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Fried-villa régi pompában
A Fried család egykori villája és a
hozzá tartozó park ismét régi pom-
pájában tündököl Simontornyán. A
hosszú idõn át elhanyagolt, romos
épületbõl egy vietnami származású
asszony, DR. PHAN BICH THIEN
és férje, THURÓCZY LÁSZLÓ va-
rázsoltak háromcsillagos szállodát
és elsõ osztályú éttermet, kívül-be-
lül korhû stílusban. A megújult épü-
letet szombat délben avatták fel.

A nyitóünnepség elsõ díszvendége a
Fried család egyik leszármazottja, DR.
FRIED KATALIN volt, aki a jeles alka-
lomból egy fát ültetett el emlékül a kas-
tély kertjében. Megtisztelte jelenlétével
az eseményt Vietnám magyarországi
nagykövete, a Tolna Megyei Közgyûlés
elnöke, Simontornya polgármestere, va-
lamint a házaspár népes családja is.

Mint azt dr. Phan Bich Thien nyitóbeszé-
dében elmondta: — Örömünkre szolgál,
hogy háromévi kemény munka eredmé-
nyeképpen átadhatjuk Önöknek a kas-
télyszállót. Ez a rendkívüli esemény nem-
csak a kastély, hanem Simontornya törté-
netében is sorsfordító.
A tulajdonosasszony a vietnámi vendége-
ket anyanyelvén köszöntötte.
Csõszné Kacz Edit polgármester ekkép-
pen méltatta a kastélyszálló jelentõségét:
— Thien asszonynak és férjének köszön-
hetõen Simontornya városa egy 500 mil-
lió forintos beruházással gazdagodott, a
kastély újonnan tündököl, és megteremti
az idegenforgalom lehetõségeit, emellett
18 képzett, pályakezdõ fiatalnak ad mun-
kát. Ha ezeket a fiatalokat meg tudjuk
tartani, akkor ennek a városnak van jövõ-

je. Az a település, amelyik nem ismeri a
múltját, nem tud a jelenben lenni, és a jö-
võért dolgozni.
A polgármester és az alpolgármester tisz-
teletük jeléül egy-egy csokrot nyújtottak
át dr. Fried Katalinnak és Thien asszony-
nak a helyi képviselõ-testület nevében.
Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya
Múltjáért Alapítvány elnöke ugyancsak
örömének adott hangot: — Nagyon bol-
dog vagyok, hogy itt lehetek a szálloda át-
adásán és a Fried-kastély újjászületésén.
Az itt élõk már ismernek annyira, hogy
tudják, mennyire fontos számomra Si-
montornya története. Amikor 1979-ben
idekerültem, még nem ismertem a több-
generációs Fried család történetét. Az-

Folytatás a 2. oldalon�
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tán gimnáziumi diákjaim és érdeklõdé-
sem révén úgy hozta a sors, hogy a Fried
család történetét a lehetõ legtávolabbi
múltig sikerült kikutatni. Most köszönet-
és elismerésképpen szeretném átadni a
szálloda tulajdonosainak és dr. Fried Ka-
talinnak a Fried család történetének má-
sodik, javított és bõvített kiadását, ami
külön erre az alkalomra készült. Dr. Fri-
ed Katalint néhány héttel ezelõtt ismer-
hettem meg, eljuttatta hozzám a Fried
családnak azt a leszármazotti ágát, amit
eddig én még nem ismertem. Fried Sala-
monnak ugyanis nemcsak Bernát nevû
gyermeke volt, hanem Sándor is, akinek
nyomát veszítettük, miután elköltözött
Simontornyáról. Azt gondolom, hogy a
simontornyai lokálpatriótáknak, akiknek
fontos, hogy a múlt értékei megõrzõdje-
nek, nagyobb örömet nem is tudtak volna
szerezni, mint ezt a mai napot.
Ezt követõen Vietnám magyarországi
nagykövete és a Tolna Megyei Közgyûlés
elnöke jókívánságaik kíséretében átvág-
ták az épület bejáratánál kihúzott nemze-
tiszín szalagot. Majd a vendégek belülrõl
is megcsodálhatták az ízlésesen berende-
zett helyiségeket, valamint a gyönyörû ki-
látást, utána pedig megkóstolhatták a
szálló konyhájának specialitásait (ezek
közé tartoznak azok az ételek is, amik
Fried Imréné Gottlieb Margit néhány
fennmaradt ételreceptje alapján készül-
nek).

„…megkapott
az épület szépsége…”

A kastélyszálló felújításának részleteirõl
az egyik tulajdonost, Thuróczy Lászlót
kérdeztem:
— Hogyhogy Simontornyára esett a
választásuk a beruházásnál? Volt netán
családi kötõdésük?
— Egyszer véletlenül erre jártam. Akkor
már teljesen elhagyatott volt az épület.
Mégis, a teljesen benõtt parkban nagyon
megkapott az épület szépsége, ezért úgy
döntöttünk, hogy belevágunk ebbe a vál-
lalkozásba.
— Honnan a régi épületek iránti érdeklõ-
dés?
— Én meg a feleségem együtt tanultunk,
eredetileg közgazdászok vagyunk…
— Úgy hallottam, Moszkvában végezték
egyetemi tanulmányaikat, és ott szerettek
egymásba.
— Igen. Ha újrakezdhettem volna, in-
kább az építészetet választottam volna.
De így csupán mûkedvelõ építész vagyok;
nagyon szeretem a régi épületeket.
— Volt már esetleg hasonló vállalkozásuk,
amiben kiteljesíthette ez irányú érdeklõdé-
sét?
— Budán, ahol jelenleg is lakunk, a szá-
zadelejei házunkat szintén korabeli stí-
lusban újítottuk fel.
— Ki segített a Fried-kastély felújításában
Önöknek?

— Tamásiból Ribányi József, ifjabb Ri-
bányi József és Ribányi Péter építészek.
— Úgy tudom, Tóthné Unghy Ilona is
segítségükre volt a Fried család történeté-
vel.
— Igen, azon kívül régi képekkel és anya-
gokkal is. Az egyik képen látható a ház-
mester akkor még nagyon fiatal kislánya,
akivel Ili összehozott minket, és aki sokat
mesélt nekünk az épület belsejérõl.
— Honnan merítettek ehhez a nagy beru-
házáshoz forrást?
— Van Budapesten egy ingatlanforgal-
mazó cégem — elsõsorban a vállalkozás
pénze volt tehát a forrás. De kaptunk tá-
mogatást a munkahelyteremtéshez, a
megyétõl, a regionális fejlesztési tervbõl.

— Esetleg megfordult a fejükben, hogy
ideköltöznek családostul, vagy inkább Bu-
dapesten maradnak?
— Valószínûleg most már két otthonunk
lesz.
— A feleségének mi a hivatása?
— Itt, az épületben lehet látni azokat az
egyedi, mahagóniból illetve rózsafából
kézzel faragott, bútorokat, lépcsõkorlá-
tokat, amiket az õ vállalkozása hoz
Vietnámból.
— Azt is hallottam, hogy a felesége verssze-
retõ, és verseket ír.
— Tavaly jelent meg az elsõ versgyûjte-
ménye vietnámiul. A versek döntõ több-
sége az örök dologról: a szerelemrõl szól.
— Sok sikert kívánok az egész családnak
ehhez a szép vállalkozáshoz!

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az 1. oldalról�

A kastélyszálló és a
Fried család rövid története
Simontornyát III. Károlytól kapta a
Styrum család, akik aztán cseh, német
és morva mesterembereket telepítettek
le a mezõvárosban. Fried Salamon is
egyike volt ezen iparosoknak; Morvaor-
szágból származott, nevét elõször
1780-ban említették meg mint tímár-
mestert. Az õ mûhelye képezte a késõb-
bi bõrgyár csíráját. Fried Salamon déd-
unokája volt Fried Imre — bátyja, Pál
után — a bõrgyár harmadik generációs
tulajdonosa, kormányfõtanácsos és
díszpolgár.
Fried Imre és Pál nagyon sokat tettek
Simontornya kulturális életéért. Õk
építtették a mûvelõdési házat, a könyv-
tárat, ahol 2000 kötet és folyóirat várat
az olvasókat díjmentesen. Fried Pál a
gyárban dolgozó anyák három éven alu-
li gyermekei számára napközis otthont
létesített. A bõrgyár sok dolgozója szá-
mára lakást is biztosítottak.

A kastély Fried Imre és felesége, Gott-
lieb Margit egyik házassági évfordulójá-
ra épült szecessziós stílusban, Vágó Pál
építész tervei szerint, valószínûleg
1926-ban. Parkját francia stílusban ala-
kították ki, ápoltságáról Dene Sándor
kertész gondoskodott. 1945-ben a Fried
család döntõ többségét Auschwitzba
vitték. A villát a szocializmus idõszaká-
ban aztán lakásokká alakították át,
megbontva ezzel az épület eredeti belsõ
rendjét. A park helyén veteményesker-
tek kaptak helyet, majd benõtte azt a
buja növényzet. A rendszerváltás utáni
többszöri gazdaváltás rontott legtöbbet
a kastély állagán, mivel az épület nagy
részét szétverték belülrõl.

(Forrás: Tóthné Unghy Ilona: Simontornya
társadalmi, gazdasági és kulturális életét
meghatározó Fried család története)

A villa a II. világháború elõtt
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Szüret az oviban

A Hõsök terén lévõ óvodások, óvó
nénik, dajka nénik szerdán délelõtt
öltöztek népviseletbe. Kocsis nagy-
papa hagyomány szerint, mint évek
óta mindig, elõkészítette a prést és
a szüretes edényeket. A gyerekek
által hozott szõlõbõl préseltek
mustot, azt kóstolgatták, hozzá az
anyukák sütötte pogácsát haraptak
a gyerekek. Aztán megérkezett
Gárdonyi nagypapa lovas kocsija
is. Ezzel minden csoport tett egy
kört a Hõsök terén.
Az udvaron szólt a zene, amire le-
hetett táncolni a déli harangszóig.

/H/

Rendõrségi
hírek

Nagyon megtetszett neki
Eltulajdonítottak egy motorkerékpárt
Kálozról szeptember 25-én. A tulajdonos
eladásra hirdette meg a jármûvet, amely-
re jelentkezett is egy férfi. Próbaútra vitte
a kétkerekût, de vissza már nem hozta. A
piros színû, rendszám nélküli HONDA
XL eltulajdonításával a tulajdonosnak
100.000 Ft kára keletkezett.

Befürödtek a fiúk
Fürdõkádat és vaskeretet tulajdonított el
három kálozi férfi, egy kálozi ház udvará-
ról szeptember 26-án. A lopással 5.000
Ft-os kárt okoztak a tulajdonosnak. A
rendõrök a három elkövetõ egyikét elfog-
ták, majd elõállították a kapitányságon,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Gyalogost gázolt a VW
Szeptember 27-én, 15.15 órakor Sárbo-
gárdon az Ady Endre úton egy VW Polo
sofõrje késõn észlelt egy gyalogátkelõhe-
lyen áthaladó gyalogost és jármûvével el-
ütötte. A gyalogos nyolc napon belül
gyógyuló fejsérülést szenvedett.

