került sor az intézmény aulájában.

Elsõként Tóth Zoltán iskolaigazgató köszöntötte a gyerekeket
és a jelen lévõ vendégeket, majd Juhász János polgármester
méltatta a fejlesztés jelentõségét, köszönetet mondva Szabados
Tamás országgyûlési képviselõnek, aki annak idején államtit-
kárként segítette a töbörzsöki iskola ügyét.
Szabados Tamás beszédében elmondta: összesen 116 pályáza-
tot nyilvánítottak nyertesnek, köztük három Fejér megyei isko-
lát, melyeknek egyike — nagy örömére — a töbörzsöki. A pá-
lyázatok elbírálásánál az esélyegyenlõtlenség csökkentése volt
a fõ szempont. Az itt tanulók ezentúl a legkorszerûbb eszközök
segítségével sajátíthatják el a legfrissebb, ma nélkülözhetetlen
ismereteket, ezáltal könnyebb dolguk lesz majd az életben is.
Megörökítendõ a jeles eseményt, a falra egy tábla került, mely
azt hirdeti, hogy az informatikai épületrész az Európai Unió tá-
mogatásával készült.
Mielõtt az egybegyûltek megtekintették volna a multimédiás
számítógépekkel felszerelt labort, Tóth Zoltán az iskola emblé-
májával ellátott pólót ajándékozott köszönetképpen mind-
azoknak, akik részt vettek a beruházás megvalósításában, így
Varga Ágnesnek és Barabás Attilának, a DataBridge cég képvi-
selõinek, Tóth Ervinnek, Juhász Jánosnak és Szabados Tamás-
nak.
Barabás Attila egy grafikai készségfejlesztõ programot nyújtott
át az igazgatónak, a diákok részére, látva az iskola és az itt dol-
gozók elhivatottságát.

Hargitai Kiss Virág
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Kislóki falunap tûzijátékkal
Kislók alig néhány száz lelkes falucska.
Nem önálló település, hanem Sárbogárd
egyik külterületi városrésze. Évrõl-évre
mégis egyre nagyobb szabású falunapot
rendeznek. Az idei már kétnaposra sike-
redett. Ferencz Kornél helyi képviselõ
igazi lokálpatriótaként sokat tesz telepü-
léséért. Gondozottak a kis utcák, a busz-
megállók, a falu két végén fából készült
köszöntõ táblák fogadják, az utcasarko-
kon pedig eligazító táblák tájékoztatják
az ide vetõdõ idegent.
Az idei kétnapos falunapon szombat dél-
elõtt a gyerekeknek szerveztek vetélke-
dõket, ügyességi játékokat. A focipályán
mérkõzések folytak Kislók, Sárbogárd és
Sárosd ifi csapatainak részvételével. A
kupát végül a sárosdiak vitték el. A kispá-
lyán eközben barátságos meccset vívtak
egymással a gyerekek és a felnõttek. Ezen
a napon egy termetes borjúból fõztek
mindenkinek vacsorát.
Vasárnap volt utcaavatás, a búcsú öku-
menikus szertartása pedig a szabadtéri
színpadon zajlott Mészáros János sárbo-
gárdi katolikus lelkész és egy fiatal refor-
mátus lelkész celebrálásával. A kirakodó
vásáron a környékbeli kézmûvesek ter-
mékeit lehetett megvásárolni. Néhány
helyen ezek készítését ki is próbálhatták
a kíváncsiskodók.
A rossz idõ miatt a fõzõverseny sátrak
alatt zajlott. Erre nyolcan neveztek. A
legjobbnak Varga Gyula fõztje bizonyult,
második lett Barabás Tamás, harmadik
pedig a fõzõversenyekre mindig nevezõ
Kaktusz.
Az ünnepi köszöntõ után emléklapot
adott át Horváth Jánosnak a sok évtize-
den át végzett áldozatos munkájáért Ju-
hász János polgármester.
A kislókiak felnõtt csapata a sárbogárdi
roma csapattal mérkõzött meg. Végül a
kislókiak gyõztek 8-5-re.
Rendeztek látványos szüreti felvonulást,
gyermekmûsort, és a zöld füvön bemutat-
kozott az iszkaszentgyörgyi néptáncegy-
üttes is. A legnagyobb sikere Koós János-
nak volt. Erre sokan kijöttek Sárbogárd-
ról is.
A kétnapos program tûzijátékkal ért vé-
get (ez volt az elsõ tûzijáték Kislókban).
A rendezvényen részt vett Lengyel Zol-
tán országgyûlési képviselõ, és Juhász Já-
nos polgármester mellett több sárbogár-
di önkormányzati képviselõ is megtisztel-
te jelenlétével a kislókiak ünnepét.

Hargitai Lajos
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40 millió a
kistérségnek
A Sárbogárdi Kistérségi Társulás keddi
ülésén döntöttek annak a 40 millió
Ft-nak a sorsáról, amelyet a kistérség a
Belügyminisztériumtól kapott fejlesztés-
re. Ebbõl szeretnék fejleszteni a kistérsé-
gi feladatokat is ellátó központi orvosi
ügyeletet, és kapna a pénzbõl a gyermek-
jóléti alapellátás is. Tárgyaltak a társulati
munkaszervezet kialakításáról, a belsõ
ellenõrzés javításáról. Munkaszervezeti
vezetõt, pénzügyi vezetõt és ügyintézõt
vennének fel a társulati munka szervezé-
sére. Volt sárbogárdi részrõl személyi ja-
vaslat a társulat vezetõi állásának betöl-
tésére. Ezt azonban a tagok nem fogad-
ták el. Végül arról döntöttek, hogy az
állásra pályázatot írnak ki, hogy megfele-
lõ, erre a feladatra alkalmas személyt
találjanak.

Hargitai Lajos

Aszfaltozták a sáregresi utcákat

Öt utca kapott aszfaltos burkolatot Sáregresen. Lengyel Zoltán polgármester el-
mondta, hogy pályázaton nyertek jelentõs összeget a település úthálózatának re-
konstrukciójára. Ez a pénz öt utca aszfaltozására volt elegendõ. A korábbi útfelújítá-
sokkal együtt mára a település utcáinak nagy részén a burkolat jó minõségû lett.

/H/

Segítség Bikafalvának
Székelyudvarhelyt és további kilenc települést soha nem látott
ár öntötte el augusztus 23-án.
A kár milliárdokban mérhetõ, ugyanakkor példátlan határokon
átívelõ összefogás volt tapasztalható az árvíz után. December
5-ével ellentétben a Kárpát-medence magyarsága összefogott,
és szinte egy emberként segített.

Hogyan segített az, akit szíven ütött a székelyek újkori történel-
mének legnagyobb tragédiája? Hogyan lehetséges, hogy még a
tél beállta elõtt fedél épüljön a hajlék nélkül maradt emberek
feje fölé? Miképpen lehet segíteni a bajba jutottakon? Mi a leg-
hatékonyabb módja egy gyûjtésnek, adományozásnak? Többek
között ezekre a kérdésekre keresve a választ Cecén egy baráti
társaság úgy gondolta, igaz a közmondás miszerint: kétszer ad,
ki gyorsan ad. A gondolatot tett követte, és megindult három
személy köré szervezõdötten a pénzadományok gyûjtése. Közel
1,9 millió forint gyûlt össze nagyon gyorsan, alig egy hét alatt,
amelyhez Cecén kívül sáregresi és sárbogárdi magánszemélyek
és magánvállalkozók is csatlakoztak. Az adománygyûjtõk úgy
gondolták, hogy a leghatékonyabb módja az összegyûjtött pénz

felhasználásának, ha õk maguk, személyes tapasztalataik,
benyomásaik alapján a helyszínen eldöntve osztják szét a
pénzadományokat a rászorulóknak.
Szeptember 2-án, 10 órás út után érkeztek az árvíz sújtotta terü-
letre. A fõútról megtekintették Tamási Áron szülõhelyének,
Farkaslakának katasztrófa sújtotta, patak menti területét. A

katasztrófa szó pontosan fejezi ki az ott tapasztaltakat. Leírha-
tatlan pusztítást végzett a hirtelen falura zúduló víztömeg. Út-
juk Bikafalvára vezetett, ahol a mintegy 400 fõs falut végigjárva,
személyes tapasztalataikat összevetve, régi ismerõseik segítsé-
gével, helyismeretével 13 családnak — az õket ért károk nagysá-
gának mértékében — segítettek a pénzadományokkal. Az otta-
ni fizetések 3-15-szörösét kitevõ összegek (minden ceremóniát
nélkülözõ) átadása, átvétele leírhatatlan érzelmi megnyilvánu-
lásokkal járt.
Köszönet mindenkinek, aki adományával segített Bikafalva új-
jáépítésében!

Szervezõk
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Szüreti felvonulás Cecén
Hétvégén rendezték a cecei szüreti felvonulást, majd este az új
mûvelõdési házban a táncmulatságot. A menet a Deák úti isko-
lától indult délben. A csikósok ostorpattogtatással vonultak vé-
gig a mellékutcákon. Szabó László és zenekara kocsin kísérte
zenével a menetet. Az alpolgármester asszony, Szabóné Várady
Katalin, népviseletbe öltözve a szüreti koronát szállító kocsiról
irányította a gyermek táncosokat. Hátul sereghajtóként Varga
Gábor polgármester ült egy kocsin. A nagyobb keresztezõdé-
sekben a felvonulók leszálltak táncolni. Itt a kisbíró kidobolta
az esti programot, mindenkit szívesen invitálva az esti szüreti
mulatságba. A felnõtt táncosok ebben az idõben éppen Erdély-
ben vendégszerepeltek, ezért nem tudtak részt venni a szüreti
rendezvényen.

/H/

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában egy kan disz-
nó kálváriájáról és dicstelen holtáról
olvashattak egy furcsa történetet. Az
írás címébõl viszont egyértelmûen ki-
tûnt, hogy a sertések párzásával kap-
csolatban nem egészen biztosak az is-
mereteim. Ezt utólagos „továbbkép-
zéssel”, több sertéstartóval történt be-
szélgetésen pótoltam. Az így szerzett
tapasztalataimat megosztom Önökkel
is, hiszen Sárbogárdon, a „disznók fõ-
városában” illik pontosan tudni, ho-
gyan szaporodik a sertés. Az írás címe
új ismereteim alapján tehát helyesen:
„Ez a disznó már nem görget.”
Ugyanis a nõstény disznó görög (búg),
és a kan disznóval begörgetik (bebú-
gatják).
Hogy ilyesmi egy kandisznóval egyál-
talán megtörténhet a mai világban, so-
kakat megdöbbentett. Pedig ezen egy-
általán nincs mit csodálkozni.

Hargitai Lajos
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Sárvíz-bajnokság Abán
Az Abán rendezett szombati kettesfogat-
hajtó-bajnokság egyúttal a Sárvíz-baj-
nokság döntõje is volt.
Akadályhajtásban elsõ lett Szabó Zoltán,
második Gosztola József, harmadik Guti
Béla, negyedik Baranyai László.
Vadászhajtásban elsõ Szabó Zoltán, má-
sodik Gosztola József, harmadik Bara-
nyai László, negyedik Ihász Béla.
Az év során rendezett versenyeken elért
összesített ponteredmények alapján a

Sárvíz-bajnokság gyõztese Szabó Zoltán,
második helyezettje Gosztola József,
harmadik Ihász Béla, negyedik Guti Bé-
la, ötödik Baranyai László és Vámosi Ist-
ván lett. A leggyorsabb fogat díját Szabó
Zoltán kapta meg.
A díjakat Kossa Lajos, Weisengruber Im-
re polgármesterek és Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõ adták át.

A verseny utáni tombolasorsoláson a ma-
lacot Lengyel Zoltán nyerte, a fõdíjat, a
csikót pedig abaiak — Ferencz Károly és
családja — vihették haza. Úgy nyilatkoz-
tak, hogy szeretnék megtartani a csikót.
Tartásához a körülményeket kialakítják.

Hargitai Lajos

A Rendõr Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület részérõl Mikó László rendõr alez-
redes lehetõvé tette, hogy Sárbogárdról egy gyermek az egyesület ifjúsági tagozata ál-
tal szervezett nyári táborban vehessen részt. Városunkból Zádori Fruzsina nyaral-
hatott 10 napig Parádfürdõn, megismerve Harry Potter varázslatos világát.

A Gerida Lovagrend
Harry Potteres nyári tábora

Budapestrõl „Roxfortba” délután érkez-
tünk „gimbusszal”. Mikor megérkez-
tünk, beosztottak minket a szobákba, ki-
pakoltunk, ismerkedtünk egymással, va-
lamint a táborral. Az elsõ napokban tán-
colni tanultunk a gyülekezõ zenéjére. Ké-
sõbb elmentünk az „apszol” útra besze-
rezni a kellékeket. A „Teszleg süveg” kü-
lönbözõ házakba osztotta be a lakókat:
Griffendél, Mardekar, Hugrabug, Holló-
kát. Engem a Mardekarba osztottak be.
Ilyen volt egy napunk:
Reggel 7.00 órakor megszólalt a gyüleke-
zõzene. Gyorsan felöltöztünk, majd az
udvarra mentünk táncolni. Ezután regge-
lezni mentünk. Mikor végeztünk, elkez-
dõdött a tanítás. Ez nagyon érdekes volt,
mert mindenféle varázslatos lényrõl, a
„kividdics” szabályait és magát a játékot,
valamint varázslatokat tanultunk. Mikor
az óráknak vége lett, megebédeltünk.
Délután 4.00 óráig szakkörök voltak, pl.

„Gringotts” bank, bagoly posta, újságíró.
Fél 5-kor elkezdõdtek a „kviddics” mecs-
csek. A játék felállása a következõ: 1 õrzõ
(neki kell kivédeni a hajtók dobásait), 3
hajtó (az õ dolguk, hogy a „kwaff” a kapu-
ba jusson), 2 terelõ (a hajtókat kell kidob-
niuk, hogy ne tudjanak kapura dobni), 1
fogó (a „cikesz” elkapása bekötött szem-
mel és irányítással). Amikor vége lett a
mérkõzésnek, egészen vacsoráig szabad-
idõ volt. Majd következett a fürdés, és
kezdetét vette az esti program. Ez 10-11
óráig is szokott tartani. A takarodó késõ
éjszaka volt. Néha este voltak partik, bu-
lik, pl. Bambi prof. Kimúlás-napi partija.
Így ment ez kilenc napon keresztül. Utol-
só este a tanárok elbúcsúztak a diákoktól.
Aznap este nagyon késõn feküdtünk le.
Természetesen az utolsó elõtti reggel
még le is vizsgáztunk, bizonyítványt is
kaptunk a tanulmányainkról. Utolsó reg-
gel sietett mindenki, mert mentünk haza.

Kihirdették a különbözõ versenyek gyõz-
teseit, akik jutalmat kaptak, majd felül-
tünk a buszra, és elindultunk hazafelé.
Nekem nagyon tetszett a tábor minden
értelemben, de legfõképpen abban, hogy
új barátokat szerezhettem.

Zádori Fruzsina
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ARANYASSZONYOK,
Tündérország–Erdély II.

Dr. Czeke Andrással egy nyolc fõbõl álló
nõi csoport járt Megtapasztaltuk, hogy
milyen tiszta lélekkel nõként létezni a
világban és „aranyasszonyként” szolgá-
latot vállalni másokért.

