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Meghívó
Október 9-én, 11 órától

az aradi vértanúk emlékére kegyeleti váltófutást ren-
dezünk iskolás és egyéb csapatok részére a József Atti-
la u.—Tompa Mihály u.—Ifjúság u.—Salamon u. útvo-
nalon.
A verseny után megemlékezés lesz a Petõfi Sándor
Gimnázium parkjában lévõ aradi vértanúk emlékmû-
vénél.
A díjakat átadja és ünnepi beszédet mond: Lengyel
Zoltán országgyûlési képviselõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület, Sárbogárd

Van egy harang Sárbogárdon, mely sosem kondul meg, mégis vissz-
hangot ver a lelkemben a hangja minden egyes alkalommal, amikor
halottakra emlékezünk. A Hõsök terén lévõ emlékmûegyüttes tor-
nyában „szól” ez a harang — Huszár Péter kõfaragómester keze
munkája —, belevésve évezredek. (Ilyen tornyokat õseink akkor
emeltek, amikor megszabadultak az õket leigázó ellenségtõl.) A mö-
göttünk álló több mint ezer évet sosem feledjük, nem tagadjuk meg,
de nem is sírjuk vissza. Azok is mi voltunk, ezek is mi vagyunk; ha
nem fogadjuk el régi önmagunkat, képtelenek leszünk elfogadni új
önmagunkat is. A múlt: tanítás, melybõl tapasztalatot merítve
tovább vagy újra építkezhetünk és járhatunk új útjainkon.
Az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk egyike, Lázár Vilmos
honvéd ezredes is ezt üzente az utódok számára a bitófa alatt elmon-
dott utolsó mondatával: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófa
tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Olykor porainkból kell tehát újjáéledünk.
Ha elcsendesedünk, és befogadjuk a lélekharang szavát: az égiek, az
õsök üzenetét, megszabadulva régi, kínzó béklyóinktól, kiteljesít-
hetjük földi életünket.

Hargitai Kiss Virág

Lélekharang
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Szüreti felvonulás Rétszilason
Az idén nem a kocsmánál, ha-
nem Horváth István borházánál
gyülekeztek a rétszilasi felvonu-
lás résztvevõi. Végh József bíró
uram és Gotthárd Ágnes tekinte-
tes bíróné asszony Herczeg Lász-
ló hintóján haladt a menet ele-
jén. Elõttük a csikósok, csõszle-
gények lépdeltek tüzes lovaikon
a huszárkisasszonnyal az élen. id.
Farkas István vitte a szépen feldí-
szített szüreti szentkoronát. Ert-
ván István kocsiján ült Papp Ist-
ván cigányvajda, feleségével, Hó-

lik Istvánnéval és kívánatos „menyecske lányukkal”, a gyö-
nyörûen kifestett, nagyon kacér ifj. Szeip Sándorral. Gárdo-
nyi János, Raffai József, Szeip Sándor és a cecei Nyikos Gá-
bor kocsiján ültek a csõszlányok, csõszlegények. Nagy István
csapos kocsijáról kínálgatták a házak elõtt integetõket bor-
ral. A zenét Simon Jocó szolgáltatta.
A felvonulás után közös vacsora volt, melyet Rigó István fõ-
zött, majd az esti szüreti mulatságra látták vendégül a falu
népét.

A rétszilasiak köszönetet mondanak a rendõrkapitánynak és
a szolgálatot teljesítõ rendõröknek, a cecei polgárõrnek,
Domján Jánoséknak, Horváth Istvánnak, aki helyet biztosí-
tott a szüreti mulatságnak, és minden olyan személynek,
akik a szüreti felvonulás sikeréhez hozzájárultak.

Jövõre várunk mindenkit, ugyanitt.

Köszönetet mond a Rétszilasért Egyesület
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Idõsek napja
Alapon

Szombaton délután köszöntötték Alap község idõs polgárait a
kultúrházban. Horváth József polgármester köszöntõje után
felléptek a Bóbita Óvoda nagycsoportosai, a néptáncosok, a
Margaréta nyugdíjasklub énekesei, a Holló együttes, és látvá-
nyos színházi produkcióra is sor került. A dunaújvárosi Bartók
kamaraszínház Kisfaludy Károly: Csalódások címû vígjátékával
szórakoztatta a nagyérdemût. A mûsor után minden idõs virá-
got kapott az önkormányzattól.