Egy cecei asszony tett feljelentést dél-
elõtt, mert hétfõn, feltehetõen egy üzlet-
ben ellopták a pénztárcáját, amiben ira-
tok, készpénz és bankkártyák voltak.

Forrás: az ORFK honlapja

Tisztelt elsõ lakáshoz jutó fiatalok!
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 13/2002. (IV. 17.) Ktr. számú ren-
deletben foglaltak szerint a fiatal házasok (élet-
társak vagy gyermeküket egyedül nevelõk), va-
lamint a város érdekében közfeladatot ellátó
egyedülállók (egészségügyi, oktatási, közmûve-
lõdési szakemberek) elsõ lakáshoz jutását segíti
vissza nem térítendõ támogatással, melynek
összege építés esetén 100.000 Ft, vásárlás ese-
tén az adásvételi szerzõdésben foglalt forgalmi
érték 10%-a, maximum 100.000 Ft.

A támogatás odaítélésének
feltételei

— a megvásárlásra, illetve építésre kerülõ lakás
Sárbogárd város közigazgatási területén kell,
hogy legyen,

— az igénylõk legalább egyike 5 éve sárbogárdi,
állandó lakcímmel rendelkezzen,

— az igénylõk egyike sem töltötte be a 35. élet-
évét,

— az igénylõk egyike és együttköltözõ család-
tagjuk sem rendelkezik az igénylés idõpontjában
lakástulajdonnal, állandó használati joggal, vagy
önkormányzati tulajdonban lévõ, illetõleg szol-
gálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti
jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írás-
ban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfo-
gadta.
— Az elõzõektõl eltérõen igényelhetõ támoga-
tás, ha az igénylõnek, házastársának, élettársá-
nak és kiskorú gyermekének valamint a vele
együttköltözõ családtagjának:
— együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni há-
nyada van egy olyan lakásban, amely tulajdon-
közösség megszüntetése, vagy öröklés útján
került a tulajdonukba, vagy
— a tulajdonban lévõ lakás bontását a települési
önkormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedé-
lyezte, vagy
— 1988. december 31. elõtt haszonélvezettel
terhelten került a lakás a tulajdonába és a ha-
szonélvezõ bent lakik, vagy

— 1988. december 31. után haszonélvezettel
terhelten örökölt lakásában a haszonélvezõ bent
lakik.
Az önkormányzati támogatás iránti kérelmet a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban lehet benyújtani az erre rendszeresített
nyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell a nyomtatványon fel-
sorolt mellékleteket (jövedelemigazolások, sze-
mélyi igazolvány, lakcímigazolvány fénymásola-
ta, vásárlás esetén adásvételi szerzõdés, építés
esetén építési engedély, költségvetés, tervrajz-
ok.)
Az élettársi kapcsolat tényét tanúnyilatkozattal
szükséges igazolni.
A kérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerzõ-
dés megkötését követõ 60 napon belül, építke-
zés esetén a használatbavételi engedély kiadá-
sáig lehet benyújtani. E határidõk elmulasztása
jogvesztõ.

Juhász János,
Sárbogárd város polgármestere
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Miklósi szüreti verõfényes napsütésben

Amiklósi „újkori” szüretik történeté-
ben eltelt húsz év. Ebben a forron-

gó, tragédiákkal, ellenségeskedésekkel
terhes világban a csodák közé sorolható
az a hagyománytisztelet és összefogás,
ami a miklósi szüretikben megnyilvánul.
Ebben az évben sem volt ez másképp, és
ez akkor is igaz, ha a készülõdés közben
most is akadtak elháríthatatlan akadá-
lyok: megellett a leendõ vajda lova, meg-
száradt a paprika, törni kell… így voltak,
akik idén le- vagy kimaradtak. Szomba-
ton pontban déli 12 órakor mégis össze-
állt a 12 kocsiból (+PÓNI-FOGAT-
BÓL) és 15 lovasból álló menet (összes-
ségében kb. 150 beöltözöttel), hogy vi-
dámságot, jókedvet vigyen szét a telepü-
lésen.
Erõs Feri, a kisbíró, érces hangján hirdet-
te a bálra invitáló táncok elõtt:
Közhírré tétetik!
A betakarítások végéhez közeledve nagysá-
gos bíró urunk, Dala Lajos úgy határozta-
tik, hogy Sárbogárd-Sárszentmiklós helyi-
ségben szüreti felvonulás és bál rendezte-
tik…!
Tekintetes bíró urunk felette reménykedik a
63-as út Sárbogárdot elkerülõ szakaszának
elõbb-utóbbi megépíttetésében… a cifra se-
reglet felvonultatása a város központjába is
azért történik, hogy az átutazók figyelme is
ráirányuljon az áthaladás nehézségeire…
Az idén lesz adó minden után: kutyák,
macskák, madarak, levegõ, súly (autó, bi-
cikli, roller és… után), még akkor is, ha ez

most hihetetlenül hangzatik. Az adókból a
város elöljárói által „Behajtani tilos!”,
Mindenféle jármûvel közlekedni tilos!” til-
tó táblák, valamint „Levegõt venni csak a
mi engedélyünkkel lehet” megengedõ táb-
lák gyártattatnak…
… és a cecei Szabók (a legifjabb Szabóval
kiegészülve a dob mellett) rázendítettek,
a cifraruhás sereglet pedig vidám táncra
perdült. Farkas Pisti, a „piktor” és Farkas
Pista bácsi, a „maszek” nem hiába járták
végig többször is a „falut” kocsisokkal
egyeztetni, beöltözõket toborozni. A lát-
ványos menet a szokásostól kicsit eltérõ
útvonalon a Hõsök teréig felvonult
(érintve a Petõfi, Kossuth, Tompa és Ba-
ross utcákat, visszafelé pedig a Posta
közt, Tinódy és Vágóhíd utcákat). A ter-
vezettnél egy kicsit elõbb ért fel a menet a
város központjába, így akik fél három
után szerették volna látni a felvonulókat,
már csak a kocsik hátulját láthatták. „Ha-
zaérve” egyre oldódott a hangulat, egyre
több köztes megálló is bei(k)tatódott.
Miklós nyugati felében már a hagyomá-

nyos útvonalon vonult a menet, és a szo-
kott helyeken — a szokásosnál is nagyobb
számú érdeklõdõ elõtt — mulatott a tár-
saság. Az utolsó megállónál, az Arany Já-
nos utca sarkán, már igazi báli hangulat
volt, amely este nyolc után a Klubkönyv-
tár udvarán felállított sátor alatt hajnali
négyig folytatódott. A bál kedves színfolt-
ja volt, hogy egy bogárdi lakodalomból
megszöktetett menyasszony — az ifjú férj
megérkeztéig — együtt mulatott a bálo-
zókkal.
Az Úr 2005. éve, Szentmihály havának
24. napja és éjszakája így zajlott a sár-
szentmiklósi közösség életében.
Köszönet a jó idõért, köszönet a gyönyö-
rû kocsikért, a pompás lovakért, a szép
ruhákért, a fergeteges hangulatért… a
készülõdésért, a munkáért, a segítségért,
az úton kapott jó szóért és falatokért (a
Tóth pékségnek a lágy kenyérért), szíves
kínálásért … mindenkinek.

— való —
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S Z Ü R E T I F E L V O N U L Á S
A L S Ó S Z E N T I V Á N O N
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy az
alsószentiváni szüreti felvonulásra és szüreti bálra

2005. október 8-án (szombaton) kerül sor.
A felvonulók gyülekezõje 13.00 órakor a sportpályán lesz, in-
dulás várhatóan 13.30 órakor.
A rendezvényt a faluházban megrendezendõ szüreti bál zár-
ja, kezdete 21.00 óra.
A bál teljes bevételével az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány gazdálkodik a település összes gyermeke javára.
Belépõdíj: 500 Ft

Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány Kuratóriuma

Sárkeresztúron is felvonultak

Szombaton délelõtt gyülekeztek a sárkeresztúri kultúrház udvarán a felvonulók. Ostorpattogtatással járták végig a keresztúri ut-
cákat. Mire visszaérkeztek, elkészült a közös ebéd. Este pedig táncmulatságra invitálták a falu népét. A bíró igazi, háború elõtti, fe-
kete, prémgalléros bírókabátban olvasta fel a bor dicséretének tizenkét pontját az utcasarkokon.

/H/

Szüreti felvonulás és bál
Rétszilason

2005. október 1-jén, 14.00 órától

szüreti felvonulás,

valamint a klubkönyvtárban 20.00 órától szüreti bál.
Zene: Simon Józsi. Belépõdíj: 500 Ft.

A bál ideje alatt büfé üzemel.
TOMBOL A KÖZÖNSÉG!

Mindenkit szeretettel várunk:
a szervezõk Rétszilasért Egyesület
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SZÜRET AZ ÓVODÁBAN

A sárszentmiklósi Kippkopp Óvodá-
ban kedden szüreti felvonulást ren-

deztek. Elõtte való napon a gyerekek az
óvó nénikkel és dajka nénikkel együtt fel-
díszítették az udvart szalagokkal, szõlõ-
vel, almával. Másnap reggel igazi szüreti
lovas kocsik várták a gyerekeket. Még egy
pónifogat is volt a kocsisorban. Az apró-
ságok csoportonként felültek a kocside-
rékba, és énekelve vonultak végig a
miklósi utcákon. A kapukban kint álltak a
nagymamák, nagypapák és a dédik, hogy
integessenek a felvonuló ovisoknak. A
sportpályán éppen az alsó tagozatos kisis-
kolásoknak volt tornaórájuk. Amint
meglátták a szüreti menetet, rögtön a ke-
rítéshez szaladtak, és lelkesen integettek,
kiabáltak egykori társaiknak. Legszíve-
sebben õk is ott lettek volna a kocsikon,
hiszen tavaly és azelõtt, amikor még óvo-
dások voltak, õk is így járták körbe Mik-
lóst.
A felvonulás után az óvoda udvarán még
szüreti mulatságra is sor került.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
Az idõsek világnapja
városi ünnepségére

Tisztelt Idõs
Polgártársaim!

Sárbogárd város képviselõ-testülete
az idõsek iránti tisztelete kifejezése-
ként az idõsek világnapja alkalmából
ebben az évben is egy kellemes, dél-
utáni programmal kedveskedik a vá-
ros idõs lakóinak.
Ebbõl az alkalomból tisztelettel és sze-
retettel meghívom Önöket 2005. októ-
ber 7-én a József Attila Mûvelõdési
Központban tartandó városi ünnep-
ségre!