Nyáron néhányan Sárbogárdról és Szé-
kesfehérvárról eljutottunk Erdélynek
egy olyan érintetlen részére, mely meg-
nyitja annak a szívét, aki át meri adni ma-
gát a természet átalakító erejének.
Megérkezésünkkor éreztük, ez nem csak
turistaszemeket gyönyörködtetõ hely.
Több annál! Varázslat!
A levegõ bódító illatokat áraszott: virág-
illat, fahéj, ánizs lengett körül bennün-
ket.
Mindenhol fenyõk zöldje öleli körül a
völgyeket, amelyek puha pázsitja gondos
kezek munkáját dicséri. Nincs egy tenyér-
nyi hely, mely ne lenne rendezett. Olyan,
mintha ezt a hatalmas tájat — úgy, mint a

mesében, éjjel, amikor emberi szem nem
látja — szorgos tündér- és manókezek vi-
gyáznák és gondoznák.
A réteken, a völgyekben milliónyi virág és
gyógynövény gyönyörködteti a szemet, és
ontja illatát. Az ég kékje és a felhõk fe-
hérsége olyan tisztaságot közvetít, mely-
ben feloldódik a lélek.
A határtalanság és a szabadság érzése
járja át az embert, ha körbepillant ezen a
tájon.
Itt eltölteni nyolc napot mennyei aján-
dék, mely örökre velünk marad.
Magunk mögött hagytuk a civilizáció lát-
szólagos „jótéteményét”: a mobiltele-
font, a számítógépet, a televíziót. Egy kis

völgyben, apró rönkházakban volt az ott-
honunk, a patak az ajtónk mellett folyt, és
egész nap hallottuk a csobogó víz nyugta-
tó hangját.
A kisházban csak a villany volt az egyedü-
li civilizációs komfort. A kályhánkban mi
élesztettük fel a tüzet, ha melegedni
akartunk vagy forró vizet kívántunk. A vi-
zet a forrásról hordtuk. A víznek virágil-
lata és éltetõ ereje volt, mint az „élet vizé-
nek” a mesében. A patakban mosakod-
tunk, és megújulva léptünk ki onnan,
eszünkbe sem jutott a fürdõszobánk ké-
nyelme. Az étkezésünkrõl egy jólélek,
Magdika gondoskodott. Általa kaptunk
mindennap friss tejet, melynek szintén vi-

rágillata volt, hisz a tehenek szabadon, Is-
ten mezején legeltek. Házi túró, sajt, sõt,
vaj volt ínyenc eledelünk házi kenyérrel
kiegészítve.
Minden reggel a napfénybe állva szívtuk
magunkba az éltetõ erõt. A barangolása-
ink során lépten-nyomon szabadon leg-
elészõ lovak és tehenek között tapasztal-
tuk meg, hogy az állat szeretettel fordul
felénk, ha bennünk is tiszta szeretet van.
A réteken járva figyelõ szemeink észre-
vették „Isten patikájának” számtalan
aranyat érõ kincsét: a bábakalácsot, a zsá-
lyát, a cickafarkot stb. A virágok szemein-
ket gyönyörködtetve emelték lelkünket a
magasba. A virágokat, mint a kislányok,
összegyûjtöttük, és koszorút fontunk be-
lõlük. Határtalanul jó érzés volt gyer-
mekké válni újra! Amikor így átadtuk
magunkat a Földanyának, szinte megér-
tettük a fák beszédét és a föld üzenetét:
„Vigyázzatok Ránk, hisz Mi táplálunk
benneteket, értetek vagyunk!”
A természetben feloldódva kinyílik a szív,
szabadon száll az ének, magától táncol a
láb. A munka öröm és szabadság, táncol a
férfi kezében a kasza, a nõében a favella.
Ezt is megtapasztaltuk, mikor kedves há-
ziasszonyunk családjának segítettünk a
szénabetakarításban. Az ott élõ embe-
reknek a természet szabja meg a nap rit-
musát. Bár sajnálattal láttuk, hogy a civi-
lizáció ártalma a mûholdakon keresztül
már ide is eljutott. Õk nem is tudják talán
— hisz ezt élik —, hogy Tündérországban
van a lakhelyük, és a civilizáció színes vil-
lódzásai mögött szomorú üresség rejtõ-
zik.
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Ezen a varázslatos helyen megtörtént velünk a csoda, meg-
éreztük milyen az, amikor az emberek között leomlanak a fa-
lak, és lélektõl-lélekig áramlik a szeretet. Milyen felszabadító
öröm, amikor a másikban önmagadat látod, isteni valódban.
Nem kellenek szavak, hisz érzed, mit szeretne a társad, és min-
denki magától teszi a dolgát.
Mint a mesében: az egyik vizet hoz, a másik mosogat, a harmadik
törölget, a negyedik takarít, az ötödik megsimogat, ha szomorú
vagy, a hatodik veled örül, a hetedik mos a patakban, a nyolcadik
gyógyítja fájó hátadat, a kilencedik segít megtanulni önmagad.

Mi ez az érzés, amely átjárja a szíveket? A szeretet, mely
egységbe forraszt, és egy szívvé, egy lélekké válnak az emberek.
Igen, ez a szeretet! Erre vágyunk valamennyien, van, aki felis-
meri, van, aki tudja, de nem meri vállani. A félelem elzár a sze-
retettõl. Hisz ha megnyitom magam, põrére vetkõzve, álarcok
nélkül, védtelenné válok. De ha vállalom önmagam, a sorso-
mat, akkor tudom: a hitem és a szeretetem az az erõ, mely éltet
engem. Nem könnyû út, hisz elõször önmagunkat kell legyõzni
és megtalálni, csak így segíthetünk másoknak.
Ezt a csodát éltük át valamennyien Erdélyben, a Tündérország-
ban.
Az Aranyasszonyság önmagunk felajánlása a szeretet
szolgálatára. Hogy éljük meg itthon? A mindennapi élet majd
vezet minket, mindenki ott szolgál, ahová jó sorsa rendeli, hisz
az egyik legfontosabb amit ott megtanultunk, hogy vállaljuk
éljük át a maga teljességében a sorsunkat.

„Azért van síró, hogy vigasztald
és éhezõ, hogy teríts asztalt.
Ki vagy?
Vigasznak, úrnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak?
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled!”

Horváth Katalin, Fénysugár Klub

„Köszönteni
jöttünk, ó Mária…”

Városunkban már régóta él egy hagyomány: a katolikus egyház-
községek hívei minden évben zarándoklatra mennek Bodajkra,
a Mária-napi búcsúra. Az idén, szeptember 11-én, csaknem het-
venen keltünk útra, hogy Fehérvárcsurgótól gyalog tegyük meg
az utat az egyik legszebb és legrégibb kegyhelyig.
A ködös és hûvös reggelen 7 km-t gyalogoltunk, hogy tanúságot
tegyünk, és áldozatot hozzunk hitünkért. Az út közben az
együtt és szívbõl végzett rózsafüzér-imádság tovább erõsítette
bennünk a Szûzanya és az Úr Krisztus iránti igaz, õszinte
szeretetet.
A templomba érve a Szent Szüzet ábrázoló kegykép elõtt dicsé-
rõ énekkel és imával adtunk hálát az Istenanyának, Máriának.
A zarándokudvar, mint minden évben, most is zsúfolásig meg-
telt Mária-tisztelõ emberekkel, akik hiszik és tudják, hogy a
SZÛZANYA SEGÍT, és közbenjár értünk szent Fiánál. Azu-
tán megkondultak a harangok, és felcsendült a bodajki him-
nusz. Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök atya
celebrálta.
Búcsújárásunk része volt a mise utáni keresztút a kálvária dom-
bon. Az Úr Jézus szenvedéstörténete — fájdalma, küzdelme,
halála — mély hatást váltott ki mindnyájunkban.
Köszönjük hát neked Urunk, hogy a Te isteni kegyelmedbõl ak-
tív résztvevõi lehettünk ennek a napnak, és hálás szívvel kö-
szönjük a Boldogságos Szûzanyának, hogy lélekben megújulva,
hitünkben megerõsödve térhettünk haza zarándokutunkról.

A zarándokok

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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A nyári szünet után ismét jelentkezik gimnáziumunk
aktuális hírekkel a helyi sajtó oldalain.

A mostani számban az érettségi és felvé-
teli eredményekrõl, az iskolai nyári tábo-
rokról és a tanévkezdésrõl olvashatunk.
A tanévzáró értekezletet követõen ünne-
pélyes keretek között a teljes tantestület
jelenlétében köszöntöttük Kalácska
László és Leszkovszki Albin tanár urakat
70. születésnapjuk alkalmából. Ki is tud-
ná megmondani, hány és hány diáknak
tanították az athéni demokráciát vagy
Ady költészetét, és szerettették meg ta-
nítványaikkal a történelmet, földrajzot és
a magyar irodalmat.

Érettségi, továbbtanulás

Sokan követtük figyelemmel és vártuk iz-
galommal a nyár közepén a felsõoktatási
intézmények által közreadott ponthatá-
rokat. Szomorúan kellett tudomásul ven-
nünk, hogy néhány tehetséges diákunk
nem került be az általuk megjelölt egye-
temekre, vagy csak a negyedik, ötödik he-
lyen megjelölt intézményben kezdhetik
meg õsszel tanulmányaikat. Megdöbben-
tõ volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy
a kitûnõ érettségi és nyelvvizsga-bizo-
nyítvány sem volt elég a továbbtanulás-
hoz a sikerszakokon. Várhatóan a jövõre
érettségizõ osztályoknak még nehezebb
dolguk lesz mind az érettségi vizsgákon,
mind pedig a pontszerzés tekintetében.
„…hogy hozzájáruljanak a szerzett pon-
tok szétszórásához, amely cél már meg is
fogalmazódott. Mindez rendkívül nehéz,
és nehezen tervezhetõ érettségi-felvételi
idõszakot ígér végzõseinknek és nekünk,
tanároknak, szülõknek egyaránt. Mert mi
hárman egy csónakban evezünk, s hala-
dunk, vagy merülünk.” – mondta Boda
János igazgató úr a tanévnyitó beszédé-
ben. Jó lenne, ha sikerülne egy botrá-
nyoktól és problémáktól mentes érettsé-
git megalkotni az oktatásügyért felelõs
szakembereknek. Ezt szeretné diák, szü-
lõ és pedagógus egyaránt, mert a tovább-
tanulás sorsdöntõ lehet mindenki életé-
ben.
A végzõs osztályok diákjai megkezdték
felsõfokú tanulmányaikat a fõiskolákon
és egyetemeken.
12. b osztály: Balázs Péter – Pannon Ide-
genforgalmi, Közg. és Logisztikai SZKI;
Barta Richárd – Kodolányi János Fõisko-
la, gazdálkodási szak; Bíró Nikolett –
Pannon Idegenforgalmi, Közg. és Logisz-
tikai SZKI; Bodai Kitti – Pannon Idegen-

forgalmi, Közg. és Logisztikai SZKI;
Csilléri Gábor – Gödöllõi Agrártudomá-
nyi Egyetem, hulladékgazdálkodási szak;
Fazekas Zoltán – Székesfehérvár; Gar-
bacz Dániel – Pannon Idegenforgalmi,
Közg. és Logisztikai SZKI; Gárdony
László – Gödöllõi Agrártudományi E-
gyetem; Gazsó Kata – Szekszárd, óvónõ-
képzõ; Gerse Dóra – Szombathely; Kar-
dos Attila – dolgozik; Kása Ferenc – dol-
gozik; Kovács Irén – Szekszárd, szociális
munkás; Lajtos Eszter – Szekszárd, taní-
tóképzõ; Lakk Amália – Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem, közgazdasági szak;
László Hella – Pannon Idegenforgalmi,
Közg. és Logisztikai SZKI; Lóth Mária –
Dunaújváros; Madarasi Veronika –
Szekszárd; Márkus Milán – Kaposvár,
Agrármérnöki Kar; Méhes Andrea – Ka-
posvár, tanítóképzõ; Mészáros Renáta –
Pannon Idegenforgalmi, Közg. és Logisz-
tikai SZKI; Miczki Márton – Dunaújvá-
ros; Nagy Orsolya – ELTE, szociológia
szak; Rozgonyi Roland – Pannon Idegen-
forgalmi, Közg. és Logisztikai SZKI;
Suplicz András – BME, Gépészmérnöki
Kar; Szikszai István – Kodolányi János
Fõiskola, jogi asszisztens; Szloboda Zsu-
zsanna – Szekszárd, tanítóképzõ; Tar
Erika – Kodolányi János Fõiskola, ide-
genforgalmi szak; Varga Péter – Gyõr,
Széchenyi Egyetem, Településmérnöki
Kar.

12. c osztály: Álló László – BME, építõ-
mérnöki kar; Alpek Judit – Széchenyi Ist-
ván Egyetem, jogi asszisztens; Arany Ré-
ka – Veszprémi Egyetem, Gazdaságtudo-
mányi Kar; Baky Mónika – Pannon Ide-
genforgalmi, Közg. és Logisztikai SZKI;
Bíró Zoltán – Budapesti Mûszaki Fõisko-
la, gépészmérnök; Dancs Dániel – Duna-
újvárosi Fõiskola, mûszaki menedzser;
Deák József – ELTE BTK, amerikanisz-
tika-hebraisztika szak; Deák Mihály –
Szekszárd, Illyés Gyula Fõiskola, tanító;
Fövenyi Viktória – Kodolányi János Fõis-
kola, kommunikáció szak; Fülöp Balázs –
Székesfehérvár, nemzetközi szállítmá-
nyozás és logisztikai menedzser; Géber
Tibor – Budapesti Kommunikációs Fõis-
kola; Gõbölös Ákos – Berzsenyi Dániel
Fõiskola, számítástechnika tanári, tech-
nika szak; György Alexandra – Veszpré-
mi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar;
Németh Krisztina – ELTE, Társadalom-
tudományi Kar, szociológia szak; Szabó
Zsófia – Kodolányi János Fõiskola, Ide-

genforgalmi és Szálloda Szak; Szénási
Orsolya – Gödöllõ, Szent István Egye-
tem, Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar; Vizi Dániel – dolgozik.

Nyári kirándulások,
táborok

Egy igazi nyár nem múlhat el a diákok
számára táborozás, nyaralás nélkül. Idén
két turnusban táboroztatta a tanulókat
iskolánk Nagycenken. Szabó Petra 6. c
osztályos tanuló így írt táborbeli élmé-
nyeirõl:
„A nagycenki tábor 2005. július 18-tól 25-ig
tartott. A mostani hetedikesekkel mentünk
együtt. Kísérõ tanárok voltak: Barabás Irén
tanárnõ, Horváthné Szabó Judit tanárnõ és
Novák Kovács Zsolt tanár úr. Az elsõ nap
reggel 8-ra mentünk a HEMO-hoz. Min-
denki nagy izgalommal várta, mikor indu-
lunk el. Pár órás utazás után végre odaér-
tünk a szálláshelyre. Minden nap nagyon jó
programok voltak. Sok várost néztünk meg.
Például jártunk Kõszegen, Sopronban,
Hegykõn. Kõszegen túráztunk is, megnéz-
tük a Hét forrás patakot és köveket gyûjtöt-
tünk. Hegykõn strandon voltunk mindenki
nagy örömére. Nagycenken is megnéztük a
város érdekességeit. Nagyon hamar eltelt az
a hét. Az utolsó napon vetélkedõ és tábor-
tûz volt. A vetélkedõhöz tanáraink szétosz-
tották a csapatokat, és minden csapatkapi-
tány választott egy várost. Ezt a várost be
kellett mutatnunk, és utána egy nevettetõ
produkciót kellett elõadni. Ez mindenki-
nek nagyon jól sikerült, és mindannyian
nagyokat kacagtunk. Este a tábortûznél
szalonnát sütöttünk. Másnap reggel min-
denki szomorú volt, hogy haza kell menni.
Tíz óra körül indultunk. Nagyon jó volt ez a
tábor, szerintem mindannyian jól éreztük
magunkat.”