Hargitai Lajos

Kukorica
fajtabemutató

Az idei esztendõ idõjárása kedvezett a kukoricának. A szára sok
helyen két embermagasságúra nõtt, és szép, telt, érett kukorica-
csövek sorakoztak többnyire kettesével a levelek alatt.
Lajtos János a sárszentmiklósi falu alatti földjére vállalta bemu-
tató tábla létesítését, amelyre három vetõmagtermelõ cég fajtá-
it vetette el. A jól megmunkált földben jó termés mutatkozott.
Hetekkel korábban kitáblázták a fajtákat. Furcsa közjátékként
a bemutató elõtti napokban ismeretlen tettesek bizonyára a ka-
rók miatt ellopták a táblákat. Ezeket szerencsére még sikerült
idõben pótolni.

Szeptember 4-ére hívták meg a
környékbeli gazdákat, hogy az
értékesítõ szakemberek bemu-
tassák, mit tudnak az egyes fajták
a mezõföldi viszonyok között.
A Syngenta fajtáit Varju Ákos is-
mertette, a martonvásári és Li-
magrain termékeit István László.
Szakmai ajánlásaik során egyút-
tal tájékoztatást adtak a kukori-
cához használatos gyomirtó- és
növényvédõ szerekrõl is. Az Ag-
ro Linz mûtrágyáit Resch Gábor
mutatta be.

Ezt követõen szakmai beszélgetéssel folytatódott a program a
Korona étteremben.

Hargitai Lajos

Így tanítotok!

Horváth Lajos: Iskoláskönyv címû, kimeríthetetlen humorral
megírt kötete a Bogárd és Vidéke Lapkiadó gondozásában je-
lent meg. A könyv sárbogárdi bemutatójára hétfõn a városi
könyvtárban került sor Román Károly tanár úr közremûködé-
sével. A könyvbõl részleteket olvasott fel Hargitai Kiss Virág és
Viasz Zoltán. A bemutató után a közönség által megvásárolt
köteteket dedikálta a szerzõ.
A könyv kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadónál, a Pataki
könyvesboltban, valamint Cecén és Vajtán a boltokban.

Hargitai Lajos

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

2005. október 8-án (szombaton).
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
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DROGHÁBORÚ?
Lapunk szeptember 15-i számában má-
sodik alkalommal foglalkoztam a kábító-
szerek veszélyességével, különös tekin-
tettel az ifjúságra, illetve a szinte teljesen
védtelen gyerekekre. A drogok legális fo-
gyasztásáért harcolók továbbra sem haj-
landók meghallani a magam és sokak ál-
láspontjának lényegét, hogy senkinek
nem áll jogában, hogy másokat kábító-
szer-fogyasztásra ösztönözzön. Senkinek
nem áll jogában, hogy lehetõvé tegye
ezeknek a fizikailag és lelkileg súlyosan
károsító anyagoknak a fogyasztását. Az
pedig súlyos bûncselekmény, ha ennek a
veszélyét felmérni képtelen fiatalok, fõ-
ként gyermekkorúak számára teszik azt
lehetõvé. A másik oldal úgy látja, hogy ez
háború ellenük, a drogfogyasztók ellen,
akik úgy gondolják: az lenne a helyes, ha a
társadalom lehetõvé tenné, hogy bárki
szabadon hozzáférhessen a kábítószerek-
hez.
Íme az olvasói levelek egyike, amely
interneten érkezett:
„Tisztelt Hargitai Lajos!
Ajánlom figyelmébe dr. Thomas Szasz:
Szertartásos kémia, Drogmítoszok címû
könyvét.
E kötetben a szerzõ a drogellenes háború
Ön által is használt nyelvi metaforáit
elemzi. Szóval ezt a könyvet kifejezetten
Önnek szánták.
Ön azt írja „A drog játék a tûzzel, és en-
nek veszélyétõl minden eszközzel meg
kell védeni a fiatalságot.” Biztos hogy
Minden Eszközzel? Ugye csak „költõi”
túlzás.
Ezzel kapcsolatban pedig ajánlom Susan
Sontag: A betegség, mint metafora c.
könyvét. („Háború a drogok ellen”=
nem számítanak a költségek, nem számí-
tanak az áldozatok.)
Azt írja, hogy nem szeretne drogáldoza-
tokról beszámolni. A drogtilalom áldoza-