A rendezvény programja:
— 14.00 órától: vérnyomásmérés, vér-
cukor- és koleszterinszint-mérés, lá-
tásellenõrzés, hallásvizsgálat, egész-
ségügyi termékbemutató és szakmai
tanácsadás (igény szerint az aulában);
— 17.00 órakor: ünnepség, a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulóinak mû-
sora;
Dr. Szabadkai Tamás alpolgármester
köszöntõje;
— 17.20 órakor: zenés gálamûsor.
Minden idõs, nyugdíjas lakosunkat
szeretettel várjuk, és részvételére szá-
mítunk!
A rendezvényre történõ be- és hazau-
tazást a helyi járatos autóbuszokkal
biztosítjuk, amelyek minden megálló-
ban felveszik a programon résztvevõ-
ket. (A részletekrõl késõbb további tá-
jékoztatást nyújtunk.) Visszautazás a
rendezvényt követõen a Hõsök teré-
rõl.
Szívbõl kívánom, hogy töltsék kelle-
mesen ezt az ünnepi délutánt!

Juhász János polgármester

Értesítem a tisztelt Ügyfeleket, hogy

közjegyzõi

irodámat

megnyitottam a 7000 Sárbogárd,

Ady E. út 153. szám alatt

(korábbi közjegyzõ iroda helyén).

Ügyfélfogadás:

hétfõ, szerda, csütörtök:

9.30-15.30 óráig,

valamint elõzetes bejelentkezés

alapján:

telefon/fax:

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

Levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 12.

Dr. Fucsala Ágnes Dóra közjegyzõ

IMPORT HASZNÁLT

CIPÕBÁLABONTÁS
Nõi, férfi, gyerekcipõk,

papucsok,
októbertõl bakancsok és csizmák

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban

2005. október 3-án,
9-12 óráig.

Óriási áruválasztékkal
várjuk kedves vásárlóinkat!
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Lehet másképp is? — Elõadássorozat a házasságról
Ketten a fedélzeten (október 5.)

Férfi és nõ (különbözõség, mégis egység a házasságban)

Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, családgondozó.

„Potyautas”  október 12.

Gyermek a családban (nevelési elvek, ki a fontosabb?)

Göbl Tamás és Szilvia baptista házaspár

Hullámok között (október 19.)

A rohanó világ sodrásában
(túlterheltség, karrier, értékválság)

Szeverényi János evangélikus missziói lelkész

Két hajóban? (november 2.)
Válás

(egész életre szól a házasság? csak papír?
élettársi kapcsolat?)

Szabó András evangélikus esperes és felesége Zsuzsa

Révbe érünk (november 9.)
Hogyan oldjuk meg?

(konfliktusmegoldás a házasságban, kommunikáció)
Gyõri Gábor evangélikus esperes

József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, 18 óra
Szeretettel várunk mindenkit!

Sárbogárd—Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet

Iskoláskönyv
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2005. október 3-án, hétfõn,
18.00 órakor

kezdõdõ rendezvényére.
Vendégünk: Horváth Lajos író,

akinek Iskoláskönyv címû regényét
Román Károly mutatja be.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

HORVÁTH LAJOS

Vajtán lakik, a szomszédos Pálfa községben tanít. Ez a könyve
a Bogárd és Vidéke Kiadó gondozásában jelent meg.
Ezt a mûvét az iskolás élet humora szülte, az író csupán papírra
vetette. A könyv letehetetlen. Kapható a Bogárd és Vidéke Ki-
adónál (Sárbogárd Hõsök tere 12.), illetve a Pataki Könyves-
boltban Sárbogárdon és a városi könyvtárban.
A könyv bemutatója után az író dedikál.
Kedvcsinálóként alább olvashatnak a könyvbõl egy részletet.
A könyv kiadója:

Hargitai Lajos

Az õsember
(Részlet a könyvbõl)

Az egész úgy kezdõdött, hogy állatok voltak a földön. Ezek közül
a majmok voltak a legokosabbak. Ezekbõl a majmokból lettek az
õsemberek. Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy kedden még maj-
mok voltak, szerdán meg emberek, hanem ahogy a tanár bácsi
magyarázta, hosszú idõk folyamán.
Az õsember talált egy követ meg egy botot, ezeket szerszámként és
fegyverként is használta. Aztán, ahogy a tanár bácsi magyarázta,
az õsember mindig gondolkozott, aminek az lett a következmé-
nye, hogy megtanult beszélni és mindenfélét készíteni: íj, nyíl, sza-
kóca. Nekünk Rákóczi-telepieknek is van íjunk meg nyilunk, mi-
kor Robin Hoodot játszunk a majoriak ellen.
Beosztották a feladatokat is. A férfiak vadásztak és halásztak. A
vadászat úgy történt, hogy ástak egy nagy gödröt, azt lefedték
ágakkal. Utána az õsember, aki a legjobb sportoló volt, fölpisz-
kálta a mamutot és futni kezdett elõle. Õ persze tudta, hogy hol
van az árok és átugrotta, míg az ostoba mamut leesett. Ott aztán
addig lõdözték nyíllal és dobálták dárdával, míg meg nem dög-
lött. Ahogy a tanár bácsi magyarázta, minden porcikáját felhasz-
nálták. Tudom, hogy engem a Lajtos Jozsó és a Berek Balázs ma-
mutnak csúfolnak az osztályban, mert kövér vagyok, de ez nem is
igaz, mert a Laca Gyuri sokkal kövérebb.
A halászat elõször puszta kézzel történt, csak utána találták ki a
hálót és a horgot. A Lajtos Jozsó meg a Berek Balázs a múlt héten
azt hazudták, hogy nyáron õk is fogtak kárászt puszta kézzel a ka-
nálison. Ez egy nagy hanta, látszik, hogy majoriak, nem pedig
Rákóci-telepiek, mint a Boldizs Feri, a Horváth Lali és én. Nem
véletlen, hogy amikor Robin Hoodot játszunk, a Horváth Lali a
Robin Hood, a Jozsó meg csak a nottingemi városbíró.
Az asszonyok és a gyerekek is dolgoztak. Õk gyûjtögettek az erdõ-
ben és vigyáztak a tûzre. Amit gyûjtöttek (növények, gyümölcsök,
magvak), vadásztak (mamut, szarvas, õz) és halásztak (hal), azt
elosztották egymás között, mégpedig egyforma arányban. Ahogy
a tanár bácsi magyarázta, ez volt az õsközösségi társadalom, ahol
mindenki egyenlõ. Ilyen legközelebb a kommunizmusban lesz. A
kommunizmusról majd 8. osztályban fogunk tanulni (1967). Én
szeretném, ha addigra már meg is valósulna. A Horváth Lali és a
Bíró Bandi szerint (õk a legjobb tanulók az osztályban) ez nem
valószínû, kell ahhoz szerintük legalább 10 év is. A Lajtos Jozsó
meg a Berek Balázs persze ebben is ellentmondtak, õszerintük
csak 15 év múlva valósul meg a kommunizmus.
Én remélem, hogy nekem lesz igazam.

Farkas Ferenc, 5. osztály, Vajta, 1963. szeptember 28.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 540 3598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, Tel.: 06
(25) 470 011: Sze.: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

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

Gyermekorvosi körzetek

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

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-12.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22) 514-314.

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

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

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

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

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

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

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

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Állatorvosi hatósági ügyeleti beosztás
2005. október hónapban

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

október 1-2.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. út 1. 06 (30) 6257 807;
október 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 62., 06 (30) 9398 629;
október 15-16.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 62., 06 (30) 9398 629;
október 22-23.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér 1., 06 (20) 9717 306;
október 29-30.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. út 1., 06 (30) 6257 807;
október 31-nov. 1.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 715;

Betegellátási ügyelet 2005. október hónapban
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,

Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
október 1-2.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06 (30) 5208 877;
október 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
október 15-16.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
október 22-23.: dr. Kellner József, Sárbogárd, Ady E. út 162., 06 (20) 9243 972;
október 29-30.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 226., 06 (20) 4719 054;
október 31-nov. 1.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér út 24., 06 (30) 9751 715;

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

október 1-2.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
október 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
október 15-16.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393 977;
október 22-23.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749 065;
október 29-30.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
október 31-nov. 1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás

állást hirdet
kistérségi munkaszervezetében 1 fõ

adminisztrátor munkakör
betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele: középfokú
végzettség; számítógépes ismeretek; büntet-
len elõélet; 2 éves szakmai tapasztalat.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jog-
állásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A benyújtott jelentkezési dokumentációnak
tartalmaznia kell:
— önéletrajzot;
— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt;
— oklevelek; bizonyítványok másolatait;
A jelentkezések benyújtásának módja és ha-
tárideje:
Személyesen vagy postai úton kell benyújtani
az alábbi címre: Sárbogárdi Többcélú Kistér-
ségi Társulás, Juhász János – Kistérségi Ta-
nács elnöke, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Az álláshely 2005. október 17-étõl betölt-
hetõ.
Az állásra jelentkezés határideje: 2005. ok-
tóber 10.
Az elbírálás határideje: 2005. október 14.
Az álláshirdetéssel kapcsolatban további
információt nyújt: Juhász János – Kistér-
ségi Tanács elnöke, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2. Tel.: 06 (25) 520 260.

VIDÉKI ÜGYELETEK OKTÓBER HAVI BEOSZTÁSA
Sárvíz kistérség központi ügyelet:

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

Orvosi ügyelet októberben Cecén:
1-jén: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.:
06 (25) 505 190;
2-án: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1., tel.: 06 (30) 9949 742;
3-án: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3.,
tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
4-én: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.:
06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
5-én: dr. Babos Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06
(25) 520 430;
6-án: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3.,
tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
7-én: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.:
06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
8-án: dr. Babos Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06
(25) 520 430;
9-én: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3.,
tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
10-én: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 116;
11-én: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1., tel.: 06 (30) 9949 742;

12-én: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 116;
13-án: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.:
06 (25) 505 190;
14-én: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1., tel.: 06 (30) 9949 742;
15-én: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3.,
tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
16-án: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 116;
17-én: dr. Babos Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06
(25) 520 430;
18-án: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u.
1., tel.: 06 (30) 9949 742;
19-én: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.:
06 (25) 505 190;
20-án: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 116;
21-én: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.:
06 (25) 235 034;
22-én: dr. Babos Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06
(25) 520 430;

23-án: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.:
06 (25) 505 190;

24-én: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 116;

25-én: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3.,
tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;

26-án: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.:
06 (25) 505 190;

27-én: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.:
06 (25) 235 034;

28-án: dr. Babos Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06
(25) 520 430;

29-én: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.:
06 (25) 235 034;

30-án: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.:
06 (25) 235 034;

31-én: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2.,
tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578.
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FEMOL ’97-csoport állása
1. Jenõ 6 1 - 28-6 19
2. Pálhalma 5 2 - 37-9 17
3. Kisláng 5 2 - 18-2 17
4. Seregélyes 5 1 1 36-11 16
5. Lajoskomárom 5 1 1 26-16 16
6. Sárosd 4 2 1 31-11 14
7. Mezõszilas 4 1 2 23-15 13
8. Szabadbattyán 4 1 2 16-16 13
9. Káloz 3 1 3 10-19 10
10. LMSK 2 3 2 24-16 9
11. Mezõfalva 1 1 5 8-22 4
12. Sárbogárd 1 - 6 9-25 3
13. Beloiannisz 1 - 6 13-30 3
14. Elõszállás - 2 5 5-21 2
15. Kulcs - 1 6 5-37 1
16. Füle - 1 6 11-44 1

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása:

1. Cece 5 1 - 24-8 16
2. Cikola 4 3 - 20-9 15
3. Zichyújfalu 4 2 - 22-5 14
4. Alap 3 1 2 12-11 10
5. Besnyõ 3 1 3 14-21 10
6. Dég 3 1 2 15-8 9
7. Nagylók-Hantos 2 2 1 8-6 8
8. Nagyvenyim 2 2 2 9-11 8
9. Vajta 2 - 5 20-17 6
10. Rácalmás 2 - 4 17-18 6
11. Perkáta 1 2 3 7-16 5
12. Sáregres 1 - 5 7-19 3
13. Sárszentágota - 1 5 3-29 2
Dégtõl 1, Sárszentágotától 3 büntetõpont levonva.