Franciaországban

Iskolánk néhány tanárának, volt és mos-
tani diákjainak, egy busznyi felnõttnek is
tartogatott az idei nyár szép napokat.
Mint ismeretes, a gimnáziumnak több
mint 10 éves kapcsolata van egy francia-
országi középiskolával, sõt, már fran-
cia-magyar baráti társaság is alakult,
melynek keretében tavaly nyáron francia
vendégek jártak Sárbogárdon. Akkor so-

Folytatás a következõ oldalon�
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kan fogadtak közülünk vendégeket ott-
honaikban. Most augusztusban mi ma-
gyarok látogattunk el Franciaországba.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy minden
nap csodálatos volt. A kiutazás során
Passauban és Heidelbergben töltöttünk
városnézéssel néhány órát. Reimsben
megtekintettük a székesegyházat, majd
Párizs következett, ahol három napot töl-
töttünk, és megismerkedtünk a világhírû
nevezetességekkel. Gyönyörû volt a fran-
cia fõváros a Szajnán tett hajókirándulás-
kor. Párizs után Auxerre felé vettük
utunkat, ahol francia barátaink vártak
ránk. Jól sikerült a közös vacsorával egy-
bekötött francia-magyar est. Talán a
Loire-völgyi kastélyok látogatása volt a
legnagyobb hatással a csoport tagjaira.
Jártunk Dijonban is, Burgundia fõváro-
sában. Hazafelé Svájcon keresztül utaz-
tunk. Schaffhausennél gyönyörködtünk a
Rajna-vízesésben, amely Európa legbõ-
vizûbb vízesése. Utunkat egy hangulatos
svájci városka, Stein am Rhein megtekin-
tésével fejeztük be. Az utazáson részt ve-
võk ezúton is köszönetet szeretnének
mondani Zádori Gyöngyi francia szakos
tanárnõnek, aki felejthetetlen napokat
szerzett valamennyiünknek a kilenc nap
során. Bízunk benne, hogy ez a felnõtt
cserekapcsolat is tartós lesz.
A gimnáziumban szeptemberben 16 osz-
tály 407 tanulója kezdte meg a tanulást.
Négy kezdõ osztály indult. A tavaly orszá-
gosan beindított nyelvi elõkészítõ évfo-
lyamos osztályok képzését idén iskolánk
is megkezdte, hiszen kellõ érdeklõdést
mutattak e képzés iránt a környezõ álta-
lános iskolák. Elsõ évben angol nyelvbõl
heti 13, informatikából heti 5 órában ta-
nulnak tizenhatan az iskolában. Az inten-
zív nyelvi és informatikai képzés lehetõ-
séget ad arra, hogy emelt szinten tegye-
nek érettségi vizsgát angol nyelvbõl a ta-
nulók, illetve megszerezzék az ECDL-
vizsgát informatika tantárgyból. Jövõre
így biztosabb alapokkal kezdhetik el a ha-
gyományos négyosztályos gimnáziumi
képzést.

Felhívás!
A Sárbogárdi Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat

helyettes szülõket keres.
Várjuk azon személyek jelentkezését,
akik elhivatottságot éreznek nehéz
körülmények közé került gyermekek
átmeneti elhelyezésére.
További információk: Sárbogárdi
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Sárbogárd, Ady E. út 162. Tel.:
06 (25) 508 970.

Folytatás az elõzõ oldalról�

TERÜLETI KÉPVISELÕT keresünk Dég, Mezõszilas,
Igar, Sáregres,Pusztaegres, Sárhatvan,

Sárszentmiklós és Simontornya területekre
A Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Rt. kisösszegû (30.000 Ft-130.000 Ft) pénzköl-
csönöket nyújt ügyfelei részére. Az ügyfeleinket hirdetések útján keressük, akik a
budapesti irodánkat hívják, ahol a hitelképességüket értékelik.

A képviselõ feladata:
* a hitelképesnek minõsített ügyfeleink felkeresése;
* adataik leellenõrzése;
* kölcsön összegének átadása;
* törlesztõrészletek havonta egyszer történõ beszedése.
A megbízás egyéb elfoglaltság mellett végezhetõ. A megszerezhetõ jövedelem a ki-
helyezett hitelek összegével és a ráfordított idõvel arányosan havi 60-200.000 Ft.

Elvárásaink a leendõ képviselõvel szemben:
Érettségivel rendelkezõ, pontos munkavégzésre képes, megbízható, határozott
fellépésû, a lakóhelyüket jól ismerõ munkatársak jelentkezését várjuk.
Bármilyen értékesítési vagy szolgáltatási tapasztalat (hitelkártya, biztosítás, Zep-
ter, kiskereskedelem, vendéglátás, könyvelés, tanácsadás stb.) elõnyt jelent.

Sipos Brigitta területi igazgató várja a jelentkezését a 06 (20) 529 9360-as szá-
mon.

Madarat termett a fészek
Nem kedvezett a gólyáknak
(sem) az idei év idõjárása.
Egyik másik fészek hiába
várta tavasszal a lakóit, azok
nem érkeztek meg. Más gó-
lyacsaládokban elpusztul-
tak a kicsinyek. Így a mada-
rak helyett gaz vetette meg a
„lábát” egyik-másik fészek-
ben, így Sárbogárdon, az
Ady Endre úton, a Nagy La-
jos utcával szemben is. És
talán a fészek hatására, vagy
kárpótlásul a kevés gólyá-
ért, az ott megtelepedett
növény éppen olyan formát
növesztett, mintha maga is
madár volna. Elvégre repül-
ni — ha csak virágporként
is, de — õ is tud.

Hargitai Kiss Virág
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Légió – 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság sorsolása
I. FORDULÓ

2005. október 2., vasárnap
8.30 óra VASUTAS—OLD BOYS
9.15 óra EXTRÉM—TWISTER
10.00 óra DEVILS—TOLEDO 2005
10.45 óra MAGNUM VBT—KRENCZ NAGYKER
11.30 óra SÁRKERESZTÚR KIKE—VIDÁM FIÚK
12.15 óra FLAMENGÓ—OMV

2005. október 3., hétfõ
18.00 óra HALADÁS—PUSZTAEGRESI FIÚK
18.45 óra MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—DKS
19.30 óra LÉGIÓ 2000—B.B.TRUCK SE
20.15 óra TAKI TEAM—ARSENAL
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra MEMPHIS PLUSZ—ENYING

II. FORDULÓ
2005. október 9., vasárnap

8.30 óra TOLEDO 2005—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
9.15 óra ARSENAL—EXTRÉM
10.00 óra DKS—ENYING
10.45 óra OMV—TAKI TEAM
11.30 óra VIDÁM FIÚK—MEMPHIS PLUSZ
12.15 óra B.B. TRUCK SE—VASUTAS

2005. október 10., hétfõ
18.00 óra OLD BOYS—DEVILS
18.45 PUSZTAEGRESI FIÚK—LÉGIÓ 2000
19.30 óra TWISTER—SÁRKERESZTÚR KIKE
20.15 óra KRENCZ NAGYKER—FLAMENGO
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra HALADÁS—MAGNUM VBT

III. FORDULÓ
2005. október 16., vasárnap

8.30 óra ENYING—TOLEDO 2005
9.15 óra EXTRÉM—OMV
10.00 óra MIKLÓS CECE ÖREGFIÚK—OLD BOYS
10.45 óra FLAMENGO—MAGNUM VBT
11.30 óra DEVILS—B.B. TRUCK SE
12.15 óra SÁRKERESZTÚR KIKE—ARSENAL

2005. október.17., hétfõ
18.00 óra VASUTAS—PUSZTAEGRESI FIÚK
18.45 óra LÉGIÓ 2000—HALADÁS
19.30 óra MEMPHIS PLUSZ—TWISTER
20.15 óra TAKI TEAM—KRENCZ NAGYKER
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra VIDÁM FIÚK—DKS

IV. FORDULÓ
2005. október 23., vasárnap

8.30 óra PUSZTAEGRESI FIÚK—DEVILS
9.15 óra KRENCZ NAGYKER—EXTRÉM
10.00 óra B.B. TRUCK SE—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
1045 óra TWISTER—VIDÁM FIÚK
11.30 óra OLD BOYS—ENYING
12.15 óra OMV—SÁRKERESZTÚR KIKE

2005. október 24., hétfõ
18.00 óra TOLEDO 2005—DKS
18.45 óra HALADÁS—VASUTAS
19.30 óra ARSENAL—MEMPHIS PLUSZ
20.15 óra MAGNUM VBT—TAKI TEAM
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra FLAMENGO—LÉGIÓ 2000

V. FORDULÓ
2005. október. 30., vasárnap

8.30 óra MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—PUSZTA-
EGRESI FIÚK
9.15 óra EXTRÉM—MAGNUM VBT
10.00 óra VASUTAS—LÉGIÓ 2000
10.45 óra TAKI TEAM—FLAMENGO
11.30 óra ENYING—B.B. TRUCK SE
12.15 óra VIDÁM FIÚK—ARSENAL

2005. október 31., hétfõ
18.00 óra DEVILS—HALADÁS
18.45 óra DKS—OLD BOYS
19.30 óra MEMPHIS PLUSZ—OMV
20.15 SÁRKERESZTÚR KIKE—KRENCZ NAGYKER
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 TWISTER—TOLEDO 2005

VI. FORDULÓ
2005. november 6., vasárnap

8.30 óra B.B. TRUCK SE—DKS
9.15 óra FLAMENGO—EXTRÉM
10.00 óra PUSZTAEGRESI FIÚK—ENYING
10.45 óra OMV—VIDÁM FIÚK
11.30 óra LÉGIÓ 2000—DEVILS
12.15 óra HALADÁS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK

2005. november 7., hétfõ
18.00 óra OLD BOYS—TOLEDO 2005
18.45 MAGNUM VBT—SÁRKERESZTÚR KIKE
19.30 óra ARSENAL—TWISTER
20.15 óra KRENCZ NAGYKER—MEMPHIS PLUSZ
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra TAKI TEAM—VASUTAS

VII. FORDULÓ
2005. november 13., vasárnap

8.30 óra TOLEDO 2005—B.B. TRUCK SE
9.15 óra VIDÁM FIÚK—KRENCZ NAGYKER
10.00 óra ENYING—HALADÁS
10.45 óra SÁRKERESZTÚR KIKE—FLAMENGO
11.30 óra MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—LÉGIÓ 2000
12.15 óra EXTRÉM—TAKI TEAM

2005. november 14., hétfõ
18.00 óra DKS—PUSZTAEGRESI FIÚK
18.45 óra DEVILS—VASUTAS
19.30 óra TWISTER—OMV
20.15 óra MEMPHIS PLUSZ—MAGNUM VBT
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra ARSENAL—OLD BOYS

VIII. FORDULÓ
2005. november 20., vasárnap

8.30 óra B.B. TRUCK SE—OLD BOYS
9.15 óra VASUTAS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
10.00 óra MAGNUM VBT—VIDÁM FIÚK
10.45 óra LÉGIÓ 2000—ENYING
11.30 óra FLAMENGO—MEMPHIS PLUSZ
12.15 óra PUSZTAEGRESI FIÚK—TOLEDO 2005

2005. november 21., hétfõ
18.00 óra HALADÁS—DKS
18.45 óra KRENCZ NAGYKER—TWISTER
19.30 óra OMV—ARSENAL
2015 óra TAKI TEAM—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra EXTRÉM—DEVILS

IX. FORDULÓ
2005. november 27., vasárnap

8.30 óra TOLEDO 2005—HALADÁS
9.15 óra ENYING—VASUTAS
10.00 óra VIDÁM FIÚK—FLAMENGO
10.45 óra MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—DEVILS
11.30 óra SÁRKERESZTÚR KIKE—EXTRÉM
12.15 óra OLD BOYS—PUSZTAEGRESI FIÚK

2005. november 28., hétfõ
18.00 óra DKS—LÉGIÓ 2000
18.45 óra ARSENAL—KRENCZ NAGYKER
19.30 óra TWISTER—MAGNUM VBT
20.15 óra MEMPHIS PLUSZ—TAKI TEAM
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra OMV—B.B. TRUCK SE

X. FORDULÓ
2005. december 4., vasárnap

8.30 óra EXTRÉM—MEMPHIS PLUSZ
9.15 óra DEVILS—ENYING
10.00 óra FLAMENGO—TWISTER
10.45 óra KRENCZ NAGYKER—OMV
11.30 óra TAKI TEAM—VIDÁM FIÚK
12.15 óra LÉGIÓ 2000—TOLEDO 2005

2005. december 5., hétfõ
18.00 óra VASUTAS—DKS
18.45 óra HALADÁS—OLD BOYS
19.30 óra PUSZTAEGRESI FIÚK—B.B. TRUCK SE
20.15 óra MAGNUM VBT—ARSENAL
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra SÁRKERESZTÚR KIKE—MIKLÓS-CECE
ÖREGFIÚK

XI. FORDULÓ
2005. december 11., vasárnap

8.30 óra TOLEDO 2005—VASUTAS
9.15 óra ARSENAL—FLAMENGO
10.00 óra TWISTER—TAKI TEAM
10.45 óra ENYING—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
11.30 óra VIDÁM FIÚK—EXTRÉM
12.15 óra B.B. TRUCK SE—HALADÁS

2005. december 12., hétfõ
18.00 óra DKS—DEVILS
18.45 óra OLD BOYS—LÉGIÓ 2000
19.30 óra OMV—MAGNUM VBT
20.15 óra MEMPHIS PLUSZ—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra KRENCZ NAGYKER—PUSZTAEGRESI FIÚK

XII. FORDULÓ
2005. december 18., vasárnap

8.30 óra PUSZTAEGRESI FIÚK—HALADÁS
9.15 óra TOLEDO 2005—DEVILS
10.00 óra OMV—FLAMENGO
10.45 óra B.B. TRUCK SE—LÉGIÓ 2000
11.30 óra VIDÁM FIÚK—SÁRKERESZTÚR KIKE
12.15 óra TWISTER—EXTRÉM

2005. december 19., hétfõ
18.00 óra OLD BOYS—VASUTAS
18.45 óra DKS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
19.30 óra ARSENAL—TAKI TEAM
20.15 óra KRENCZ NAGYKER—MAGNUM VBT
Szabadnapos csapatok barátságos mérkõzése
21.00 óra ENYING—MEMPHIS PLUSZ
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Évadnyitó a családsegítõben
A nyári szünet utáni elsõ játszóházra
szombaton került sor a sárbogárdi csa-
ládsegítõben. Az összeszokott gyerekcsa-
pat és szülõk mellett több új csemete illet-
ve egy nagymama is részt vett a madár-
ijesztõ-készítésben Anikó és Éva néni ve-
zetésével. Ki csinos menyecskévé vará-
zsolta a fakanalat, ki színes lánykát készí-
tett belõle (hiszen csupán két fiúcska sür-
gölõdött a sok lány között). A madár
„ijesztõk” így igazán szemrevalóra sike-
redtek.

A játszóház minden hónap harmadik
szombatján nyitott ajtóval várja a gyere-
keket 9-tõl 12 óráig.

Hargitai Kiss Virág

A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományaihoz híven ebben az évben
is megszervezte nyári táborát. A mesebeli utazás történetét Nikó királynõ így meséli el:

Egyszer volt királyság…
2005. augusztus 9-14-ig meghívtam az
Óperenciás-tengeren inneni királyságom-
ba 27 apró alattvalómat.
A fenséges királyság Zamárdi-felsõben
található.
Gyermekem, Fiona és férje, Shrek 10. há-
zassági évfordulóját készültünk megün-
nepelni, de sajnos ez meghiúsult jó tündér
keresztanyu ármánykodása miatt.
Elszánt nyomozásba kezdtünk, vajon mi
történhetett…
Két hûséges segítõtársam, Füles és Csiz-
más Pandúr is végig segítségünkre voltak.
A nagy nyomozás-
ban azonban Csiz-
más Pandúrnak is
nyoma veszett. Et-
tõl még rejtélyesebb
lett a történet…
Hajóra szálltunk, és
megnéztük, vajon a
héttornyú vár mi-
lyen titkokat rejte-
gethet. Sajnos ott
sem bukkantunk rá
az eltûntekre.
Királyságomba
visszatérve döbben-
ten vettük észre, hogy a Fekete lovag rabolta el Pandúrt, akit a
legvitézebb alattvalóm mentett meg.

Ezután a Fekete lovag gonoszsága szeretetté változott. Egész
este gitározott és énekelt nekünk.

Már éppen hazafelé készülõdtünk, amikor hirtelen megjelent
Fiona és Shrek mindenki nagy meglepetésére. Elárulták ne-
künk, hogy végig velünk voltak, de senki nem ismerhette fel

õket, mert a jó tündér keresztanyu ravasz varázslattal más
bõrébe bújtatta õket.
Vasárnap délután jókedvûen utaztunk haza hû alattvalóimmal
abban a reményben, hogy jövõre ismét útra kelhetünk egy káp-
rázatosan mesés világba.
A krónikát lejegyezte:

Nikó királynõ

Az apró alattvalók élményei:
„Minden tetszett, az étterem, a szállás, elmennék máskor is!”
„A hajókirándulás volt a legjobb.”
„A délutáni foglalkozások nagyon jók voltak.”
„Jól éreztem magam, tetszett a Balaton, a gipszöntés és a diszkó.”
„A leg-díjak, amit a tábor végén találtak ki nekünk a felnõttek, na-
gyon találóak voltak.”
Ez a tábor Önök nélkül nem jöhetett volna létre!
Köszönet Sárbogárd város polgármesterének és a képvise-
lõ-testületének, valamint az adományozó támogatóknak.
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Biztos nyaralni mentek
H. I. szabadegyházai lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki szeptem-
ber 2-ára virradó éjszaka Szabadegyháza,
Than Károly-lakótelep parkolójában álló
zárt személygépkocsija jobb oldali ajtajá-
nak üvegét kitörte, mellyel kb. 30.000 Ft
kárt okozott. Az utastérbõl a tolvaj 1 db
nõi napszemüveget tulajdonított el,
melynek értéke kb. 2.200 Ft.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki szeptember 6-án, 18.00 és 7-én,
7.30 óra közötti idõben Vajta strandfür-
dõ alatti helyen B. Gy. szlovák állampol-
gár vajtai lakos gépjármûvérõl 1 db fékel-
osztót eltulajdonított. A bûncselekmény-
nyel okozott kár 60.000 Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 14-én, 4.20
és 16.30 óra közötti idõben eltulajdoní-
totta B. I. sárbogárdi lakos Rétszilas, Al-
só vasúti megállónál hagyott, lánccal le-
zárt kerékpárját. Az okozott kár: 9.000
Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 15-e, illetve
az azt megelõzõ napokban feltörte T. L.
sárszentágotai lakatlan ingatlanját, és on-
nan gázpalackot, csillárt, 4-5 db nõi ruhát
tulajdonított el. A lopással okozott kár
kb. 25.000 Ft. A rongálási kár kb. 5.000
Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 15-re virra-
dóra H. T. sárbogárdi lakostól az édes-
anyja tulajdonát képezõ, Vajta, Kastély-
szálló parkolójában álló gépkocsiról az
elsõ és hátsó forgalmi rendszámot lesze-
relte és eltulajdonította.

Beindult a fûtési szezon
Sz. L.-né nagylóki lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki szeptember
2-án a Nagylók,
Úttörõ utcában lévõ, jelenleg lakatlan la-
kóház deszkából épült melléképületét —
feltehetõen — felgyújtotta, mely teljesen
leégett a benne lévõ szerszámokkal, 70 q
tûzifával, használaton kívüli Trabanttal
együtt. Az okozott kár kb. 500.000 Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 11-én,
10.00 és 12-én, 7.00 óra közötti idõben T.
T. sárkeresztúri lakos Sárkeresztúr, Dó-
zsa Gy. utcában lévõ raktárépületébe be-
hatolt, és onnan eltulajdonított 4 q kacsa-
tollat. Az okozott kár kb. 200.000 Ft.

A Nagy Lopás
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult B. É. sárbogárdi lakos
ellen, aki társával szeptember 6-án, 12.45
óra körüli idõben a sárbogárdi Madarász
József Városi Könyvtárban eltulajdoní-
tották K-né K. E. mobiltelefonját. A lo-
pási kár 15.000 Ft, mely részben megté-
rült, mivel a sértett felkereste az elköve-
tõt a lakásán, aki önként átadta a készülé-
ket, és cselekedetét elismerte, azonban a
SIM-kártyát elmondása szerint társa, K.
A. tulajdonította el.

Ismeretlen tettes szeptember 13-án 12.00
és 12.20 óra közötti idõben az Alsószent-
iván, Béke utcában szerelési munkálato-
kat végzõ E-on Rt. munkásainak nyitott
gépkocsijából eltulajdonított 1 db lapto-
pot. A lopással okozott kár kb. 400.000
Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 13-án,
12.25 és 12.40 óra között idõben Sárbo-
gárd, MOL-üzemanyagtöltõ állomáson
S. B. budapesti lakos által vezetett, annak
munkáltatója tulajdonát képezõ teher-
gépkocsi nyitott vezetõfülkéjébõl rako-
dás közben eltulajdonította a vezetõ au-
tóstáskáját, melyben személyes iratok és
12.000 Ft készpénz volt.
Ismeretlen tettes 13-án, 21.30 és 14-én,
6.30 körüli idõben ajtóbefeszítés módsze-
rével behatolt Sz. J. sáregresi lakos tulaj-
donát képezõ STHIL márkakereskedés-
be, és onnan fûrészgépeket, fûkaszát és
autómosókat tulajdonított el. Az okozott
kár 902.500 Ft, rongálással kb. 10.000 Ft
kár keletkezett.

Az állat
Ismeretlen tettes szeptember 11-én a dél-
utáni órákban Sárbogárd, Május 1 major-
ban, a Mezõfalvi Rt. marhatelepén felte-
hetõen lopási szándékkal ismeretlen esz-
közzel leütött egy vágómarhát, melyet vé-
gül eltulajdonítani nem tudott. Az oko-
zott kár kb. 100.000 Ft.
A. G. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki szeptember
4-én, 16.45 órakor Káloz, Rózsa utcában
parkoló lezárt gépkocsijának hátsó szél-
védõjét kõvel bedobta, mellyel kb. 30.000
Ft kárt okozott.
Ismeretlen tettes szeptember 15-én,
11.10 órakor Sárbogárd—Nagylók 434
sz. vasúti szelvény alatti helyen a nyílt vas-
úti pályára engedte a G. I. nagylóki lakos
tulajdonát képezõ juhokat, és a Nagylók
felõl Sárbogárd felé közlekedõ mozdony
kb. 15 db-ot elütött. A juhok elhullásával
kb. 300.000 Ft kár keletkezett.

Hamis a baba
Ismeretlen tettes szeptember 14-én,
15.15 körüli idõben P.-né C. Zs. sárosdi
lakosnak a Napraforgó óvoda udvarán
õrizetlenül hagyott babakocsijából eltu-
lajdonította mobiltelefonját, személyes
iratait és 4.000 Ft készpénzt. Az okozott
kár kb. 15.000 Ft.
Nyomozás indult szeptember 4-én egyedi
azonosító jel meghamisítás bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt H. Z. cecei lakos
ellen. Nevezett egy ócskavasba leadott
gépkocsi rendszámát szerelte fel egy
eladásra szánt Mazdára.
K. A.-né simontornyai lakos bejelentést
tett, hogy szeptember 12-én a délutáni
órákban Igar-Vámszõlõhegyen a helyi
ABC-ben a visszajáró 4 db ezerforintos

közül 1 db hamis ezerforintos bankjegyet
kapott vissza.
Közokirat-hamisítás bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt nyomozás indult E. A.
alapi lakos ellen, aki szeptember 9-én,
22.50 órakor közlekedési ellenõrzés so-
rán a hatóságnak hamisított vezetõi en-
gedélyt mutatott be.

Házsártos asszonyok
Súlyos testi sértés bûntett megalapozott
gyanúja miatt nyomozás indult S. M.-né
sárbogárdi lakos ellen. Nevezett szep-
tember 2-án, 23.45 órakor Sárbogárd,
Szent I. utcában lévõ Andor kocsmában
szórakozott. Itt tartózkodott K. L. sárbo-
gárdi lakos is, aki erõsen ittas állapotban
kötekedett, valamint kiszolgáló élettár-
sát is bántalmazta. S.-né ennek abbaha-
gyására szólította fel õt, de mivel szóvál-
tásba kerültek, tettleg bántalmazta K. L.
sárbogárdi lakost, aki ennek következté-
ben 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörést
szenvedett.
Súlyos testi sértés kísérlet bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt nyomozás indult
B. I. sárbogárdi lakos ellen, aki szeptem-
ber 10-én, a délutáni órákban szóváltást
követõen egy létrával megütötte, majd
megdobta volt feleségét, B. I.-nét, aki
emiatt 8 napon belül gyógyuló, könnyû
sérülést szenvedett, azonban tekintettel a
bántalmazás körülményeire, súlyosabb
sérülés kialakulásának veszélye fennállt.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult B. I. sárbogárdi lakos el-
len, aki szeptember 13-án az éjjeli órák-
ban felindulásból elvette volt felesége, B.
I.-né mobiltelefonját, mert a volt feleség
állandóan zaklatta õt és barátnõjét.
Súlyos testi sértés vétség megalapozott
gyanúja miatt nyomozás indult B. J. sza-
badegyházai lakos ellen, akinek szeptem-
ber 15-én, 16.00 óra körüli idõben kutyája
saját portáján megharapta C. J. szabad-
egyházi lakost, akit ennek következtében
mentõvel a kórházba szállítottak könnyû
sérüléssel.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Pályázati kiírás
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együtt-
mûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot

pályázat felsõoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ hátrányos szociális helyzetû diákok jelentkezhetnek, akik állami fel-
sõoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsõoktatási intézmé-
nyekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapo-
dás alapján az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészí-
tõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akk-
reditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben az általuk felvett szak
képesítési követelményében meghatározott képzési idõn belül nappali
tagozaton folytatják tanulmányaikat.
Ugyanezzel egy idõben a

Pályázat felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára is kiírásra kerül

2006. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2005/2006. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen
állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási in-
tézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alap-
képzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
ben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006-ban
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, I. emelet, 21.
szoba. Kontakt személy: Kulcsár Viktória szakreferens, tel.: 06 (25) 520
260, szakreferens@sarbogard.hu
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb fel-
világosítás kapható a www.bursa.hu internet címen, illetve a fenti elér-
hetõségeken.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Köszönetnyilvánítás
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni mindazok-
nak a támogatását, akik az egyesületnek ajánlották az adójuk
1%-át. Az összeg, amit az Önök jóvoltából kaptunk 33.346
Ft. Az 1996. évi CXXVI. törvény 6.§ (3) bekezdése alapján
az egyesületnek nyilvánosság elé kell tárnia ezen összeg cél
szerinti felhasználását.
Ebbõl a tételbõl a következõket vásároltuk:
– Magyar Íjász Szövetség tagdíja: 15.000 Ft;
– tereplõlap: 4.188 Ft;
– oklevél: 1.720 Ft;
– mûanyagkötél: 5.980 Ft;
– csavar, anya, alátét: 832 Ft;
– pályalõlap: 5.050 Ft;
– folyószámla fenntartása: 576 Ft;
Összesen: 33.346 Ft

Csiszi István elnök.

Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete telekértékesí-
tésre ajánlati felhívást tesz közzé a város északi részén található 7 db épí-
tési telekre, magánerõs lakásépítés céljából az alábbi telkekre:
Sorszám utca hrsz. m

2

Minimális vételár Ft/m
2

1. Fenyõ 887/1 856 1.000 Ft/m
2

2. Fenyõ 887/3 856 1.000 Ft/m
2

3. Fenyõ 887/4 856 1.000 Ft/m
2

4. Fenyõ 887/5 856 1.000 Ft/m
2

5. Fenyõ 887/6 856 1.000 Ft/m
2

6. Árpád 1069/18 1757 800 Ft/m
2

7. Árpád* 1069/19 1757 1.000 Ft/m
2

A vételi ajánlatot 2005. szeptember 30-ig kell benyújtani zárt borítékban
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete városgazdál-
kodási és városfejlesztési bizottság elnökének címezve. A borítékon jól
láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizott-
ság által bontható fel.” (*szennyvízcsonk kiépítve)

A döntésrõl való tájékoztatás

A városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság döntésérõl a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján történõ kifüggesztéssel és a helyi újság-
ban hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.

A pályázatról és az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást a polgármesteri
hivatalban Fehér Mihálynénál lehet kérni (I. emelet, 9. iroda).

Sárbogárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Asztalitenisz hírek
Vége a nyári szünetnek, megkezdõdött az iskolai tanítás a
sok unatkozó iskolás számára, és megkezdõdött az asztalite-
nisz szezonja is. A nyár folyamán bõvült a klub lehetõsége, az
ifjúsági és sportbizottság támogatásával sikerült megvásárol-
ni egy adogatógépet, így a kezdõ játékosok is hamar megta-
nulhatják az asztalitenisz alapjait, aki meg már rendszeresen
játszik, az edzõpartner nélkül is tréningezhet, mivel a gép
beállításával változatos ütéskombinációk gyakorolhatók.
Nemcsak adogatógépet sikerült vásárolni, hanem megújult a
játékosok szerelése is, mivel a Suzuki Barta autókereskedés
támogatásával hat garnitúra szerelést tudott vásárolni a
klub, így az elkövetkezõ idõben egységes öltözetben tudnak
a játékosok versenyezni.
A Horváth és Társa Kft. támogatásával pedig sikerült labdá-
kat, ütõfát, ragasztott borításokat vásárolni, így ez az elsõ
olyan év, hogy gond nélkül várhatjuk a bajnoki rajt kezdetét.
A lehetõségek adottak, a többi a játékosokon múlik.
Apropó, játékosok: a lehetõségeink javultak, a játékosok
száma pedig csökkent, mivel továbbtanulás, költözés miatt
csökkent az utánpótlás korú játékosok száma, ezért várjuk
olyan 9-12 év közötti fiúk és lányok jelentkezését, akik
szeretnének megtanulni asztaliteniszezni.
Az edzések szerda kivételével minden nap 17-19 óra közötti
idõben Töbörzsökön, a Szent István Általános Iskola torna-
csarnokában vannak. Ha valaki úgy dönt, hogy belép sora-
inkba, 1.000 Ft/hó tagsági díj befizetése után látogathatja az
edzéseket. Várjuk felnõttek jelentkezését is, akik
szeretnének játszani.