Megszületett az elsõ gyõzelem
Elõszállás—Sárbogárd

1-3 (0-1)
Elõszállás, 200 nézõ. Vezette: Bodri Já-
nos.
Elõszállás: Németh, Reichardt (Kovács),
Horváth G., Dunavári, Simon, Lelki,
Horváth T. (Barabás), Horváth P.,
Romhányi, (Kovács Cs.), Kiss, Puskás.
Sárbogárd: Mondovics, Szabó K. J.,
Hegedüs J., Ilyés, Hegedüs Gy. (Somogy-
vári), Kapusi, Szabó A. (Huszár), Bog-
nár, Tomán, Szabó Z. (Iványi), Csendes.
A két nyeretlen csapat találkozóján
mindkét együttes idei elsõ gyõzelmére
készült. A hazaiak léptek fel támadólag.
A 2. percben Horváth P. a 16-oson belül,
gólhelyzetben, a kapusba lõtte a labdát.
A 7. percben Bognár távolról próbálko-
zott, labdája a kapu mellé szállt. A 8.
percben Romhányi közeli lövését védte

Mondovics. A 10. percben Dunavári
szögletét Romhányi az oldalhálóba lõtte.
A 15. percben Csendes 16 m-es kapáslö-
véssel szerzett vezetést, 0-1. A 23. perc-
ben Dunavári szabadrúgását Romhányi
lõtte kapura, Mondovics bravúrral
védett.
A félidõ hátralévõ részében a vendégek
tartós mezõfölénybe kerültek, gólt azon-
ban nem sikerült elérni. A 28. percben
Szabó Z. közeli lövése az oldalhálóban
kötött ki. A 31. percben Kapusi távoli lö-
vése kapu fölé szállt. A 37. percben Kapu-
si cselezte ki a hazai védelmet, lövése
azonban célt tévesztett. A 42. percben
Kapusi szabadrúgását védte a hazai
kapus.
A II. félidõ is vendégtámadásokkal kez-
dõdött, amit a hazaiak durva szabályta-
lansággal állítottak meg. A vége kettõs ki-
állítás: a hazaiaktól Puskás, míg a vendé-
gektõl Hegedüs J. mehetett idõ elõtt zu-
hanyozni. Az 52. percben Reichardt 20
m-es szabadrúgását védte a kapus. Az 57.
percben Csendes 16 m-es lövése szállt ka-
pu mellé. Az 59. percben Dunavári be-
adását Kiss az oldalhálóba lõtte. A 60.
percben Kapusi szabadrúgását védte Né-
meth. A 63. percben Lelki közeli fejesét
hárította Mondovics. A 68. percben Bog-
nár került gólhelyzetbe, az ötösrõl a ka-

pus kezébe gurította a labdát. A 70. perc-
ben Bognár ment el a jobb oldalon, be-
adására Iványi érkezett, és megszerezte
csapata második gólját, 0-2. Dunavári 20
m-es szabadrúgása kapu mellé ment. A
75. percben Bognár lövése kapu fölé
szállt. A 80. percben Kovács Cs. 22 m-es
szabadrúgása a felsõ lécrõl vágódott a
mezõnybe. A 85. percben Huszár ment el
a bal oldalon, és szép gólt lõtt, 0-3. A 87.
percben Kiss fejese talált utat a hálóba,
ezzel szépített az eredményen, 1-3. A
többet támadó és a helyzeteit jobban
kihasználó vendégcsapat megérdemel-
ten jutott a három ponthoz, ezzel meg-
szerezve elsõ gyõzelmét.

Ifjúsági mérkõzés:
Elõszállás—Sárbogárd 3-3 (0-2)

Vezette: Piros László. A lelkes hazaiak
0-3-ról egyenlítettek a könnyelmûen és
fegyelmezetlenül játszó vendégek ellen.
Góllövõk: Huszár (2), Budai.
Október 1-jén, szombaton, 13.00 és 15.00
órakor Fülén játszik ifjúsági és felnõtt
csapatunk bajnoki mérkõzést. Indulás
11.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Mezõfalva
2-0 (1-0)

100 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Magda (2). Ifjúsági mérkõzés: 6-3.

Káloz—Beloiannisz 1-0 (1-0)

200 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ:
Szecsõdi. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Seregélyes—LMSK 4-1 (1-0)

250 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Dvéri Zs., Dvéri K., Polányi (2), illetve
Csizmadia. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Pálhalma—Lajoskomárom 9-0 (5-0)

80 nézõ, vezette: Szücs. A hazai gólszer-
zõket nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsági
mérkõzés: 5-2.

Mezõszilas—Kulcs 6-0 (3-0)

120 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ: Illés
(3), Kecskés, Császár, Berengyán. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 6-0.

Jenõ—Füle 12-1 (5-1)

100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Tóth (7), Halenár (2), Horváth, Gulyás,
Gurmai, illetve Beszédes. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-2.

Kisláng—Sárosd 3-1 (1-1)

500 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Maszlag, Juhász, Prágai Z., illetve
Právics. Kiállítva Kovács (Sárosd). Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-3

Elõszállás—Sárbogárd 1-3 (0-1)

200 nézõ, vezette: Bodri. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-3.

Déli-csoport
eredményei

Perkáta—Alap 2-1 (0-0)

Vezette: Nagy, gólszerzõ: Bogó, Klein, il-
letve Maár.

Zichyújfalu—Cikola 2-2 (0-0)

Vezette: Kékesi, gólszerzõ: Kulacs (2), il-
letve Major (2).

Sárszentágota—Dég 1-6 (0-3)

Vezette: Csoknyai, gólszerzõ: Fazekas,
illetve Kovács (2), Toldi (2), Porvázsnyik,
Rostás.

Sáregres—Cece 2-6 (2-2)

Vezette: Szabó S., gólszerzõ: Prizsensz-
ky, Parragi, illetve Molnár (2), Király (2),
Klazer, Németh.

Nagyvenyim—Vajta 3-2 (3-1)

Vezette: Kovács T., gólszerzõ: Székelyi,
Sárai, Csizmadia, illetve Márta (2). Kiál-
lítva: Heidinger (Vajta).

Besnyõ—Rácalmás 2-1 (1-0)

Vezette: Teuschler, gólszerzõ: Antal (2),
illetve Horváth. Kiállítva: Preisler (Rác-
almás)
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Sárszentmiklós—Kisapostag 6-1 (2-1)
Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Mes-
ter.
Sárszentmiklós: Papp, Szarka, Bodó, Pa-
lotás (Molnár), Csanaki, Salamon, Deák
(Fülöp), Emperger (Bakos), Markovics,
Král, Szabó.
Kisapostag: Gyalus, Molnár, Vajda, Ha-
lász, Sümegi, Gróf, Bartha (Král), Mó-
ricz, Rajna, Szurma, Nagy (Sebestyén).
A szurkolók elvárásának megfelelõen tá-
madólag lépett fel csapatunk, melynek
eredményeként az elsõ percben kihagy-
tunk egy helyzetet, majd a 2. percben
Markovics bal oldali beadására Szabó ér-
kezett, aki négy méterrõl nem hibázott,
1-0. Második találatunkra a 21. percig
kellett várni, mikor a végig agilisan játszó
Salamon az oldalvonal mellõl, a 16-os
magasságából ellõtt labdája a hosszú
sarok hálótartó vasáról pattant vissza a
mezõnybe, 2-0.
Jómagam és a körülöttem állók szinte
mindegyike kapufának gondolta a lövést,
de a partjelzõ helyzete magaslatán volt,
és jelezte a játékvezetõnek a gólt. A 33.
percben Csanaki a már megszerzett lab-
dával egy esernyõcselt akart csinálni,
mely nem jött be neki, így azt a csatár
megszerezte, tõle már csak szabálytalan-
ság árán tudta visszaszerezni, melyért a
játékvezetõ büntetõt ítélt, és azt Rajna
értékesítette, 2-1.
A játék további részében is támadásban
maradtunk, de további gólt már nem tud-
tunk elérni, de így is megnyugodva vonul-
tunk be az öltözõbe.
A szünetben a helyi szurkolók mindegyi-
ke további gólokat várt csapatunktól,
mert szemmel láthatóan mind akaratban,
mind erõnlétben fölénõttünk az ellenfél-
nek.
A második játékrészben ott kezdtük,
ahol az elõzõt abbahagytuk, és ennek
megfelelõen a 65. percben Salamon be-
adására Král érkezett, és nem hibázott,
3-1.

A 70. percben a szerzett labdával elõre-
tört, majd 22 méterrõl védhetetlenül lõtt
a jobb felsõ sarokba, 4-1. A 76. percben
Szabó Fülöpöt indította a bal oldalon,
felnézett és a középen érkezõ Král elé
passzolt, aki 16 méterrõl nem hibázott,
5-1.
A 87. percben Markovics a bal oldalon el-
futott, beadására Szabó érkezett, és 6 mé-
terrõl fejjel nem hibázott, 6-1.
A leírtakon kívül még több helyzetet ki-
dolgozott csapatunk, amely végig fölény-
ben játszott az ellenféllel szemben, akik
ezen a napon a labdát csak keresték.
Megkockáztatom, hogy a kisapostagi csa-
patnak még helyzete sem volt, csak talán
három kapura lövése, melyek egyike sem
jelentett veszélyt.
Mintha nem is egy osztályban játszó csa-
patok léptek volna pályára, akkora volt a
különbség a két együttes között.
Az elmúlt meccsekbõl szinte törvénysze-
rûen következett, hogy valamelyik csapat
ellenünk bele fog szaladni egy nagy „po-
fonba”, mert nem lehet minden mérkõ-
zésünk olyan, hogy kihagyjuk szinte min-
den helyzetünket. Ezen véleményének
már több törzsszurkoló is hangot adott,
és most örömmel nyugtázták a „jóslat”
beteljesedését.
Egyszerûen nem lehet a csapatból senkit
kiemelni, mindenki maximális fordulat-
számon pörgött és szemmel láthatóan él-
vezte a játékot. Csapatmunka volt, de
azért Markovicsról megjegyezném, hogy
régen láttam már ekkora futóteljesít-
ményt, melyet szinte azonos mennyiség-
gel az ellentétes oldalról Salamon megtá-
mogatott.
Védelmünk stabilan állt, középpályánk
nagyon megverte az ellenfél középpályá-
ját, míg csatáraink most az elmúlt hetek-
hez képest nagyszerû arányban használ-
ták ki helyzeteiket.