Mindenkit szeretettel vár
a Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége!
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FEMOL ’97-csoport állása
1. Lajoskomárom 5 1 - 26-7 16
2. Jenõ 5 1 - 16-5 16
3. Sárosd 4 2 - 30-8 14
4. Pálhalma 4 2 - 28-9 14
5. Kisláng 4 2 - 15-1 14
6. Seregélyes 4 1 1 32-10 13
7. Mezõszilas 3 1 2 17-15 10
8. Szabadbattyán 3 1 2 14-16 10
9. LMSK 2 3 1 23-12 9
10. Káloz 2 1 3 9-19 7
11. Mezõfalva 1 1 4 8-20 4
12. Beloiannisz 1 - 5 13-29 3
13. Elõszállás - 2 4 4-18 2
14. Füle - 1 5 10-32 1
15. Kulcs - 1 5 5-31 1
16. Sárbogárd - - 6 6-24 0

Déli-csoport állása
1. Cikola 4 2 - 18-7 14
2. Zichyújfalu 4 1 - 20-3 13
3. Cece 4 1 - 18-6 13
4. Alap 3 1 1 11-9 10
5. Nagylók-Hantos 2 2 1 8-6 8
6. Besnyõ 2 1 3 12-20 7
7. Vajta 2 - 4 18-14 6
8. Dég 2 1 2 9-7 6
9. Rácalmás 2 - 3 16-16 6
10. Nagyvenyim 1 2 2 6-9 5
11. Sáregres 1 - 4 5-13 3
12. Perkáta - 2 3 5-15 2
13. Sárszentágota - 1 4 2-23 2
Dégtõl 1, Sárszentágotától 3 büntetõpont levonva.

Sárbogárd—Jenõ 1-2 (0-1)
Sárbogárd, 80 nézõ, vezette: Hudra Kár-
oly.
Sárbogárd: Mondovics, Tomán, Hege-
düs J., Ilyés, Hegedüs Gy., Szabó K. J.,
Bognár, Huszár (Szabó Z.), Kapusi, Sza-
bó A. (Somogyvári), Csendes.
Jenõ: Furulyás, Földvári, Domján, Nagy,
Potolák, Csizmadia, Gurmai (Halenár),
Argilopulos, Horváth (Gulyás), Fodor,
Tóth (Erdélyi).
Érdekes és izgalmas mérkõzésnek ígér-
kezett a két csapat találkozója. A vendé-
gek ebben a bajnokságban még veretle-
nek, a hazaiak viszont még pontot sem
szereztek. A tavalyi bajnokságban viszont

a hazaiak mindkétszer legyõzték a jenõi
csapatot. A 2. percben vezetést szerez-
hettek volna a hazaiak, Kapusi szögletét
Bognár kapu mellé fejelte. A 8. percben
Tóth került helyzetbe, a hazai kapus fel-
szedte elõle a labdát. A 10. percben
Argiropulos lövését védte Mondovics. A
13. percben Bognár 20 m-es lövését védte
Furulyás. A 17. percben Hegedüs J. 18
m-es szabadrúgását tette ártalmatlanná a
vendégek kapusa. A sorozatos hazai tá-
madások és a kihagyott gólhelyzetek után
a vendégek helyzetei érhettek volna 1
gólt. A 28. percben Argiropulos szabad-
rúgását a tétovázó védõk és a kapus kö-
zött Domján lõtte a hálóba, 0-1. A 30.
percben Tomán szabadrúgása kapu mel-
lé szállt. A 33. percben újabb vendég
helyzet, Csizmadia az ötösrõl nem találta
el a kaput. A 43. percben Argiropulos 16
m-es lövését védte a hazai kapus. A II. fél-
idõben Huszár helyett Szabó Z. lépett pá-
lyára, így már két csatárral törekedtünk
az eredmény megfordítására. Az 52.
percben Szabó K. J. szép cselekkel ment
el a jobb oldalon, beadására a csereként
beállt Szabó Z. érkezett és egyenlített,
1-1. A 62. percben Potolák szabadrúgása
a kapu fölé szállt. A 65. percben Kapusi
16 m-es lövése is célt tévesztett. A 68.
percben Argiropulos közeli lövése cm-

ekkel ment kapu mellé. A 75. percben vi-
szont nem hibázta el a lövést. Egy jobb ol-
dali beadásra pontosan érkezett
Argiropulos és megszerezte a vezetést,
1-2. A hátralevõ idõben a hazaiak bátran
támadtak, de az egyenlítés nem sikerült.
A 85. percben Kapusi szabadrúgását
Furulyás csak másodszorra tudta megka-
parintani. Az elkeseredett hazai szurko-
lóknak továbbra is várni kell az elsõ
bajnoki pontokra.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd— Jenõ 3-6 (2-3)

Vezette: Kovács Zoltán. A hazai csapat
végig egyenrangú ellenfele volt a tabella
elsõ helyén tanyázó jenõi csapatnak, aki
az eddig lejátszott öt mérkõzésen 47 gólt
szerzett. A 3-2-es vendégvezetésnél több
hazai helyzet kimaradt, és ez megbosszul-
ta magát. Góllövõk: Mondovics D., Hu-
szár, Iványi.

Szeptember 25-én, vasárnap ifjúsági és
felnõtt csapatunk Elõszálláson játszik
bajnoki mérkõzést 14.00 és 16.00 órakor.
Indulás 12.30 órakor a sportpályáról.

Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

FEMOL ’97-csoport
állása

Kulcs—Elõszállás 1-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: Sziksz. Gólszerzõ:
Hidalmási, illetve Romhányi. Ifjúsági
mérkõzés: 2-1.

Lajoskomárom—Mezõszilas
4-1 (1-0)

260 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Glück, Schmidt, Kleiber, Kervarics, illet-
ve Wukovics. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

LMSK—Pálhalma 3-3 (0-0)
120 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ: Sü-
tõ, Sinya, Nyikos, illetve Kovács (3). Ifjú-
sági mérkõzés 2-6.

Beloiannisz—Seregélyes
0-6 (0-3)

200 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Dvéri Zs. (2), Dvéri K. (2), Tömör L.,
Beczik. Kiállítva: Fülöp (Beloiannisz). If-
júsági mérkõzés: 4-7.

Mezõfalva—Káloz 0-2 (0-1)
200 nézõ, vezette: Magyar. Gólszerzõ:
Árva, Bali. Ifjúsági mérkõzés: 2-6.

Sárosd—Szabadbattyán
7-1 (3-0)

300 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ: Ko-
vács (4), Berényi (2), Horváth, illetve
Kalmár. Kiállítva: Kovács (Sárosd). Ifjú-
sági mérkõzés: 8-1.

Füle—Kisláng 0-4 (0-2)
150 nézõ, vezette. Horváth. Gólszerzõ:
Bekõ (2), Balogh, Rehák. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-3.

Sárbogárd—Jenõ 1-2 (0-1)
80 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ: Sza-
bó Z., illetve Domján, Argiropulosz. Ifjú-
sági mérkõzés: 3-6.

A Déli-csoport állása

Cikola–Rácalmás 4-1 (1-1)

Vezette: Kovács M. Gólszerzõk: Kovács
(2), Major A., Major N., illetve Horváth.

Alap–Sáregres 1-2 (0-1)

Vezette: Kovács L. Gólszerzõk: Palotai,
illetve Parragi (2).

Cece–Vajta 4-3 (0-1)

Vezette: Teuschler. Gólszerzõk: Né-
meth, Fekete, Molnár (2), illetve Márta,
Csányi. Kiállítva: Kiss (Cece).

Nagylók-Hantos–Zichyújfalu
1-1 (1-0)

Vezette: Meleg. Gólszerzõk: Vas, illetve
Németh.

Besnyõ–Sárszentágota
4-0 (3-0)

Vezette: Tóth L. Gólszerzõk: Maurer,
Skultéti, Viola, Vass.



Bogárd és Vidéke 2005. szeptember 22. SPORT 15

Szabadegyháza—Sárszentmiklós 0-1 (0-1)
Szabadegyháza: 200 nézõ, vezette: Kal-
már.
Szabadegyháza: Horváth L., Kenyér,
Kiss, Tujner, Jónás, Vizi (Zámbó), Imre
G. (Horváth G.), Balló, Omischl, Imre J.,
edzõ: Bozai Attila.
Sárszentmiklós: Papp, Szarka, Bodó, Pa-
lotás, Csanaki, Fülöp (Molnár), Emper-
ger, Markovics, Salamon, Král (Bakos),
Szabó (Tórizs), edzõ: Horváth Csaba.
Sárszentmiklósi részrõl nagy várakozás
elõzte meg a mérkõzést, mivel vélemé-
nyem szerint több vendégszurkoló volt,
mint helyi. Igaz, ez talán betudható an-
nak is, hogy az egyik hozzánk legközelebb
található azonos osztályú csapathoz láto-
gattunk, valamint annak a ténynek is,
hogy már összeállt a csapat, és „jönnek az
eredmények”.
Kifejezetten rossz talajú pályán, nagy
elánnal kezdett csapatunk, melynek kö-
vetkeztében már az elsõ játékrészben
döntõ fölényre kellett volna szert ten-
nünk. Ez különösen igaz azért is, mert ha
figyelembe vesszük, hogy Szabó három
alkalommal kilépve a védõk közül csak a
kapussal állt szemben, míg Král elõtt is
adódott hasonló lehetõség, de nem
tudtak élni vele.
Gólunk a 18. percben születetett, amikor
Szabó jó ütemben kiugrott a védõk kö-
zött, lövése a felsõ lécrõl kipattant, me-
lyet Král értékesített.
Az elsõ játékrészben végig nagy fölény-
ben játszottunk, melynek során több
ziccerlehetõségünk adódott, de a hely-
zetkihasználás már szinte siralmas volt.
A második játékrészben mintha nem is az
a csapatunk lépett volna pályára, mint az
elsõ játékrészben (pedig ekkor még
egyetlen cserét sem használtunk ki) mivel
a helyi csapat átvette az irányítást, játé-
kunk kapkodóvá és ebbõl kifolyólag
szembetûnõen pontatlanná vált.

Szinte beálltunk védekezni az utolsó erõ-
tartalékait is mozgosító ellenféllel szem-
ben, aki támadott, de érezhetõen nem
volt bennük a gól.
Mindettõl függetlenül a közönség számá-
ra izgalmassá tettük a mérkõzést.
A helyzeteket tekintve ez a játékrész már
kiegyenlítetté vált, de hangsúlyozom, a
mérkõzést már az elsõ játékrészben el
kellett volna döntenünk.
A sárszentmiklósi szurkolók számára ért-
hetetlen volt ez a játékbeli felfogás, és az,
hogy egy mérkõzésen belül ekkorát tud
változni egy csapat — sajnos negatív
irányba.
A mérkõzés elõtt ennél biztosabb gyõzel-
met vártam.
Három pont meg van, és ezzel feljöttünk
a hetedik helyre, de ezt a mérkõzést fe-
lejtsük el gyorsan, és készüljünk az elkö-
vetkezendõkre.
A bajnokságban elért eredményeink tisz-
teletet parancsolóak, már csak azért is,
mert az elsõ két mérkõzést elveszítettük,
és azóta nem kaptunk ki. Megállapítható,
hogy ellenünk senki nem mehet biztosra,
már csak azért sem, mert talán már igazi
csapat vagyunk, melyet alátámaszt ez a
mérkõzés is, ahol megmutatkozott (külö-
nösen a második játékrészben), hogy ha
nem megy a játék, akkor az akarat érvé-
nyesül.
Csatáraink helyzetkihasználása tragikus,
mely nem csak erre a mérkõzésre érten-
dõ.
Ha ezen a téren javulni tudnánk, illetve
ha csak legalább 50%-osak lennénk, min-
den mérkõzésünket hoztuk volna, és
fentrõl tekingetnénk a tabellára.
Horváth Csaba edzõ: Gratulálok a csa-
patnak az idegenbeli gyõzelemhez. Ha a
helyzetkihasználásunk jobb, magabizto-
sabb gyõzelmet aratunk. Ismételni tu-
dom csak önmagam: köszönöm a bizta-
tást és gratulálok a sárszentmiklósi szur-

kolóknak, akik idegenben is hazai kör-
nyezetet teremtettek.
Jók: egész csapat, kiemelkedett Emper-
ger, Král, Csanaki.

Ifjúsági mérkõzés:
Szabadegyháza—

Sárszentmiklós 2-2 (1-0)
Góllövõk: Barta, Szilágyi.
Barsi Gábor edzõ: Sajnos, nem tudtuk a
múlt heti jó játékunkat átmenteni. Mind-
két csapat a helyzetkihagyásban jeleske-
dett, igazságos eredmény szültetett.
Csendben mondva: ha elsõ gólunkat
elõbb érjük el, meggyõzõdésem, hogy
megnyerjük a mérkõzést.
Jók: Farkas J., Kuti.
Ifjúsági csapatunk az elsõ játékrészt áten-
gedte az ellenfélnek, majd a bekapott
második gólunk után ritmust váltott és
hengerelt, de sajnos ez már késõn volt, így
egyetértek az edzõvel: igazságos ered-
mény született.
Van tartása csapatunknak, amely kétgó-
los hátrányból felállt, és nagyszerû játék-
kal döntetlenre hozta a mérkõzést. Sze-
rencsével még így is nyerhettünk volna.
Hétvégén a Martonvásárt verõ Kisapos-
tag csapatát fogadjuk, ami helyezéseket
tekintve rangadónak mondható, mivel
mögöttünk vannak egy ponttal, és remél-
hetõleg nem szakad meg a veretlenségi
sorozatunk.
A sárszentmiklósi öregfiúk csapata neve-
zett a Fejér megyei öregfiúk bajnokságá-
ba, ahol az elsõ két mérkõzésük elma-
radt, így az elõre kiírt harmadik forduló
keretében Sárosdon, 8-3 arányú gyõzel-
met arattak, majd hétvégén hazai kör-
nyezetben 2-0 arányban múlták felül
Pusztaszabolcs csapatát, mely eredmé-
nyek elõrevetítik, hogy bajnokesélyes-
ként vágtak neki a sorozatnak

Szabó Béla

Roneko-csoport állása
1. Martonvásár 5 - 1 28-7 15

2. Aba-Sárvíz 5 - 1 21-7 15

3. Velence 5 - 1 20-8 15

4. Etyek 4 1 1 22-5 13

5. Polgárdi 4 1 1 25-10 13

6. Iváncsa 3 1 2 15-12 10

7. Sárszentmiklós 2 2 2 7-9 8

8. Kisapostag 2 1 3 12-15 7

9. Alba Regia 2 1 3 9-15 7

10. Szabadegyháza 2 - 4 4-17 6

11. Bicske 1 2 3 11-14 5

12. Csór 1 2 3 10-14 5

13. Adony 1 2 3 15-21 5

14. Baracs 1 2 3 7-16 5

15. Kápolnásnyék 1 2 3 12-31 5

16. Pusztaszabolcs - 1 5 7-24 1

ROBERT CHIPS BULIROBERT CHIPS BULI
Új, jó hangú énekesnõvel lépett fel a Robert Chips Band aÚj, jó hangú énekesnõvel lépett fel a Robert Chips Band a
sárbogárdi mûvelõdési ház Rockcafé színpadán. Hamarsárbogárdi mûvelõdési ház Rockcafé színpadán. Hamar
bemelegítették a közönséget és több ráadással hajnali kettõigbemelegítették a közönséget és több ráadással hajnali kettõig
zengették a termet.zengették a termet.
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Száz éve született Dag
Hammarskjöld (1905-1961) 1. rész