Az ilyen mérkõzésekre lehet mondani azt
a közhelyet, hogy „egy csapat volt a pá-
lyán”.
Csapatunk már öt mérkõzés óta veretlen,
ami egy frissen feljutott csapatra nézve
biztató.
Horváth Csaba edzõ, Sárszentmiklós:
Nagyszerû csapatjátékkal, idõnként kö-
zönség-szórakoztató módon, ilyen arány-
ban is megérdemelten nyertünk. Jók:
egész csapat.
Boldóczki Sándor edzõ, Kisapostag:
Akaratban felülmúltak bennünket. Ilyen
arányban is megérdemelt a sárszentmik-
lósi csapatgyõzelem. Jók: nincs.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kisapostag

1-6
Góllövõk: Szilágyi, Szili Z. (2), Szili J.,
Bozó, Nagy.
Sajnos, errõl a mérkõzésrõl is elmondha-
tó, hogy ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert az ellenfél. Csapatunkban
szemmel láthatóan benne maradt még a
szüreti bál, minden elképzelés nélkül,
akaratgyengén léptünk pályára az igen-
csak jó játékerõt képviselõ kisapostagi
csapat ellen.
Csatáraik szinte azt csináltak a pályán,
amit akartak, ha nagyobb arányú a gyõ-
zelmük, akkor sem szólhattunk volna egy
szót sem.
Nem volt a csapatunkban egyetlen játé-
kos sem, akit ki lehetett volna emelni.
Öregfiúk csapatunk szombaton szintén
Kisapostag csapatával játszott idegen-
ben, ahol 4-0 arányú félidõ után 4-1 ará-
nyú gyõzelmet aratott, mely bizalmat ad
az áhított bajnoki cím megszerzésére.
Ha összességében nézzük a hétvégét, ak-
kor Sárszentmiklós—Kisapostag 2-1.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Martonvásár 6 - 1 29-7 18
2. Aba-Sárvíz 6 - 1 24-8 18
3. Etyek 5 1 1 26-6 16
4. Polgárdi 5 1 1 27-11 16
5. Velence 5 - 2 21-11 15
6. Sárszentmiklós 3 2 2 13-10 11
7. Iváncsa 3 1 3 15-15 10
8. Adony 2 2 3 20-23 8
9. Baracs 2 2 3 10-16 8
10. Kisapostag 2 1 4 13-21 7
11. Alba Regia 2 1 4 10-19 7
12. Szabadegyháza 2 1 4 5-18 7
13. Bicske 1 2 4 12-16 5
14. Csór Truck-Trailler 1 2 4 10-15 5
15. Kápolnásnyék 1 2 4 12-31 5
16. Pusztaszabolcs - 2 5 8-25 2

ÚJ FILMEK A MÛVELÕDÉSI HÁZ
VIDEOTÉKÁJÁBAN!

Randiguru (Will Smith) vígjáték

A pofonok földje (Stephen Chow) akció-vígjáték

A fõnix útja (Dennis Quaid) kalandfilm

Lilo és Stitch 2. rajz-mesefilm

Hetente bõvülõ választék! Már több mint 500 DVD!

3 film kölcsönzése esetén

AJÁNDÉK VHS kazetta.

Nyitva: 13-20.30 óráig, szombaton 16-20.30 óráig
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Száz éve született Dag
Hammarskjöld (1905-1961) II. rész

Hammarskjölddel kapcsolat-
ban két ajándékra utalok, ami
az én életemmel kapcsolatos.
1965-ben megkaptam a Väg-
märken címû páratlan értékû
könyvet svéd eredetiben, ami-
nek nagy részét lefordítottam
és gyülekezetünkben ismer-
tettem. A másik páratlan aján-
dék 1977-ben ért, amikor Lan-
tanaban (Florida, USA) egy
közös bizottsági ülésen
(LVSZ-római katolikus egy-
ház) tíz napig együtt ülhettem
Margaret Statis titkárnõvel,
aki Hammarskjöld utódjának,
Waldheim fõtitkár irodájának
egyik alkalmazottja volt, de
elõbb együtt dolgozott az asz-
kétának ismert, fantasztikus
munkabírású Dag Hammar-
skjölddel. Sok érdekeset hal-
lottam tõle, kiegészítette
mindazt az ismeretemet, amit
addig a fõtitkártól tudtam.
Statis titkárnõ elmondása sze-
rint is igazi északi jelenség
volt, személyisége jéghegyhez

hasonló, aminek csak egytized
része látszik a felszínen és ki-
lenctized része elrejtett. Sõt,
forró lávát hordozó, belsõ vi-
harokat átélt ember, aki állan-
dóan küszködik magányossá-
gával, ugyanakkor nem akar
senkit saját természetével,
sorsával terhelni. Mint egykor
Kierkegaard, aki ugyan rajon-
gásig szerette menyasszonyát,
de önmagától féltette, és nem
nõsült meg, Hammarskjöld is
hasonló módon viselkedett.
Amikor Erzsébet angol király-
nõ megkérdezte egy fogadá-
son, miért nem nõsül meg, azt
felelte: Láttam, anyám mit
szenvedett apám hivatása mi-
att. Senkit sem akartam ha-
sonló sorsra kárhoztatni”.
Hammarskjöld pedáns, udva-
rias, jó kolléga volt, de senkit
igazán közel nem engedett
magához. Egyedül járta az
utat, önmagával, feladataival
szembesült és Isten erejével
végezte hivatását. Legendás
munkabírását, állandó mun-
kakészségét többen menekü-
lésnek érezték: a ránehezedõ
magánytól munkába mene-
kült. Csak Leif Belfrage titká-
rával beszélgetett, õ volt az,
akinek megírta, hol található
irodájában végrendeletének is
számító naplója, amit levél-

ben „fehér könyvemnek” ne-
vezett, amely saját kapcsolatát
mutatja meg Istennel, és
amelynek a kiadását titkárára
bízta. Hagyatékából derült ki,
hogy diplomáciai elfoglaltsá-
ga idején is rendszeresen olva-
sott keresztény szerzõket.
Jegyzeteiben szerepel Augus-
tinus, Assisi Ferenc, Keresztes
János, Eckhardt mester, A-
villai Teréz, Kempis Tamás,
Pascal. Jól ismerte a megújuló
francia katolicizmust is: Cla-
udelt, Marcelt, Peguyt. Nem
másolta, hanem magába ol-
vasztotta õket, töltekezett ve-
lük, de egyéniség maradt.
Stockholmban és New York-
ban is többféle templomba
járt: evangélikus, anglikán, or-
todox, római katolikus temp-
lomba és az ENSZ székház fe-
lekezetközi kápolnájába, ami-
nek létrejöttében nagy szere-
pet vállalt, és ahol gyakran ült
csöndben meditálva, imád-
kozva. (Magam is láttam az
impozáns, áhítatot keltõ ká-
polnát.)
Gyakran érték vádak. A ’60-as
években, a Vägmärken meg-
jelenése után nálunk is újság-
írók gyalázták, a felháborodás
hangján írtak róla, idézem:
„vallásos hajlamú ember ke-
zében volt a fõtitkári tiszt az

ENSZ-ben”. A nagyhatalmak
támadásával szemben Ham-
marskjöld gyakran mondta: õ
„a kishatalmakat akarja kép-
viselni”. Pál apostol szavával
kifejezve jóval akarta legyõzni
a rosszat, a hatalom kísértését
— tudott alázatos maradni.
Megmaradt tisztakezû ember-
nek, megvásárolhatatlan e-
gyéniségnek. Erkölcsi kategó-
riákban gondolkodott, és a
nemzetközi életben is így is
cselekedett. Ami rajta állt,
megtette a háború ellen, csa-
ládi címerük felirata érvé-
nyessé vált: Békét teremteni!
— ez volt szolgálata program-
ja. Megállta a XX. századi
nagy kísértést, a felületességet
is. Õt olvasva gyakran jut
eszembe Dsida verse a temp-
lomablakról: „Óh titkok titka a
földön itt lent, belülrõl nézzen
mindenki mindent. Szemetet és
szívet, arcot és békét, áldja meg
az Úr látók fényességét!” Evan-
gélikus értelmiségünknek a-
jánlom Dag Hammarskjöld
testvérünk írásait, gondolata-
it. Megérdemelne magyarul
egy teljes életrajzot is.

Hafenscher Károly, dr.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás pá-
lyázatot hirdet megalakítandó kistérségi mun-
kaszervezetében pénzügyi ügyintézõ álláshe-
lyének betöltésére.

A meghirdetett beosztás megnevezése:

kistérségi
pénzügyi-ügyintézõ.

Az állás betöltésének feltétele:
— középfokú végzettség (közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi—számviteli szakké-
pesítés,
— mérlegképes könyvelõ szakképesítés;
— büntetlen elõélet;
— önkormányzati hivatalban szerzett legalább
3 éves szakmai tapasztalat.
Az elbírálásnál elõnyt jelent: felsõfokú végzett-
ség, államháztartási és számítógépes ismeret.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: pá-
lyázati kérelmet, szakmai önéletrajzot; az iskolai
végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolatait; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítványt; a társulás mûködésére vonatkozó
szakmai elképzeléseket.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jogál-
lásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A kinevezés és a vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól.
Az álláshely 2005. október 17-étõl betölthe-
tõ.
A pályázatok benyújtásának módja és határide-
je:
A pályázatot személyesen vagy postai úton
kell benyújtani az alábbi címre: Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás, Juhász János
– Kistérségi Tanács elnöke, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005.
október 10.
A pályázat elbírálás határideje: 2005. októ-
ber 14.
A pályázattal kapcsolatban további informá-
ciót nyújt: Juhász János – Kistérségi Tanács
elnöke, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Tel.:
06 (25) 520 260.

Felhívás
Ösztöndíj megpályázása
érdekében minél elõbb

jelentkezzetek a kisebbségi
önkormányzatnál!

Feltételek:

– általános iskolában felsõ tagoza-
tos, roma származású tanulók, ha
az év végi tanulmányi átlaguk 3,5
vagy ennél jobb volt;

– középfokú iskolában tanuló, roma
származású fiatalok, ha az év végi
tanulmányi átlaguk 3,0 vagy ennél
jobb volt.

Kisebbségi önkormányzat
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3-án, szombaton, 19 órakor:

M e n n y e i k i r á l y s á g
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm
Balián, a patkókovácsból lett lovag Je-
ruzsálembe érkezik, ahol megtapasz-
talja az ármánykodást és az intrikát,
szerelembe esik, majd a rátermettsége
révén vezéralakja lesz az események-
nek.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Kedves Babák, kedves Mamák!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat iro-
dájában újra Baba-mama klub minden hónap elsõ és harma-
dik szerdáján.

A Baba-mama klub programja:
A baba és a zene világa.

Vendég: Szénásiné Szabó Mariann
ének-zene tanár.

Idõpont: 2005. október 5., szerda,
16.00 óra.

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.

Továbbra is minden anyukát, csemetét szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat hírei

A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Sár-
bogárd, Ady E. út 162.) tájékoztatja Sárbogárd város lakos-
ságát, hogy továbbra is rendszeresen, ingyenes tanácsadásai-
val segíti ügyfeleit.
Pszichológiai tanácsadás: minden szerdán 8.00-15.30 óráig.
Jogi tanácsadás: minden hétfõn 14.00-16.00 óráig.
Fejlesztõpedagógus: minden kedden 8.00-15.30 óráig.
Adósságkezelési tanácsadás: minden csütörtökön 8.00-11.30
és 13.00-15.00 óráig.
Baba-mama klub: kéthetente, szerdai napokon 16.00 órától.
Játszóház: minden hónap harmadik szombatján 9.00-12.00
óráig.
Aktuális programjaink folyamatosan olvashatóak a szolgálat
bejárati ajtaján.
A tanácsadásokon történõ részvétel elõzetes (személyesen
vagy telefonon megtett) bejelentkezés alapján történik (tel:
06 (25) 508 970).
Folyamatosan várjuk a segítõ szándékú személyek, cégek,
vállalkozók adományait, melyeket eljuttatunk a hátrányos
helyzetû családok, gyermekek részére.

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

2005. október 1-jén, szombaton, 14.00 órakor az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

ÜNNEPSÉGÜNKRE
az alapi mûvelõdési házba.

Ünnepi köszöntõt mond: Alap község polgármestere.
A mûsor résztvevõi:
— a Bóbita óvoda nagycsoportosai,
— az alapi Mezõföld gyermektánccsoport,
— Margaréta nyugdíjasklub.
A Fejér Megyei Mûvelõdési Központnak köszönhetõen, a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával:
— a Holló együttes vidám, zenés koncertje,
— Kisfaludy Károly: Csalódások (vígjáték) — a dunaújváro-
si Bartók kamaraszínház produkciója.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Házi sajt
Másfél liter házi, vagy 2,8%-os zacskós tejet felforralunk, egy
egész citrom levét és ízlés szerint sót belekeverünk. 2-3
percig fõzzük. 1 órát hûlni hagyjuk, majd ritka szûrõn, vagy
túrózacskóban lecsurgatjuk. Lapított gombócokat készítünk
belõle, ha már teljesen kicsorgott a savó. A sajtkorongokat
kakukkfû és morzsolt majoránna keverékébe forgatjuk,
szikkasztjuk.

Kelt rétes
Hozzávalók: 1 dkg élesztõt 6 db kockacukorral és 1 dl tejjel
felfuttatunk. Egy jó diónyi vajat habosra keverünk 2 tojássá-
gával, kis sót adunk hozzá, majd a megkelt élesztõt, 25 dkg
lisztet és annyi tejet, hogy rétestészta keménységû legyen.
Kisujjnyi vastagra nyújtjuk. 5 dkg vajat habosra keverünk 6
dkg cukorral, s a tésztára kenjük. Kisodorjuk, és jó szorosan
feltekerjük. Csigaalakban egy kikent lábosba tesszük és meg-
kelesztjük. Ha megkelt, egy csésze forró vaníliás tejjel leönt-
ve kisütjük. Lekvárt adunk hozzá. Ügyeljünk arra, hogy alul
jól átsüljön!

Töltött kacsamell
Elõkészítés: a gesztenyét megtisztítjuk, lábasba tesszük, fel-
öntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Megszórjuk Deli-
kát ételízesítõvel, hozzáadjuk a margarint, és lefedve puhára
pároljuk. A kacsamelleket kicsontozzuk, megmossuk, és szá-
razra töröljük. Óvatosan felfejtjük a bõrét, ide rakjuk majd a
tölteléket.
Elkészítés: a gesztenyérõl levesszük a fedõt és elfõzzük a le-
vét. Burgonyanyomón áttörjük, hozzáadjuk a darált húst, a
tojást, megsózzuk, borsozzuk, beleöntjük a tejszínt és sima
masszává összedolgozzuk. A sütõt 200 fokra (gázsütõ 3. fo-
kozat) elõmelegítjük. A kacsamell fellazított bõre alá betölt-
jük a gesztenyés masszát, szépen megformázzuk, bedörzsöl-
jük sóval, borssal és tûzálló tálba fektetjük. Kevés vizet ön-
tünk alá, befedjük alufóliával és kb. 45 percig pároljuk a sütõ-
ben. Levesszük a fóliát, 180 fokra (gázsütõ 2. fokozat) mérsé-
keljük a hõt, a levével többször meglocsoljuk a pecsenyét és
kb. 30 perc alatt szép piros ropogósra sütjük. Párolt káposz-
tával, burgonyapürével tálaljuk.

Nagymama receptjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet megalakí-
tandó kistérségi munkaszervezet vezetõi álláshelyének betöltésére.

A meghirdetett beosztás megnevezése:
munkaszervezet-vezetõ.

Az ellátandó feladat: a munkaszervezet tevékenységének szervezése,
koordinálása, döntés-elõkészítés, -végrehajtás.
Az állás betöltésének feltétele:
— egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
— büntetlen elõélet;
— önkormányzati hivatalban szerzett legalább 3 éves szakmai tapaszta-
lat.
Az elbírálásnál elõnyt jelent: jogi vagy közigazgatási szakvizsga, állam-
háztartási és számítógépes ismeret, valamint a vezetõi gyakorlat.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: pályázati kérelmet, részletes
szakmai önéletrajzot;
az iskolai végzettséget igazoló oklevelek; bizonyítványok másolatait; 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; a társulás mûködésére vo-
natkozó szakmai elképzeléseket.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A kinevezés és a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
Az álláshely 2005. október 17-étõl betölthetõ.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje: a pályázatot személye-
sen vagy postai úton kell benyújtani az alábbi címre: Sárbogárdi Többcé-
lú Kistérségi Társulás, Juhász János – Kistérségi Tanács elnöke, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 10.
A pályázat elbírálás határideje: 2005. október 14.
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt: Juhász János
– Kistérségi Tanács elnöke, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Tel.: 06
(25) 520-260.

Tájékoztató a must
erjedésével kapcsolatos

veszélyekrõl és teendõkrõl
Elérkezett az õsz, a szüret és a borkészítés idõszaka. A szüreti hangulat
azonban nem jelent mindenkinek örömteli emléket. Sajnos, ebben az idõ-
szakban minden évben megtörténnek a tragédiák is. Pontos statisztika
nincs, azonban a becslések szerint évente 12-15 esetben okoz halált a
mustgáz néven emlegetett, a must erjedésébõl felszabaduló szén-dioxid.
A mustgáz (szén-dioxid) színtelen, szagtalan, a levegõnél nehezebb,
mérgezõ gáz, belélegezve életveszélyes. A meggondolatlanság így halál-
hoz is vezethet. Mivel a mustgáz a levegõnél nehezebb, így a helyiség al-
só részét tölti meg elõször, majd egyre feljebb emelkedik, és kiszorítja az
éltetõ levegõt. Amíg az erjedés tart, mindig kellõ elõvigyázatossággal
járjunk el, gondoskodjunk a pince, a helyiség rendszeres szellõztetésé-
rõl.
A tragédiák megelõzhetõek a régi, bevált módszer alkalmazásával: csak
úgy tanácsos lemenni a pincébe, hogy magunk elõtt botra erõsített, égõ
gyertyát tartunk derékmagasságban. Ha a gyertya elalszik, azonnal el
kell hagyni a helyiséget.
Felhívjuk a figyelmet még arra is, hogy mustgázmérgezést szenvedõ,
eszméletét vesztett ember mentését csak kellõ óvatossággal, körülte-
kintõen lehet elvégezni. Ha ugyanis a másik segítségére sietõ ember le-
hajol, belélegzi a gázt, elõfordulhat, hogy maga is áldozatul esik. Ilyen
esetet észlelve azonnal értesítsék a tûzoltóságot, akik a mentést gyor-
san, szakszerûen el tudják végezni.

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

Nagybátyámhoz
Elindultak megszokott útjukon a hétköznapok
És nélküled gurulnak le nagy kortyokban torkukon a jó borok.
Házak tucatjai, vakolatok, betonok tonnái
Õrzik kezed mozdulását,
Hogy egyszer majd valamely géned által hirdethesse
Az élet hiába és örökkévalóságát.
Azt hittük ismerünk.
Tévedtünk.
haragod simogató volt mint a jóság.
Gyengeséged nem mutattad, annál inkább erõdnek pózát.
Megtévesztettél, hogy kíméld szívünket.
Nem tudom, megérdemeltük mi ezt tõled?
Hisz nem találtunk kelyhet, hogy elfolyó véredet felfogjuk.
Sem szót, sem tettet, hogy magányod feloldjuk.
Piros véred vájt neki medret a homokban.
Nem háborog már, csak figyel ránk nyugodtan.

2005. augusztus 24. Horváth Györgyi
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A kakaska és a jércike
Hol volt, hol nem volt, volt a
világon egy kis kakaska meg
egy jércike. Amint ott ka-
pargáltak a szemétdombon,
megtalált a jércike egy szem
kökényt, el akarta nyelni,
megakadt a torkán, elkez-
dett fulladozni, kérte a
kakaskát:
— Eredj, kakaskám, hozz a
kúttól vizet, mert mindjárt
megfúlok a kökénytõl.
Elment a kakas a kúthoz.
— Kút! Adjál nekem vizet!
Vizet viszem pityikének,
mert mindjárt megfullad a
kökénytõl.
— Nem adok biz’ én, míg nekem a fától
zöld gallyat nem hozol.
Elment a kakaska a fához.
— Fa! Adjál nekem zöld gallyat, zöld
gallyat adom kútnak, kút ád nekem vizet,
vizet viszem pityikének, mert mindjárt
megfullad a kökénytõl.
— Bizony nem adok én — felel neki a fa
—, míg nekem a szép leánytól koszorút
nem hozol.
Elment a kakaska a szép leányhoz.
— Szép leány! Adjál nekem koszorút, ko-
szorút adom fának, fa ád nekem zöld
ágat, zöld ágat viszem kútnak, kút ád ne-
kem vizet, vizet viszem pityikének,
pityike mindjárt megfullad a kökénytõl.
— Bizony nem adok én, míg nekem a var-
gától cipõt nem hozol.
Elment a kakaska a vargához.
— Varga! Adjál nekem cipõt, cipõt vi-
szem szép leánynak, szép leány ád érte
koszorút, koszorút viszem fának, fa ád ér-
te ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem
vizet, vizet viszem pityikének, mert mind-
járt megfullad a kökénytõl.
— Nem adok addig, míg nekem a mol-
nártól csirizt nem hozol.
Elment a kakaska a molnárhoz.
— Molnár! Adjál nekem csirizt, csirizt
adom vargának, varga ád nekem cipõt, ci-
põt adom szép leánynak, szép leány ád

nekem koszorút, koszorút
adom fának, fa ád nekem
ágat, ágat viszem kútnak,
kút ád nekem vizet, vizet vi-
szem pityikének, mert
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.
— Nem adok addig, míg ne-
kem a disznótól hájat nem
hozol.
Elment a kakaska a disznó-
hoz.
— Disznó! Adjál nekem há-
jat, hájat viszem molnár-
nak, molnár ád nekem csi-
rizt, csirizt viszem vargá-

nak, varga ád nekem cipõt, cipõt viszem
szép leánynak, szép leány ád nekem ko-
szorút, koszorút viszem fának, fa ád érte
ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem
vizet, vizet viszem pityikének, pityike
mindjárt megfullad a kökénytõl.
— Nem adok biz’ én, míg a szolgálótól
moslékot nem hozol.
Elment a kakaska a szolgálóhoz.
— Szolgáló! Adjál nekem moslékot, mos-
lékot viszem disznónak, disznó ád érte
hájat, hájat viszem molnárnak, molnár ád
érte csirizt, csirizt viszem vargának, varga
ád érte cipõt, cipõt viszem szép leánynak,
szép leány ád érte koszorút, koszorút vi-
szem fának, fa ád érte ágat, ágat viszem
kútnak, kút ád érte vizet, vizet viszem
pityikének, pityike mindjárt megfullad a
kökénytõl.
A szolgáló adott neki moslékot, moslékot
vitte disznónak, disznó adott neki hájat,
hájat vitte molnárnak, molnár adott neki
csirizt, csirizt vitte vargának, varga adott
neki cipõt, cipõt vitte szép leánynak, szép
leány adott neki koszorút, koszorút vitte
fának, fa adott neki ágat, ágat vitte kút-
nak, kút adott neki vizet, vizet vitte pi-
tyikének, de a pityike már akkorra meg-
fulladt a kökénytõl.
Ha a pityike meg nem fulladt volna, az én
mesém is tovább tartott volna.