A tragikus véget ért egykori
ENSZ-fõtitkár a második volt
ezen a páratlan diplomáciai
poszton. A repülõgépet, me-
lyet békítõ tárgyalásra utazás-
kor lelõtték a nyugat-afrikai
Kongó, a mai Zaire fölött,
roncsaiban megtalálták, a re-
pülõszerencsétlenséget tizen-
négy társával együtt nem élte
túl.
A svéd diplomata 1905. szep-
tember 29-én született õsi, ne-
mesi svéd családban Jönkö-
pingben. Szüleinek negyedik
gyermeke volt, három bátyja
után még két nõtestvére szüle-
tett. A családi címerük felirata
ez volt: Békét teremteni. Va-
lóban ez lett a skandináv dip-
lomata célkitûzése egész szol-
gálatában. Dag Hammarsk-
jöld alakja, élete, diplomata-
pályája, külsõ és belsõ törté-
nete, jelleme azért érdekel
minket elsõsorban, mert —
amint ez a titokzatos, világhí-
rûvé vált naplójából, az Útjel-
zõbõl (Vägmärken) kiderült
— Krisztus-hívõ, imádkozó,
meditáló testvérünk volt.
Naplója csak 1963-ban került
kiadásra. Sokak számára meg-

lepetés, hogy a magányosnak
mondott, visszahúzódó, halk
szavú diplomata komoly ke-
resztény hívõ életet élt.
Édesapja Hjalmar Hammar-
skjöld neves diplomata volt,
nehéz idõben, 1914-1917 kö-
zött, Svédország egyik minisz-
tere. Azok közé tartozott, akik
meg tudták õrizni országuk
semlegességét az elsõ világhá-
ború idején. Míg a közügyek-
kel foglalkozó diplomata
édesapa ritkán járt templom-
ba, addig az igazi lutheri ke-
gyességben élõ anya rendsze-
res templomlátogató, biblia-
olvasó, imádkozó keresztény
volt. Testvérei is mind beosz-
tásba kerültek. Õ maga elõ-
ször gazdasági kérdésekkel
foglalkozott, majd jogi dokto-
rátust szerzett, állami hivatal-
ba került, a munkanélküliek
bizottsága, titkára, majd a
pénzügyminisztérium tisztvi-
selõje lett.
Családjához tartozott Nathan
Söderblom professzor, a ké-
sõbbi érsek, aki szinte lelki
atyjaként gondoskodott fejlõ-
désérõl, szemmel tartotta, ta-
nácsokkal látta el a nagy jövõ
elõtt álló fiatalembert. A
rendkívül mûvelt Hammar-
skljöld egykor Sigtunaban, az
akkor még evangélikus gim-
náziumban tanult. Ez az isko-
la ma már nincs egyházi keze-
lésben, a városka Stockholm
és Uppsala között félúton fek-

szik. A szellemi és kulturális
élet egyik fókusza ma nemzet-
közi intézet, diplomaták gyer-
mekei számára. Egykor Man-
fred Björquist, a laikusból lett
elsõ stockholmi püspök álmai-
nak megvalósulása. Dag min-
denbõl kitûnõ tanuló volt, ki-
véve a tornát, pedig késõbb
sokan jó sportemberként is-
merték — lelkes hegymászó, a
természet rajongója, hatalmas
gyalogtúrák vándora, kitûnõ
sízõ. Mielõtt az egyetemen
irodalmi és filozófiai fakultás-
ra beiratkozott, pályaválasztá-
sánál megfordult fejében az is,
hogy teológus lesz. Az akkori
diplomataszokás szerint má-
sodik nyelvként franciát ta-
nult. Ebben a keretben nem
részletezhetjük pályájának
egyes állomásait, csak azt em-
lítjük meg, hogy az 1951-ben
már a svéd kormányban mi-
niszterként mûködõ Dag
Hammarskjöldöt 48 éves ko-
rában ENSZ fõtitkárrá válasz-
tották. A 20. század egyik leg-
nehezebb korszakában került
ebbe a tisztségbe, és megbe-
csülését jelzi, hogy 1957-ben
újraválasztották.
Erõs küldetéstudata volt.
Mint vallomásaiból kiderült,
Istentõl kapott hivatásának
tekintette foglalkozását. Te-
remtõjétõl fogadta el sorsát,
és életét egészen az emberek
és népek önzetlen szolgálatá-
ra szentelte. Az 1954-es esz-

tendõt jelöli meg, amikor vég-
leg kimondta a nagy igent hi-
vatására. Késõbb újra meg új-
ra írja, hogy az embernek éle-
te minden pillanatban igent
kell mondani önmagára a
Mindenható elõtt. Élete a dip-
lomaták külsõ életéhez ha-
sonló: tárgyalások, ülések, fo-
gadások, folyosóbeszélgeté-
sek, utazások rutinfeladatai.
Közben ez a rendkívül fegyel-
mezett ember és hallatlan mû-
veltségû diplomata, aki figye-
lemmel tudta kísérni hazája, a
világirodalom és a mûvészet
eredményeit, belülrõl is fejlõ-
dött. Kifinomult esztéta volt,
aki leírta, hogy félt az érzelmi
fagyhaláltól, ami korunkban,
a technika világában kihûti az
emberi érzelmi töltéseket.
Lelkében égõ tûz lobogott.
Mások úgy látták õt, hogy fa-
gyosan viselkedõ, szigorú bí-
ró, akinek csak igazságérzete
van, de nem ismeri a jóság me-
legségét, pedig Hammarsk-
jöld tudatosan harcolt ez ellen
a hidegség ellen. Nemcsak a
gyûlölet vagy a harag volt tõle
távol, hanem az emberek le-
nézése, megvetése is. Szerette
azokat, akiknek magas beosz-
tásában szolgált.

(Forrás: Evangélikus naptár
2005. évre. Luther Kiadó Bp.
2004.)

Folytatjuk

Az összefogás ereje
2005 tavaszán a pusztaegresi római katolikus egyházközség képviselõ-testületi gyûlé-
sén — melyen jelen volt a település önkormányzati képviselõje, Õri Gyula is — elha-
tározták, hogy a plébánia épületét, amely már régen volt felújítva, széppé varázsolják.
De ez a maroknyi nép önerõbõl nem, vagy csak nehezen birkózott volna meg a nem
csekély feladattal. Gyula javaslatára a falu bált rendezett, amely a tavalyihoz hasonló-
an jól sikerült — hála a szervezõknek és résztvevõknek.
A munkálatok augusztusban elkezdõdhettek, és mára már a templom és a plébánia is
ragyog.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Õri Gyulának és munkatársainak, továbbá a
tetõjavítóknak, kõmûveseknek, festõ asszonyoknak, belsõ munkásoknak a lelkiisme-
retes munkájukért, a FÖMO Hús Kft.-nek a húsért, és mindenkinek, aki valamilyen
módon részt vett.
Isten kísérje valamennyiüket, hogy továbbra is segítségünkre lehessenek szükség ese-
tén.

Köszönettel: a pusztaegresi római katolikus egyházközség

WANTED
Keresem azt a sötét hajú lányt, aki szõ-
ke hajú, magasabb barátnõjével, nagy
hátizsákkal utazott 2005. szeptember
16-án, pénteken, Budapest, Déli-pálya-
udvartól Cecéig vagy Vajtáig. A vonat
folyosóján többször is összetalálkozott
tekintetünk. Szombaton délután a So-
pianae IC 18-as kocsijának elõterében
ismét találkoztunk, miközben Kelen-
földön szálltunk le. Egy idõsebb férfi
várt rá, majd a piros 7-es busz megálló-
jában várakoztak. Kérlek, ha Magadra
ismertél vagy valaki ráismert, jelentkez-
zen a szerkesztõségnél. Megbabonázott
a tekintete, csodás fogai és gyönyörû
vádlija.
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24-én, szombaton, 19 órakor:

CONSTANTINE, A DÉMONVADÁSZ
Színes amerikai horror

John Constantine, a magányos hekus a természetfeletti ügyekre specializáló-
dott. Egy napon Angela Dodson, a csinos rendõrnõ a segítségét kéri ikertestvé-
re halálának felderítéséhez. Nyomozásuk átvezeti õket a démonok és angyalok
világába, amely pontosan a látható Los Angeles alatt terül el.

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba! „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 kama-
rakórus, Rohonczi Dóra, Gyöngyvirág
népdalkör, Prücsök citerazenekar, For-
gócska tánccsoport, Tarnai Kis László,
Máté Ottília.
Az együttérzésüket és segítségüket megkö-
szönik Norbika szülei és a koncert szerve-
zõi: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és a
Búzavirág népdalkör Dég.
Kocsis Norbi három gyerekes családban él. Õ
9 éves, az öccse 7 éves (õ lesz a donor a csont-
velõ átültetésnél), a húgocska 2 éves. A szü-
lõk igazán boldogan, szeretetben élve nevelik
a gyermekeiket. Norbika elõször 3 éves korá-
ban kapta meg a leukémiát. Akkor kemote-
rápiás kezelésekkel meggyógyították. Tel-
tek-múltak az évek, és most, 9 éves korában,
júniusban, az iskolában leesett egy fáról. El-
tört a gerince, mert neki a korábbi kemoterá-
piás kezelésektõl csontritkulása is lett.
Ugyanakkor ismét megállapították nála a le-
ukémiát. Azóta minden héten vesznek tõle
csontvelõmintát, és kapja a kemoterápiás ke-
zeléseket. December elején lesz a László Kór-
házban a mûtéte.
Norbika iskolatársai, tanárai és a dégiek
ezzel a koncerttel teremtenek arra alkal-
mat, hogy aki tud, segíthessen a családnak,
hogy összejöjjön a drága mûtét költsége.
Adományaikat közvetlenül is eljuttathat-
ják a családnak.
Számlaszámuk: OTP Bank Rt. 11773432 –
00293479

Szervezõk

Megújul a könyvtár

Megújul a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár az önkormányzat egy ko-
rábbi döntésének megfelelõen. Az épületben most folynak a munkálatok: a Fodor
és Molnár Kft. a két régi bejárati ajtó cseréjérõl gondoskodik, míg a Szakács Bt. az
elavult fûtõrendszert újítja fel. A könyvtárat így ezután nem a szomszédos taka-
rékszövetkezet kazánja, hanem két saját gázkazán látja el majd meleggel. Remél-
jük, hogy hamarosan az épület teljes felújítására és bõvítésére is sor kerülhet!

Hargitai Kiss Virág

A népmese napja
„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha az utób-
bi évtizedekben ezeket, a nagyszerû
ajándékokat egyre gyakrabban üveg-
gyöngyökre cserélnénk.
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fénye-
sítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl
kapott mesebeli kincseket!
A Magyar Olvasástársaság felhívással
fordul mindazokhoz, akiknek fontos a
népmesék fennmaradása és a mesék-
ben élõ bölcsesség továbbhagyományo-
zása, hogy csatlakozzon azon kezdemé-
nyezéshez, amely szerint ezen túl szep-
tember 30-át, Benedeki Elek születés-
napját, a népmese napjaként tiszteljük.
A népmese napját elsõ ízben 2005
õszén rendezzük meg.

Kérjük az iskolákat, óvodákat, hogy
elevenítsék fel a mesemondás õsi mû-
vészetét, hallgassák meg egymás leg-
kedvesebb meséit, emlékezzenek meg
mesemondóinkról, mesegyûjtõinkrõl,
és a mesékbe szõtt bölcsesség máig ér-
vényes üzeneteirõl, arról a mindennap-
jaikban is használható tudásról, ami
minden népmese sajátja.
Kérjük az intézmények munkatársait,
tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon
minden gyermek legalább egy mesét ta-
risznyájába (iskolatáskájába, emléke-
zetébe, lelkébe) tehessen okulásul, vi-
gasztalásul vagy egyszerûen csak öröm-
forrásként, hiszen egy megfelelõ pilla-
natban megkapott mese olykor egész
életünkre kihat.”
Tegyük színesebbé a népmese napját!
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Labdapecsenye szalmakosárban
Hozzávalók a húsgolyóhoz: 40 dkg darált sertéshús, 1 fej
vöröshagyma, 1 teáskanál pirospaprika, 2 gerezd fokhagyma, 2
tojás, 10 dkg zsemlemorzsa, 10 dkg liszt, só, törött bors, olaj; a
kosárhoz: 30 dkg burgonya, fél Knorr aranysárga erõleves kocka,
2 tojássárgája, 4 dkg liszt.
Elkészítés: a húsgolyó hozzávalóit alaposan összegyúrjuk.
Golyókat formázunk belõle, majd forró olajban kisütjük. A
burgonyát megtisztítjuk, nagy lyukú reszelõn lereszeljük, és
összekeverjük a tojássárgájával, valamint egy fél elmorzsolt
leveskockával. Hozzákeverjük a lisztet, és a keveréket egy
kiolajozott jénai tál falára simítjuk.
Forró sütõbe tesszük, és ha megpirult, szalvétára borítjuk.
Tálaláskor a kisült húsgolyókat a szalmakosárba halmozzuk.

Frissítõ ananászszelet

Hozzávalók: linzertészta: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg sütõcu-
kor; piskótatészta: 4 db tojás, 8 dkg sütõcukor, 8 dkg liszt;
töltelék: 10 dkg baracklekvár, 30 dkg tejszínhab, 20 dkg ananász,
5 tojássárgája, 10 dkg porcukor, fél citrom héja, 2 dkg zselatin.

Elkészítés: Gyors mozdulatokkal összegyúrjuk a linzertészta
alapanyagait. Rövid pihentetés után fél cm vastag lapra ki-
nyújtjuk, megszurkáljuk és 180 fokos sütõben megsütjük.
Hagyományos piskótalapot készítünk: a tojássárgákat fél
rész cukorral kikeverjük, a fehérjét a kétharmad rész sütõcu-
korral kemény habbá verjük. A sárgájához adjuk a habot,
majd a lisztet. Sütõpapíron 180 fokon megsütjük a kb.
egy-másfél cm vastag lapot. A kihûlt linzerlapot baracklek-
várral lekenjük, erre kerül a piskótalap, majd az ananász-
krém. A kemény tejszínhabhoz adjuk a tojássárgáját, cukrot,
citromhéjat, apróra vágott ananászt és az oldott zselatint. A
tésztára egyenletesen rátesszük a pikáns krémet. Sütemé-
nyünket ananásszal, mentalevéllel díszítve tálaljuk.