Arany László

Heti idõjárás
Az átmeneti csapadé-
kosabb, hûvösebb idõt
követõen visszaáll a
már több hete megszokott idõre az
idõjárás, azaz vasárnaptól újra napos,
felhõs, száraz idõ várható kellemes
délutáni csúcshõmérsékletekkel. Reg-
geli hõmérséklet 9-12 fok, napközben
15-24 fok várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

ékszer, könyvmoly, inda, gyémánt, Ve-
lence, kettõ, bazár, rohanni,
KÖNYVTÁR
Helyes megfejtést küldtek be: Szabó Szi-
monetta, Alap; Suplicz Adrienn, Alap;
Somogyi Réka, Alap; Tenke Ádám, Alap;
Márkus Helga, Alap; Lojd Réka, Alap;
Kiss Regina, Alap; Kiss Erika, Sárbo-
gárd; Varga Júlia, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Kiss Erika

Sárbogárd, Csaba u. 5.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. A következõ szavakban földrajzi ne-
veket találsz elrejtve. Melyek ezek?

BABAKONYHA:

KALAMAJKA:

FEGYÕR:

BEGERJED:

2. Bátrabb-e a vakmerõ a bátornál? A
választ keresd meg a rejtett szöveg-
ben!

A vakmerõ: nokav rem, men ajtál a
tlyészev, men si ajdut im itegenyef.

A bátor: nogyan lój ajdut tim tatzákcok,
sigém gáveleb a ebttet.

Beküldési határidõ:
2005. október 4.

Közlemény
Akinek önvédelmi fegyvere van és tar-
tási engedéllyel rendelkezik köteles
évente lõgyakorlaton részt venni.
Jelentkezni lehet bejelentkezés alap-
ján a következõ telefonszámokon:

06 (30) 332 5498
ifj. Kiss András,

06 (30) 331 5598 elnök,
06 (20) 393 7979

„Flórián 07” Lövészklub.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági
bejelentések és
segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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OKTÓBER 1., SZOMBAT

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 9.45
TS–Korner 10.15 Hol-mi? 10.45 TS–MOTO GP 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek 12.10 Fõzzünk megint
egyszerûen! 12.40 Athéntól-Athénig 13.30 Nemzeti
értékeink 14.00 Századunk 14.30 Ne búsolj! 16.00
Híradó 16.10 TS 18.05 A Nagy Könyv–elõdöntõ 19.00
Luxor-show 19.30 Híradó 19.53 Sporthírek 20.05
Ötöslottó-számsorsolás 20.15 Jack és Bobby 21.05
Bombanõ 23.05 Híradó este 23.10 Sporthírek 23.20
TS–Birkózó-vb
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 12.40
Mr. Bean 13.00 Corinna 13.20 Vigyázz, kész, poén!
13.50 Kincskommandó 14.45 Tuti gimi 15.40 John
Doe 16.40 Képtelen képrablás 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 Szeress most! 20.25 Medicine Man
22.25 Az asztronauta 0.35 Darkly Noon
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.15 Jégkorszak szörnyei
11.15 Laktérítõ 11.50 Totalcar 12.25 Játszd újra az
életed 13.20 Országutak õrangyala 14.25 Karen Sisco
– Mint a kámfor 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csil-
lagkapu 17.30 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Bilko fõtörzs 22.20 A
zsaru családja 0.05 Állati kiképzés 1.45 Fastlane
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

OKTÓBER 2., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 20. Plusz Budapest nemzetközi
maraton és futófesztivál 9.03 Pipitér 11.05
Gyémántográfia 11.50 „Így szól az Úr!” 12.01 Híradó
12.05 Fõtér 13.00 Ismeretterjesztõ mûsor 13.54
Örömhír 14.20 Úton 14.50 Csellengõk 15.15 Az újra-
szõtt Selyemút 15.45 Magyar elsõk 16.00 Híradó
16.03 Dob+basszus 17.00 TS–Birkózó-vb 18.05 A
kék bolygó 19.00 Híradó 19.25 Butaságom története
20.55 Friderikusz – A szólás szabadsága 22.05 Híradó
este 22.10 TS 23.15 TS–Motorsport 23.35
TS–Birkózó-vb 0.30 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.45 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.30 Megaman 8.50 Slayers – A kis boszorkány
9.20 Vasárnapi receptklub 9.40 Játék 10.40 Borsodi
liga 13.35 Forma-1-magazin 14.05 Egy rém rendes
család 14.30 Hegylakó–A holló 15.30 Mindent bele,
angyalok! 16.35 Medicopter 117 17.30 Harmadik
mûszak 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Jackie, a
szépfiú 22.05 Heti hetes 23.15 Szellemkutya 1.20 Fó-
kusz portré 1.55 Vészhelyzet
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 Irigy Hónaljmirigy 21.10 A
fegyverek szava 0.00 Amatõr
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 Közvetítés a
Pesti Színházból 22.00 Késõ Esti Krónika 22.20 Rádió-
színház: Három koporsó 22.49 Esti dallamok 0.00
Himnusz 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 3., 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 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30
Domovina 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.53
József Attila 100 16.00 Híradó 16.10 A kék bolygó
17.00 12+ 17.30 Híradó délután 17.50 A nagy vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna 22.05 Hétfõ este
22.35 Kultúrház 23.05 Dokuzóna 23.45 Rosa és
Cornelia 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 12.00 Híradó 13.05 Viszlát
család, viszlát szerelem! 15.05 Disney-rajzfilmsorozat
15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen
Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Gyõzike
21.50 Bajkeverõk 22.25 Világfalu 23.05 Találkozások
– este 23.20 Rali-vb, Japán 23.55 Hideg ölelés 1.40
Autómánia 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Teréz anya 15.20 A sze-
relem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.10 Multimilliomos 20.45 Hármasban szép az
élet 22.55 Hack – Mindörökké zsaru 23.55 Jó estét,
Magyarország! 0.25 Szép új világ
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 Rádiószínház 12.00 Déli Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Zene-szóval 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyar-
országról jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék
bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30
Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Írók, olvassatok remekmûveket! 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30
Emlékek szárnyain 23.04 Hangversenymúzeum 0.00
Himnusz 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 4., KEDD

MTV: 5.35 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 14.54 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár
15.54 József Atilla 100 16.00 Híradó 16.05 Ige és em-
ber 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika
17.00 12+ 17.30 Híradó 17.50 A nagy vita 18.35 Esti
mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök
kérték 21.05 Kállai Ferenc 80 éves 22.00 Kedd este
22.30 Kultúrház 22.40 Panoráma 23.30 Híradó 23.33
Sporthírek 23.40 Felejtsd el Amerikát! 1.10 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Kõbunkó 15.05 Dis-
ney-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 Columbo 22.40 A 13. emelet 0.350 Talál-
kozások – este 0.50 Pillangók klubja 2.25 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.15
Salome 12.10 Játékidõ 13.10 Királyi zûr 15.20 A sze-
relem ösvényei 15.50 Anita a bûbájos bajkeverõ
16.25 Monk – Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik menny-
ország 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30
Aktív 20.05 Multimilliomos 21.00 Atomdzsungel
23.00 Nyomtalanul 0.00 Jó estét, Magyarország!
0.30 Propaganda 1.10 Egérút
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 Rádiószínház 12.02 Déli Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szól-
jon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyaror-
szágról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sport-
világ 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Brit hét
21.05 Mesélõ krónikák 21.35 A King’s Singers népze-
nei feldolgozásaiból 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ
Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból,
daljátékokból 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 5., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 10.05
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 Ige és ember 16.20 Evangélikus ifjúsági
mûsor 16.30 Tanúságtevõk 17.00 12+ 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 Nagy-
fõnök 22.00 Szerda este 22.30 Kultúrház 23.00 Provo-
kátor 23.30 Híradó 23.40 Szerelem és árulás 1.10
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 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 Oroszlánszív 23.00 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek 23.35 Maffiózók 0.40 Találkozások –
este 0.55 Így készült a hervadó virág 1.15 Antenna
1.45 Pokoli család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.20
Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki 11.50
Salome 12.40 Játékidõ 13.40 Zûrzafir, avagy hajsza a
Kék Tapírért 15.20 A szerelem ösvényei 15.50 Anita,
a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk – Flúgos nyomozó
17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban, rosszban 19.30 Aktív 20.15 Columbo 22.10 Gyil-
kosság másodállásban 23.55 Jó estét,
Magyarország! 0.25 Minden héten háború
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 Rádiószínház 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04
Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Kró-
nika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 Írók, olvassatok remekmûveket! 21.05
Szülõföldünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg
23.04 Nagy mesterek – világhírû elõadómûvészek
0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több mint doktor



Bogárd és Vidéke 2005. szeptember 29. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 17

10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.30 Napi mozaik
extra 12.00 Híradó 13.00 Rondó 13.30 Együtt 14.00
Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54 József Attila 100
16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó
17.50 A nagy vita 18.35 Esti mese 18.55 Szomszédok
19.30 Híradó 20.00 „Istennél a kegyelem!” 21.05 A
Nagy Könyv 22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház
23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.50 Koncertek az A38
hajón 0.15 Egy jóravaló lány halála 1.05 Kárpáti króni-
ka
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 Hajsza a gyémántokért
15.05 Disney-rajzfilmek 15.30 Csacska angyal 16.35
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Esti showder 22.55 Házon kívül 23.25 Ke-
mény zsaruk 0.20 Találkozások – este 0.40
Undercover 1.30 Infománia 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.105 Teleshop 11.40 Já-
tékidõ 12.40 Gorillák a ködben 15.20 A szerelem ös-
vényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25 Monk
– Flúgos nyomozó 17.25 Hetedik mennyország 18.30
Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Vá-
sott kölykök 21.15 Tuti sulitúra 23.15 Mutató 0.15
Strucc 0.45 Páran párban 1.20 Jó estét Magyaror-
szág! 1.55 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 Rádiószínház 12.02 Déli
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társal-
gó 15.05 Vállalkozás-klinika 16.00 Délutáni Krónika
16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Tárgyi emlé-
kek. Emlékezés a vértanúkra 17.45 Kék bolygó 18.00
Esti Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág
19.49 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Írók, olvas-
satok remekmûveket! 21.06 Kopogtató 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30
Iskolapélda 23.04 Ez is, az is 0.00 Himnusz 0.10
Éjszaka

OKTÓBER 7., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35
Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Több mint doktor
9.50 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.30
Napi mozaik extra 12.00 Hírek 13.00 Körzeti magazi-
nok 14.00 Sorstársak 14.30 Fogadóóra 14.50 Gusz-
táv 15.00 Kalandos nyár 15.53 József Attila 100
16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó
délután 17.50 A nagy vita 18.30 Esti mese 18.55
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Dob+basszus 21.05
A kívánságok fája 21.45 A Nagy Könyv 22.00 Péntek
este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.40 Ken
Park 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.35 Tappancsok 15.05 Dis-
ney-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 A vadon foglyai 0.00
Találkozások – este 0.20 Alias 1.10 A GEO bemutatja
2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.20 Frédi
és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki 11.50 Salome
12.40 Játékidõ 13.40 Három pacák és az idegenek
15.20 A szerelem ösvényei 15.50 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 A tábornok lá-
nya 0.10 Jó estét, Magyarország! 0.35 Jégtörõk
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 Rádiószínház 12.02 Déli
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Reménység hangja 14.04 Pén-
tek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni kró-
nika 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 Írók, olvassatok remek-
mûveket! 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 A 23 óra 22.00
Késõ Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában –
nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

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

Véradás
Nagylókon kedden, 27-én, 24-en ad-
tak vért, összesen 10 litert. Köszönjük
az önkéntes véradást!

Agócsné
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár elõ-
zetes költségek nélkül. Hitelkiváltás (BAR-
listásoknak is!). 1.000.000-7.500 Ft/hó,
3.000.000-22.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498,
06 (30) 681 7675. (0153736)

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

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

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

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

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

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

Kibõvített termékválasztékkal várjuk kedves
vásárlóinkat . Krisztina dísznövény, Árpád u.
65/A, 06 (30) 429 3403. (03511421)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18.00 órakor a sárbogárdi kul-
túrházban. Jelentkezés: Fûrész József, 06 (30)
290 3744, 06 (25) 461 303.
Totya kazán és 3,5 XT tárcsa eladó. Tel.: 06
(30) 939 1939. (0351976)

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

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)

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

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

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

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

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

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

Téli gumi garnitúra eladó, 175/70, R13, felni-
vel 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 vaj-
színû konyhakredenc. Tel.: 06 (30) 447 8331.
(0351353)

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

Németországból származó, használt autógu-
mi, minden méretben olcsón eladó. Ugyanitt
mûszaki 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 jel-
záloghitel, vállalkozói hitelek. Új és használt
ingatlanra jelzáloghitel (már 57.000 Ft-os mi-
nimál jövedelemtõl), bár, inkasszó végrehaj-
tás nem akadály. Tel.: 06 (20) 497 7533, 13.00
óra után. (0351366)

Sárbogárd központjában, csendes helyen,
négyszobás, kétkonyhás, kettõelõszobás, alá-
pincézett, családi ház, nagy telekkel, termõ
gyümölcsfákkal 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)

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

Csirkevásár. Sárbogárd, Kertalja u. 1., tel.: 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0351389)

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

Alsó tagozatos diákok korrepetálását válla-
lom, 06 (70) 617 1395. (0351330)

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

Állásajánlat. Mellékállású lehetõség. Pénz-
ügyi cég keres piackutató munkára heti egy al-
kalommal jelölteket. Érdeklõdni: 06 (30) 9934
293. (0351326)

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

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

Sárbogárdon, 3 szobás, gázfûtéses családi há-
zat vásárolnék. Tel.: 06 (30) 747 6224. (0351415)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0351430)

MOL kúttal szemben telek eladó, 06 (30) 538
2820. (0351423)

Sárbogárdon a Kovács közben családi ház el-
adó, 3 millió forintért. Tel.: 06 (70) 330 7255.
(0351424)

Otelló szõlõ eladó, Kossuth u. 11., 06 (25)
461 988. (03511419)

Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti lakás hosszú
távra kiadó, 06 (30) 2045 101. (0351418)

Sárbogárdon, kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 10 millió Ft, 06 (30)
258 0155. (0351417)

Tömött, konyhakész kacsák eladók Cecén,
csütörtökön, pénteken frissen, utána fagyaszt-
va, 06 (25) 234 303 (este). (0351416)

Sárbogárdon , téglaépületben, 2. emeleti, er-
kélyes, klímás, egyedi fûtéses lakás eladó+ga-
rázzsal vagy anélkül. Ár megegyezés alapján,
06 (30) 910 3790. (0351432)

Polski Fiat 1990-es, 2 év mûszakival eladó,
üzembiztos állapotban. Irányár: 110 ezer Ft.
Telefon: 06 (30) 303 7023.

Rántanivaló csirke. Tinódy u. 52. Tel.: 06 (25)
508 125. (0351414)

Kálozon, kétlakásos parasztház eladó, 06 (20)
567 5341. (0351348)

Puli kölykök eladók. Telefon: 06 (25) 467 047.
(0351347)

Rántanivaló csirke kapható. Tinódy u. 107.
(0351346)

„Zöldháztartás klubunk” megnyitó ünnepsé-
gére szeretettel meghívjuk és várjuk

2005. október 5-én, 15 órakor Ady E. út 121.
szám, a Barátság presszó különtermében ter-
mékbemutatóval és árusítással egybekötve,
vezetõség. Érdeklõdni: 06 (30) 298 3843.

Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ.
Tel.: 06 (25) 466 002. (0351342)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0351340)

Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06 (30) 632 3884. (0351454)

Régiség: 50-es évekbeli csillár eladó, 06 (25)
462 331.

Eladó ingatlanokat keresünk Cecén és Sárbo-
gárdon, 06 (20) 807 5881 (92).

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)

BEJÁRATOTT TV-SZERVIZ KIADÓ AZ
SZTK-VAL SZEMBEN.

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

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

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

Hívjon, segítünk: 06 (20) 227 6901

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

SPÓROLJON AZ
ÜZEMANYAGGAL!

Cecei sütemények
ugyanazon az áron kaphatók a

Fanni étteremben.

Tortarendelést felveszünk.

Nyitva: mindennap 8-22 óráig.

Sárbogárd, Ady E. út 103.

Telefon: 06 (25) 463 485
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A KeyTec Sárbogárd Kft.
munkatársakat keres

a következõ munkakörökbe:

RAKTÁROS
Elvárások:

minimum középfokú végzettség,
raktározás területén szerzett tapasztalat,

többmûszakos munkarend vállalása,
jó analitikai készség, flexibilitás, megbízhatóság.

Elõnyt jelent:
érettségi vizsga, alapfokú,

felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
Jelentkezés módja:

önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
7000 Sárbogárd Millennium 2000 út

magdolna.kovacs@keytec.hu

BETANÍTOTT MUNKÁS
Elvárások:

két, illetve három mûszakos munkarend vállalása,
rugalmasság, flexibilitás,

minimum 8 általános iskolai végzettség, orvosi alkalmasság.
Elõnyt jelent:

fémmegmunkálás, mûanyag-fröccsöntés,
illetve elektronikai összeszerelés területén szerzett tapasztalat.

Felvétel módja (betanított munkás esetén): tesztírás.
Jelentkezés módja: 06 (25) 518 112-es telefonszámon.
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Nyílt
tér

Újra csattognak a csatornafedelek
Korábban többször is panaszkodtak a
Köztársaság út lakói, hogy a 63-as úton lé-
võ szennyvízcsatorna fedelei megsüllyed-
tek, ezért az elhaladó kamionok kerekei
éjjel-nappal állandóan csattogtatják azo-
kat. A csattogás a környék lakóinak nyu-
galmát zavarja. Több helyen a sorozatos
ütések miatt összetöredezett a csatorna-
fedelek körüli burkolat, egyre jobban
süllyed a fedelet tartó keret, és meg is dõlt
a csatornafedél; ha egyszer eltörik, súlyos
baleset lehet az eredmény (amire volt már
példa).
Néhány évvel ezelõtt a sok panasz hatásá-
ra a Közútkezelõ Kht. megjavíttatta a
megsüllyedt csatornafedeleket. Azok saj-
nos nem sokáig bírták, így most ismét
ugyanaz a helyzet, mint régen.
Azt kérik az úton közlekedõk és a környék
lakói, hogy addig csináljanak valamit a
csatornafedelekkel, amíg baleset nem
lesz.

Hargitai Lajos

Szüreti felvonulás
Tinódon

Meghívunk minden érdeklõdõt a
tinódi szüreti felvonulásra és bálra

október 15-én, 12.00 órától
a szokott útvonalon.

Bál 19.00 órától Tinód végén, a sport-
pályán. A felvonulásra jelentkezni
Varga Istvánnénál (Tinódy utca) és
Vida Károlynénál (Lázár utca) lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Özvegy
ERDÉLYI FERENCNÉ

Puskás Ilona
nagylóki lakos 75 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt.

Temetése szeptember 30-án,
14 órakor lesz a nagylóki temetõben.

Huszár bácsi pert nyert

Lapunkban többször szerepeltek a Rész-
vét Bt. különbözõ perei. Az önkormány-
zat elleni nyertes perek (telek, temetõ
ügyek) után Tolnaiék most a szomszéd-
jukkal, Huszár Józseffel szemben azon-
ban pert veszítettek.
Ez a per már évek óta folyik. Tolnaiék
ugyanis a megengedettnél magasabb há-
zat építettek. A szomszédban lakó Hu-
szár József azt sérelmezte, hogy a túl ma-
gas ház beárnyékolja az udvarát és elveszi
elõle a kilátást. A Fejér Megyei Bírósá-
gon ebben az ügyben jogerõs ítélet szüle-

tett még 2004-ben. A jogerõs ítéletben
Tolnaiékat a bíróság 500.000 Ft megfize-
tésére kötelezte Huszár József javára. A
bíróság a bizonyítási eljárás során megál-
lapította, hogy a magas épület ilyen
mértékû értékcsökkenést eredményezett
Huszár József lakóingatlanában.
Tolnaiék nem nyugodtak bele a jogerõs
ítéletbe, és felülvizsgálati kérelemmel
fordultak a Legfelsõbb Bírósághoz. Ezt a
felülvizsgálati kérelmet azonban a Leg-
felsõbb Bíróság elutasította.

/H/

Tolnaiék
ellen!Sok szeretettelSok szeretettel

köszöntjükköszöntjük
az idõseket!az idõseket!

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.