Nagymama receptjei EGY ESET
A múlt héten egy tizenkét éves kislány ment reggel az iskolába.
Az épület elõtt épp megállt egy autó, kiszállt belõle az egyik osz-
tálytárs. A nagypapája hozta õt. Az öregember szintén kiszállt,
rásegítette unokájára a táskát, aztán összeesett és meghalt.
A kislány látta ezt. Érzékeny gyerek, mint mondják. Még a dél-
elõtt folyamán elájult az iskolában. Azóta is rosszul érzi magát,
este nem tud elaludni, étvágytalan, beteges. Többször megkér-
dezte a hozzátartozóitól, hogy akárki akármikor meghalhat-e.
Mondták neki, hogy igen. Ezt nem tudja feldolgozni, nem tud
beletörõdni, nehéz idõszak jött el az életében.
Egy idõ múlva persze kigyógyul, megint az a nevetõs jópofa lesz,
aki elõtte is volt. A léleknek, mint a nagy folyóknak, van öntisz-
tulása. A tudat keresgél, támpontokba kapaszkodik, kis viga-
szokat, mentségeket talál. Egy tizenkét éves emberke, ha egész-
séges, nyugodtan vállat vonhat, és azt mondhatja: „hol van még
az!” Felnõtteket, öregeket lát maga körül, apu nyugodtan la-
pozgat az újságban, anyu dudorászva mosogat, a nagypapa épp
most hozott jókedvûen egy kosár szõlõt, a nagymama ruhácská-
kat varr a kisunokának, a televízióban mennyit mosolyognak,
nevetgélnek a felnõttek. Hát, ha õk ilyen kiegyensúlyozottak,
akkor nincs baj. Igen, igen, nem kell foglalkozni ezzel a szörnyû
dologgal, hiszen íme: az élet megy a maga útján. Azonban a lé-
lek felhõtlen derûje már soha nem tér vissza az elõbbi állapotá-
ba. Valami befészkelte magát a tudatba, s az már nem fog eltûn-
ni onnan. Kissé korán és túl durván találkozott a kislány közvet-
len módon a halállal. Valamilyen szempontból kisgyerekként
lett felnõtt.
A halált meg lehet szokni. A bakancsos, lábszárvédõs baka ro-
ham közben alig vesz tudomást arról, hogy a cimboráját ott mel-
lette találta szíven egy golyó. És a boncmester vagy a hullaszállí-
tó talán nem ebédel jóízûen? Vagy nekünk talán megkeseredik
a szánkban a kávé íze, ha ezrek hirtelen haláláról tudósít épp
ebben a pillanatban a televízió?
Mindenki kikovácsolja a maga külön, testre szabott páncélját,
mert ez alapfeltétel a folytatáshoz. Ma túl vastagok is ezek a
páncélok, könnyedén megyünk el a tenyerét nyújtó, kisgyerekes
koldusasszony mellett, vállat vonunk az ismerõsök nyomora lát-
tán. Ha a képernyõ halálfej arcú, éhhalállal küzdõ afrikai cse-
csemõt hoz elénk, meg se rezdülünk. Hogy ez jó-e vagy rossz,
nehéz eldönteni. A lelkiismeret valahol nagyon mély számûze-
tésbe küldve felsikolt. Oda se neki!
Na, a kis hatodikos lány korán lát neki a páncél kikovácsolásá-
hoz. Megtanulja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Csak a rész-
vétet, azt ki ne ölje magában! Arra mindig szüksége lesz ahhoz,
hogy ember maradjon.

(L. A.)

Köszönet
Tisztelt Polgármester úr!

Engedje meg, hogy az OMSZ Közép-Dunántúli Régiójá-
nak szakmai vezetõjeként köszönetemet fejezzem ki azért
a segítségért, amit a sárbogárdi mentõállomás festési és
mázolási munkáinak elvégzésével szolgálatunknak nyúj-
tott.
Segítségével a költségvetésünkbõl forráshiány miatt ed-
dig meg nem oldott, de mindenképpen kívánatos festési
munkák történtek meg, így az egészségügyi intézményben
is elvárható higiénés körülmények javultak, dolgozóink
munkakörülményei lényegesen jobbak lettek.
További munkájához sikereket és egészséget kívánok a
mentõállomás dolgozóinak nevében is.

Dr. Czirner József msz. szakmai vezetõ

Meghívó
Október 1-jén, szombaton,
14.00 órakor, Rétszilason

szüreti felvonulás
lesz.

Este mindenkit szeretettel várunk a bálra.

Rétszilasért Egyesület
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Mátyás király és az
öregember

Egyszer Mátyás király nagy
urakkal járta az országot.
Kedves volt mindenkihez,
nem nézte, ki-mi, megszólított
mindenkit. Megszólított egy
öregembert is. Az öreg vala-
mikor a katonája volt. Egy-két
szó után rögtön rá is ismert,
mert Mátyás király megismer-
te esztendõk múlva is, hogy ki
szolgált nála.
— Tisztességben öreg! —
mondta a király.
— Köszönöm az asszonynak!
— felelte az öreg.
— Hány pénzért dolgozol? —
kérdezte a király.
— Hatért! — felelte rá az
öreg.
— Hányból élsz?
— Kettõbõl!
— Hát négyet hová teszel?
— A sárba dobom!
— Hány még a harminckettõ?
— Már csak tizenkettõ!
— Meg tudnád-e fejni a bak-
kecskét?
— Meg én!
Az urak csak bámultak. Egy
szót se értettek ebbõl a be-
szédbõl. Látta ezt a király, s
nevetve még azt mondta:
— Míg képemet meg nem lá-
tod, addig meg ne magyarázd
senkinek!
Azzal a király továbbment. Az
urak utána. Rögtön tudakolni
kezdték:
— Mi szót váltott fenséged ez-
zel az öreg paraszttal? Nem
értjük!
Felelt Mátyás király:
— Találjátok ki. Aki kitalálja,
nagy jutalmat kap!
Az urak gondolkodtak, de
hasztalan! Erre gyorsan
visszamentek az öreghez. Kö-
rülvették kérték, unszolták,
hogy magyarázza meg azokat
a kérdéseket.
— Addig nem mondhatok
semmit, míg a király képét
nem látom — mondta az öreg.
— Hol? Milyen képét? — kér-
dezték az urak.
— Ami az aranypénzen van
kinyomva — mondta az öreg.

Megállapodtak tíz aranyban.

Az öreg most már elkezdte a
magyarázatot.

— „Tisztességben öreg!” — ez
azt jelenti, hogy az asszony
mossa rám a ruhát. Márpedig
a tiszta ruha tisztesség. Ezért
vagyok tisztességes. S azért
mondtam, hogy köszönöm az
asszonynak.

— De miért dobod a pénzt
sárba? A hat közül négyet? —
kérdezték az urak.

— Hat pénzt keresek. Kettõ-
bõl magam élek, négyet a fi-
amra költök, az pedig annyi,
mintha a sárba dobnám! — fe-
lelte az öreg.

— Hát ez mit jelent: „Hány
még a harminckettõ?”

— Megmondom tíz aranyért!

Leolvasták az öregnek az urak
azt a tíz aranyat is.

— Legénykoromban har-
minckét fogam volt, de most
már csak tizenkettõ van, ez azt
jelenti — felelte nevetve az
öreg.

Már csak egy kérdés volt hát-
ra. Az urak azért se sajnálták a
tíz aranyat.

— Hát az mit jelent, hogy „a
bakkecskéket hogyan fejed
meg”?

— Az azt, ahogyan most az
urakat megfejtem!

Heti idõjárás
Az elõttünk álló hét végén a
hajnali pára és köd megszû-
nése után az ország nagy ré-
szén többnyire napsütéses,
kellemes, 20 fok körüli hõ-
mérsékletû idõre számítha-
tunk. A jövõ hét elején már is-
mét több lesz a felhõ, és he-
lyenként esõ is várható, de je-
lentõs változás a hõmérsékletben nem lesz. A reggeli hõmér-
séklet 7-13 fok körül alakul, a nappali hõmérséklet 18-23 fok
körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
tiszta, apály, világos, alvás, sós, zajos; tavasz; barka

Helyes megfejtést küldtek be: Kaszás Norbert, Alap; Suplicz Adri-
enn, Alap; Márkus Helga, Alap; Szabó Szimonetta, Alap; Kiss
Regina, Alap; Somogyi Réka, Alap; Tenke Ádám, Alap; Paczona
Boglárka, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Somogyi Réka

Alap, Dózsa Gy. út 19.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

1. sor: gyûrû, nyaklánc, fülbevaló…

2. sor: állandóan a könyveket bújja

3. sor: Tarzan „közlekedési eszköze”

4. sor: a legkeményebb „értékes” anyag

5. sor: olasz és magyar város is

6. sor: (5–4) (96+39):(27–12) (96–96)-7

7. sor: bezár a …

8. sor: ezt kellene tenni, ha két perc alatt kéne visszaérni az
iskolába

Ha jól írtátok be a szavakat, akkor függõlegesen egy épület
nevét olvashatjátok ki a második oszlopból.

Beküldési határidõ: 2005. szeptember 27.
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SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 11.05
TS–Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Déli harangszó 12.01
Hírek 12.10 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.35 Nép-
rajzi értékeink 12.45 Autóvízió 13.15 Delta 13.45 Szá-
zadunk 14.20 Szeretni kell 15.10 Szívek szállodája
16.00 Híradó 16.05 TS 17.50 Szerelembõl nõsültem
19.00 Luxor-show 19.30 Híradó 19.53 Sporthírek
20.05 Ötöslottó-számsorsolás 20.15 Jack és Bobby
21.05 Csupasz pisztoly 2 22.30 Híradó este 22.33
Sporthírek 22.40 Örvénylõ vizeken
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
Tengerjáró 13.15. Corinna 13.45 Kincskommandó
14.40 Tuti gimi 15.35 John Doe 16.30 Banános Joe
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most!
20.25 Hárman párban 22.30 Forma–1 0.00 A gyûlölet
hálójában
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.15 Vad világ 11.15 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 17.30 Rex felügyelõ 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Csaó Darwin!
22.20 A bárányok hallgatnak 1.00 Háború a Földön
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Komolyzene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40
Kertbarátok 6.33 Egy csepp emberség 7.55 Program-
ajánló 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 Konti-
nensek, szántóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxi-
gén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi újság 16.00 Ti-
zenhat óra 17.04 A Kossuth rádió napja 17.30 Népze-
nei 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 20.35 Ko-
molyzene 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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Pipitér 10.50 TS-MOTO GP 12.01 Hír-
adó 12.05 „Így szól az Úr!” 12.15 Fõtér 13.10 Ismeret-
terjesztõ mûsor 14.35 Úton 15.05 Csellengõk 15.25
Unokáink sem fogják látni 16.00 Híradó 16.05 Stílus
16.40 Magyar elsõk 16.55 Szórakoztató percek 17.10
Cinecitta 18.05 A kék bolygó 19.00 Híradó 19.25 Mici
néni két élete 20.55 Friderikusz – A szólás szabadsá-
ga 22.00 Híradó este 22.10 TS 23.35 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 8.35
Megaman 8.55 Slayers – A kis boszorkány 9.25 Va-
sárnapi receptklub 9.40 Játék 10.45 Borsodi liga
13.35 Egy rém rendes család 14.35 Mindent bele, an-
gyalok! 15.35 Papás-mamás 16.00 Hatoslottó-sorso-
lás 16.10 Medicopter 117 17.10 Harmadik mûszak
18.00 Forma–1 18.30 Híradó 19.00 Forma–1 21.00 A
fenevad gyomrában 22.45 Heti hetes 23.55 Fókusz
portré 0.30 Vészhelyzet 1.20 Pokoli család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 9.50 Egyrõl a kettõre 10.20 Csalá-
dodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan, a ka-
landor 12.20 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 Sztárom a párom 22.30 Ronda ügy
0.30 Elizabeth
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló
5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25
Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Vi-
lágóra 10.04 Református istentisztelet 11.05 Gondo-
lat-jel 12.00 Déli Krónika 12.25 Sport 12.55 Vasárnapi
levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a
rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek

16.04 Vándorló szülõföld 17.00 A mi idõnk 18.00 Esti
Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Morvay
Károly nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.05 Rádiószínház:
Egressy Zoltán: Vesztett éden 22.00 Késõ Esti Krónika
22.20 Rádiószínház: Három koporsó 22.49 Esti
dallamok 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 26., 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 A kék
bolygó 15.54 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
12+ 16.35 TS — Birkózó-vb 17.30 Híradó délután
17.50 A nagy vita 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna 22.00
Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00 Dokuzóna 23.30 Hír-
adó 23.37 Sporthírek 23.40 TS — Birkózó-vb 0.25
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 12.00 Híradó 13.10 A nagy
csapat 15.05 Disney-rajzfilmsorozat 15.30 Csacska
angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 20.55 Gyõzike 21.55 Bombaklón
23.35 Találkozások – este 23.50 Chuck és Buck 1.30
Autómánia 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20
Salome 12.20 Játékidõ 13.15 Az öreg hölgy és a test-
õr 15.15 A szerelem ösvényei 15.45 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hete-
dik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rossz-
ban 19.30 Aktív 20.05 Multimilliomos 20.50 Banán-
héj – avagy túlélni Baga-Nacsát 21.50 Szulák And-
rea-show 22.55 Hack – Mindörökké zsaru 23.55 Jó
estét, Magyarország! 0.30 Játék életre-halálra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.04 Szonda 11.35 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-szó-
val 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit
17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek!
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház. Brit hét
21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Késõ
Esti Krónika 22.30 Pályám emlékezete 23.04
Hangversenymúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 27., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.30 Napi mozaik
extra 12.00 Híradó délben 13.00 Nemzetiségi maga-
zin 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54 József
Atilla 100 16.00 Híradó 16.05 Katolikus krónika 16.35
TS — Birkózó-vb 17.30 Híradó 17.50 A nagy vita
18.35 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Életképek 20.40 Filmdalok 21.05 Doktor Nagy-
fõnök 22.00 Kedd este 22.30 Kultúrház 22.40 Panorá-
ma 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40 TS —
Birkózó-vb 0.20 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 13.20 kutyám, Skip 15.05
Disney-rajzfilmek 15.30 Csacska angyal 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Gyilkos fullánk 22.45 Szabad préda 0.50
Találkozások – este 1.10 Igaz történetek: Halálos
hivatás 2.40 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20
Salome 12.20 Játékidõ 13.15 Szárnyaló szívek 15.15
A szerelem ösvényei 15.45 Anita a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.05 Multimilliomos 21.00 A frontvonal mö-
gött 22.40 Nyomtalanul 23.40 Jó estét, Magyaror-
szág! 0.15 Propaganda 0.45 Felhõ a Gangesz felett
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti
krónika 11.35 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 „Magyar-
országról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30
Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Brit hét 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 A King’s Singers
népzenei feldolgozásaiból 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04 A brit
musical lovagja – Sir Lloyd Webber, 1. 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 28., 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 10.30 Napi mozaik extra 12.00 Híradó
13.02 Nemzetiségi magazinok 14.00 Bûvölet 15.00
Kormányváró 15.30 Maradj velünk! 15.40 Evangéli-
kus ifjúsági mûsor 15.52 József Attila 100 16.00 Hír-
adó 16.05 Az utódok reménysége 16.35 TS – Birkó-
zó-vb 17.30 Híradó 17.53 A nagy vita 18.35 Esti mese
18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje
21.05 Doktor Nagyfõnök 22.00 Szerda este 22.30 Kul-
túrház 23.00 Provokátor 23.30 Híradó 23.40 TS –
Birkózó-vb 0.20 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 5.
15.05 Disney-rajzfilmek 15.30 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 A bohóc 22.55 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek 23.30 Maffiózók 0.30 Találkozások – este
0.45 Antenna 1.15 Antenna 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20
Salome 11.55 Játékidõ 12.50 Mysteri Men 15.15 A
szerelem ösvényei 15.45 Anita, a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.15 Columbo 22.15 A féltékenység hálójában
0.00 Jó estét Magyarország! 0.30 Az Amazon
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.20 Tetten ért szavak 11.35 A Törökországi levelek
12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra
14.04 Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Dél-
utáni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00
Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Rádiószínház. Brit hét 21.05
Szülõföldünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg
23.04 A brit musical lovagja – Lloyd Webber, 2. 0.00
Himnusz 0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
9.45 Szórakoztató percek 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 10.30 Napi mozaik extra 12.00 Híradó 13.00
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Rondó 14.00 Bûvölet 14.50 Gusztáv 15.00 Kalandos
nyár 15.56 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 12+
16.35 TS – Birkózó-vb 17.30 Híradó 17.50 A nagy vita
18.35 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Zsaroló zsaruk 21.50 Szórakoztató percek
22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Lapozó
23.40 Híradó 23.50 TS – Birkózó-vb 0.35 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.35 Bugyuta kísértet 15.05
Disney-rajzfilmek 15.30 Csacska angyal 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 S.O.S. New Orleans! 22.45 Házon kívül
23.15 Kemény zsaruk 0.15 Találkozások – este 0.30
Undercover 1.20 Infománia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20
Salome 12.20 Játékidõ 13.15 Ínyencfalat 15.15 A
szerelem ösvényei 15.45 Anita, a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.15 Vásott kölykök 21.15 Tök jó, válnak az
õseim! 23.45 Strucc 0.15 Jó estét, Magyarország!
0.45 Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.05 A Szabó család 11.35 Törökországi levelek
12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek!
14.04 Társalgó 15.05 Vállalkozás-klinika 16.00 Dél-
utáni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Pénz—piac—profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Kró-
nika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház. Brit hét
21.06 A XX század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 A brit
musical lovagja – Sir Lloyd Webber, 3. 0.00 Himnusz
0.10 Éjszaka

SZEPTEMBER 30., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több, mint doktor
9.50 Gusztáv 10.05 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.30
Napi mozaik extra 12.00 Hírek 13.00 Körzeti magazi-
nok 14.00 Sorstársak 14.25 Fogadóóra 14.50 Gusz-
táv 15.00 Kalandos nyár 15.53 József Attila 100
16.00 Híradó 16.05 12+ 16.35 TS – Birkózó-vb 17.30
Híradó délután 17.50 A nagy vita 18.30 Esti mese
18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Delikát 20.30
II. Divo 21.05 A kívánságok fája 22.00 Péntek este
22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó
23.40 TS – Birkózó-vb 0.20 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 13.30 Csenõ manók 15.05
Disney-rajzfilmek 15.30 Csacska angyal 16.30 Ba-
lázs-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 Vízözön 23.45 Talál-

kozások – este 0.05 Alias 0.55 A GEO bemutatja 1.50
Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20
Salome 12.20 Játékidõ 13.15 Testcserés támadás
15.15 A szerelem ösvényei 15.45 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hete-
dik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rossz-
ban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.50 Az ifjú Chur-
chill kalandjai 23.35 Jó estét, Magyarország! 0.05 Ka-
rate tigris 4.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjá-
rás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk
5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp
emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tu-
domány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 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 Dél-
utáni krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05
Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház. Brit hét
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Késõ Esti
Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában – nemzetisé-
gi 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

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

Hírlapterjesztéssel foglalkozó multinacionális cég

SAJÁT ÁRUSHELYÉNEK ÜZEMELTETÉSÉHEZ

vállalkozót keres Sárbogárdon.

A kiskereskedelmi egység üzemeltetése, teljes anyagi felelõsség mellett.

vállalkozói forma megléte vagy kiváltása; induló tõke biztosítása;
kereskedelmi végzettség.

Jelentkezni lehet Galaczi Márta kiskereskedelmi-fejlesztési menedzsernél
a 06 (1) 3477300-as (471-es mellék) telefonszámon.

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:

felújítási, építési, vásárlási
szabadfelhasználású 1,29% kamatozással

AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.

GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES
KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.

Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig
a következõ telefonszámokon:

06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392
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Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött! 1
millió – 7.500 Ft/hó szabad-felhasználású hitel
(hitelkiváltás is), 1 millió – 7.200 Ft/hó lakáscé-
lú hitelek. Akár elõzetes költségek nélkül! El-
érhetõségek: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675.
(0153736)

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

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

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

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

Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház sürgõsen
eladó. Telefon: 06 (25) 470 699. Irányár 5,5 mil-
lió. (n.f.)

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

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

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

Egyedi gázfûtéses lakást keresünk kp-re. ingat-
lan.bogard@freemail.hu (0351290)

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

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

Totya kazán, zweigelt borszõlõ eladó. Tel.: 06
(30) 939 1939. (0351976)

1980-as, 1.3 Golf, 3 hónap mûszakival, korának
megfelelõ állapotban, valamint 1.6 Golf alkat-
részek 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 munkahelyre.
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. Érdeklõdni:
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)

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

Ford Escort CLX 1.4i, 1992-es, 2006 augusztu-
sig 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)

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)

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

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 vajszí-
nû 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)

Németországból származó, használt autógumi,
minden méretben olcsón eladó. Ugyanitt mû-
szaki cikkek kaphatók. Tel.: 06 (30) 258 6665.
(0351352)

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

Hitel Ausztriából! Szabad-felhasználású jelzá-
loghitel, vállalkozói hitelek. Új és használt in-
gatlanra jelzáloghitel (már 57.000 Ft-os mini-
mál jövedelemtõl), bár, inkasszó végrehajtás
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) 435
3559. (0351365)

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. Érd.: 06 (30) 384 0228.
(0351311)

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

Pénteken a polgármesteri hivatalban kulcsot
találtak. Tulajdonosa átveheti a szerkesztõség-
ben.
Lakás kiadó az Árpád-lakótelepen, tel.: 06 (20)
9164 933. (0351394)

Szántóföld eladó, tel.: 06 (20) 9687 406. (0351393)

Borszõlõ eladó, tel.: 06 (25) 463 075, 18.00 óra
után. (0351332)

Jó állapotú, használt gyermek- és felnõttruhák,
cipõk eladók. József A. u. 9. III/8.
Csirkevásár. Sárbogárd, Kertalja u. 1., tel.: 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0351389)

Sárbogárdon téglaépületben 2. emeleti, erké-
lyes, klímás, egyedi fûtéses lakás eladó+ga-
rázzsal vagy anélkül. Ár megegyezés alapján.
Tel.: 06 (30) 9103790. (0351386)

Munkatársakat keresünk. Tel.: 06 (20) 2142
130, 06 (20) 214 2977. (0351384)

Vajtán a termálfürdõtõl 800 m-re, 1990-ben
épült összkomfortos családi ház, 2+3 félszobás
120 m2-es lakóterületû, beépített bútorral, ga-
rázzsal, terasszal, parkosított kerttel 1080
m2-en eladó. Irányár: 13 millió. Tel.: 06 (30) 276
8331.
Boroshordók eladók. Tel.: 06 (25) 247 329.
(0351381)

Basszusgitár és basszuserõsítõ eladó, 06 (20)
958 8110. (0351380)

Nissan Stanza 1.8-as eladó. Tel.: 06 (30) 232
6939. (0351379)

Otelló szõlõ eladó. Tel.: 06 (25) 467 162. (0351317)

Alsó tagozatos diákok korrepetálását vállalom,
06 (70) 617 1395. (0351330)

Bontott ablakok, ajtók, kád és mosdó eladók,
06 (20) 220 3189. (0351327)

Állásajánlat. Mellékállású lehetõség. Pénzügyi
cég keres piackutató munkára heti egy alka-
lommal jelölteket. Érdeklõdni: 06 (30) 9934
293. (0351326)

Ady-lakótelepen az ABC felett elsõ emeleti la-
kás eladó, 06 (30) 332 6923. (0351325)

Családi ház bútorozottan igényesnek kiadó, 06
(30) 3302 615. (0351324)

Családi ház eladó, 06 (30) 3302 615. (0351324)

2 db fekete Shetlandi póni, diófából készült igé-
nyes hintóval, szerszámmal együtt eladó, 06
(30) 552 3090. (0351322)

Amerikai alakformáló gépek (7 db) és
mélymeleg-terápiás gép sürgõsen eladó. Irány-
ár: 850.000 Ft. Tel.: 06 (70) 310 3791. (0351320)

Sárbogárdon 3 szobás, gázfûtéses családi házat
vásárolnék. Tel.: 06 (30) 747 6224.

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.

ZSUZSA KOZMETIKA:
szolárium, infraszauna.

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

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

BEJÁRATOTT TV-SZERVIZ KIADÓ
AZ SZTK-VAL SZEMBEN.

Tel.: 06 (30) 902 9835. (0351354)

MEGOLDJUK ANYAGI GONDJAIT!
Osztrák, magyar jelzáloghitelek
ügyintézése bárkinek, bármire,
többéves banki tapasztalattal.

Hívjon, segítünk: 06 (20) 227 6901

GÉPI HÍMZÉST VÁLLALOK.
Bébiruhák, pólók, szabadidõ- és

sportruhák feliratozását. Munkaruhákra
vállalatok, cégek megnevezését

(forgalmazóknak, viszonteladóknak is).
Sárbogárd, tel.: 06 (70) 3740 255. (0351398)

M E G N Y Í L T
használtbútor-

kereskedésünk
a Béke étterem udvarában.

Nyitva: hétfõ, szerda, péntek,
szombat: 9-13 óráig;

kedd, csütörtök: 13-17 óráig.

Olcsó árak, jó minõség!
Telefon: 06 (20) 9937 248



Bogárd és Vidéke 2005. szeptember 22. HIRDETÉSEK 23



24 NYÍLT TÉR 2005. szeptember 22. Bogárd és Vidéke

Nyílt
tér

Kérdezték
Iskolának épült volna?

Mi lesz a sorsa annak a tíz év óta befeje-
zetlenül álló romos épületnek a volt szov-
jet laktanya mellett, amibõl iskolát akar-
tak csinálni? Ráköltöttek akkor több mil-
lió forintot. Ma úgy tekintünk erre, mint a
testületi belharcok emlékmûvére.

Egy kis történelem

(Szerkesztõi elõszó)
Egyszer, még 1994-ben a sárbogárdi kép-
viselõ-testület arról döntött, hogy a volt
szovjet laktanya két tiszti lakástömbjének
átépítésével biztosítanak új helyet a Kos-
suth Zsuzsanna Általános Iskolának. Az
iskola addig a Kozma iskola épületében
mûködött, ezt azonban a református egy-
ház visszaigényelte. Az állam a visszaigé-
nyelt épületért 12 millió Ft-ot fizetett a
sárbogárdi önkormányzatnak. Dr. Hortyi
Sándor jegyzõ és a mögötte álló képvise-
lõi csoport azt szerette volna, hogy a szov-
jet laktanya melletti romos állapotú tiszti
lakástömb átalakításával ott épüljön meg
az iskola ebbõl a 12 millió Ft-ból. Az épí-
tést ellenzõ másik képviselõcsoport e tö-
rekvés mögött bizonyos nagyvállalkozói
érdekeket sejtett, no, meg azzal is érvel-
tek, hogy ez a pénz semmiképpen nem
elég egy iskola megépítésére, berendezé-
sére, ezért nem támogatták az elképze-
lést. Közben jöttek a választások, az épít-
kezés leállítása, majd a jegyzõ elbocsátá-
sa. E harc emlékeként pedig máig meg-
maradt a félig megépült, félig romos épü-
let.
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
számára e harc szerencsés véget ért, mert
végleges elhelyezést kaptak igen jó he-
lyen: a sarki „piros iskola” épületében. A
gyermeklétszám folyamatos csökkenése
miatt ugyanis ez az épület közben
megüresedett.

No, de mi lesz a rommal
ezután?

Ezzel kapcsolatban érdeklõdtem Krupa
Rozália jegyzõasszonynál. Õ kérdésemre
elmondta, hogy erre az épületegyüttesre
nem úgy tekintenek, mint romra, hanem
úgy, mint egy félbehagyott beruházásra,
amit mielõbb szeretnének befejezni, és
hasznosítani valamilyen célra. A képvise-
lõ-testületnek ezzel kapcsolatban van ér-
vényes határozata is, ami szerint az ön-
kormányzat által létrehozott Forrás Ipari
Park és a Sárbogárdi Kistérségi Társulás
közös együttmûködésével itt létesülne
egy inkubátorház kezdõ vállalkozók ré-
szére. A kistérség pályázatot nyert az ez-
zel kapcsolatos tanulmányterv elkészíté-
sére. A tanulmányterv elkészülte után

pedig lehet majd pályázni az inkubátor-
ház megvalósítására.
Amikor ott jártam, hogy lefényképezzem
az épületet, a környékben lakók említet-
ték, hogy a közelmúltban jártak ott fel-
mérni az épületeket. Jelenleg az épülete-
ket az önkormányzat raktár céljára
használja.

Ez a város szégyene!

A fõutcán már egy évtizede rontja az ut-
caképet a Részvét Bt. épülete elõtti ro-
mos homlokzat. Miért nem rendeli el az
önkormányzat annak a lebontását? Ez
így, ebben az állapotában a város szégye-
ne.

Válasz

Krupa Rozália jegyzõasszony elmondása
szerint a sárbogárdi önkormányzat és
Tolnaiék közti vitás kérdések, perek mi-
atti illetékességbõl a dunaújvárosi önkor-
mányzat korábban már elrendelte egy ve-
szélyes rész lebontását, ugyanakkor a
megmaradt falrészrõl megállapították,
hogy statikailag stabil, ezért az kerítés-
ként használható. Tolnai Ferencet kér-
deztem, miért nem bontják le, vagy ha
már meg akarják tartani, miért nem újít-
ják fel azt a falat? Tolnai Ferenc elmond-
ta, hogy azért nem bontották le az épít-
ményt, mert egy szomszéddal lévõ per-
ben, (amely jelenleg a legfelsõbb bírósá-
gon van) az a fal bizonyíték a tényleges
telekhatár megállapításához.
Javasoltam, hogy ha már nem bontja le,
akkor újítsa fel, adja vissza a homlokzat
régi stílusát, mert ez az épület volt Sárbo-
gárd egyik legrégebbi épülete. Itt mûkö-
dött a Vági testvérek susztermûhelye. A
homlokzata és a régi üzletportál jelle-
mezte a XIX. századi Sárbogárd polgári
fõutcáját.

Hargitai Lajos

Tibikém, gondolod,
nem tudom,

mennyi az idõ?
Nyílt levél

Horváth Tibor képviselõnek
Örömmel tölt el, és úgy érzem nemcsak
engem, hanem minden sárbogárdi pol-
gárt, hogy a Boross Mihály-emlékpark-
ban köztéri órával büszkélkedhetünk. De
nemcsak ezzel, hanem új padokkal és vi-
rágtartókkal is gazdagodott üzletközpon-
tunk. A madarak azt csiripelik, hogy jövõ-
re szökõkúttal is gyarapodik majd Sárbo-
gárd arculata. Hogy a te szavaiddal éljek,
akkor majd azt fogod kérdezni: azért
építették az én „kedvemre”, hogy lábat
moshassak benne?
Nem tudom, honnan jött ez a negatív vé-
leménynyilvánítás tõled, de mindeneset-
re nem ilyen emberként ismertelek. Mió-
ta a politikai pálya ösvényeire tetted a lá-
bad, azóta csak gúnyos kijelentéseket te-
szel, és „sárral” dobálózol. Nézz magad-
ba jó mélyen, és kérdezd meg önmagad-
tól: milyen képviselõnek tartod magad?
Azért, mert te az egyik, én pedig a másik
oldalon állok, nem értem mi ez. Én egy
régimódi gyerek vagyok; ha én megadom
neked a kellõ tiszteletet, akkor ezt ugyan-
úgy elvárom tõled, mert nekem mindegy,
hogy te, vagy más a képviselõnk, csak tisz-
tességgel végezze a munkáját. Tudd meg,
én igenis fejet hajtok az 5-ös választóke-
rület képviselõje elõtt az idáig elvégzett
munkájáért. Az elmúlt 12 év alatt nem
volt olyan képviselõnk, aki annyi mindent
tett volna a körzetében, mint Nedoba
Károly. Ez nem csak az én egyedi vélemé-
nyem, hanem sokunké. Hogy az óra kinek
ketyeg majd tovább, azt majd a választók
döntik el.

Rostás Péter, Amadeus étterem

Szerelmes
üzenet évfordulóra

Ha én még egyszer születnék
Életem veled tölteném
Boldoggá tennélek,

És te engemet
Csak fognám örökké!

Mind a két kezed.