tairól valószínûleg már most is beszámol-
hatna. De arról nem szoktak, hisz háború
van, és akkor ugye a cél szentesíti az esz-
közt... De remélem, Ön sem így gondolja.
Tisztelettel: … László”
Ismerem ezeket a könyveket, sõt, más ha-
sonló felfogású szerzõktõl is olvastam
már e témáról, és ezek egyike sem változ-
tatta meg a nézetemet. Igenis, minden
eszközzel meg kell akadályozni, hogy a
gyerekeink kapcsolatba kerüljenek a dro-
gokkal! Ennek elsõdleges eszköze, hogy
lelkileg tegyük védetté õket családi, isko-
lai, kortársi közösségeik körében, ugyan-
akkor biztosítani kell, hogy ha bármilyen
lelki válságba, pszichés konfliktushely-
zetbe kerülnek a gyerekeink, ne egy dro-
gos „jóakaró” legyen az elsõ, aki segítség-
nyújtás címén a lelki válsághelyzet meg-
oldásának könnyû, erõfeszítés nélküli út-
jára tereli õket. Ha ugyanis egyszer már
kipróbálta a gyerek a problémái megol-
dásának ezt a „könnyû és sikeres” mód-
ját, a szülõ, a pedagógus, vagy egy igaz ba-
rát vajmi kevés sikerrel mondja neki,
hogy inkább nézz szembe a problémád-
dal, mert azt rajtad kívül senki nem fogja
megoldani! Mert ugye, kényelmetlen
szembenézni a nehézségekkel, vállalni a
felelõsséget?! Egyszerûbb bekapni egy
tablettát, elszívni egy füves cigit, netán az
injekciós fecskendõért nyúlni, mint ke-
ményen megdolgozni a lelki egészségért?
Errõl van szó, és semmi többrõl!!! Nem
harcról, nem háborúról. Háborúzni nem
én akarok!
Ajánlom Önnek és társainak, hogy a ká-
bítószer szabadon megvásárolhatóságá-
ért folytatott harc helyett inkább arra for-
dítsák minden energiájukat, hogy ha van
olyan ismerõsük, aki kábítószerezik, nagy
szeretettel abban segítsék, hogy megsza-
baduljon ettõl a szenvedélytõl, mert az
nem oldja meg a problémáját. Sõt, még
inkább reménytelenné válik helyzetének

megoldása. Hiszen a szer éppen attól az
erõs, szabad akarattól fosztja meg, ami a
problémák megoldásához szükséges len-
ne. Mert azt talán nem tagadja, hogy a
szer kiveszi az erõt a lélekbõl, a testbõl és
persze nem utolsó sorban a pénztárcából
is. Ráadásul annak használata igenis(!!!),
súlyosan károsítja az egészséget.
Ne felejtsék azt is gyakran hangoztatni,
ha kábítószeres barátjukkal beszélget-
nek, hogy a kábítószer terjesztése bûn-
cselekmény.
Éppen az Önök honlapján is olvasható
írást ajánlanám a szíves figyelmébe,
amely a Népszabadság 2005. 09. 10-i szá-
mában jelent meg: Veszélyesek a
„könnyû” drogok címmel. Ebbõl idézek
pár sort:
„Függõséget, depressziót okozhatnak.
A „könnyû” drogokként emlegetett tu-
datmódosító szerekkel kapcsolatban ezt
sokan tudják. Az azonban kevésbé is-
mert, hogy ezek a szerek agykárosodást is
okoznak. — A rendszeres diszkó-drogfo-
gyasztók hatvan százalékánál kognitív za-
varok lépnek fel. Fokozottan fordul elõ
körükben többek közt depresszió is; min-
den ötödik fogyasztó pedig függõvé vál-
hat — állítják német kutatók … Ameri-
kában, Németországban már a háború
óta terjed a használatuk, nálunk még csak
most érik az elsõ olyan generáció, amely-
nél már mérhetõk lehetnek a hosszú távú
következmények — mondta Zacher Gá-
bor … Ha egy fogyasztó agyáról például
felvételeket készítenénk, világosan látha-
tók lennének az apró lyukak: az agy terü-
letének elhalt részei. Ezek miatt sérülnek
az idegrendszer egyes funkciói, a „sebek”
pedig maradandók — állítja a szakértõ,
aki szerint ezekhez a szerekhez hasonló-
an a marihuánát sem szabadna „könnyû
drogként” számon tartani, éppen a mara-
dandó károsodások miatt.”

Hargitai Lajos

K Ö Z L E M É N Y
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 15/ (VI.20) Ktr. számú, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9.§ (3) és (4) bekezdésében megfelelõen a következõ
szerzõdéseket tesszük közé (az adatok Ft-ban értendõk):

Szerzõdést kötõ felek neve Szerzõdés értéke Szerzõdés tárgya, megnevezése, típusa Szerzõdés idõtartama (2005)
Sárbogárd Város Önkormányzata,
Alba Plan fõvállalkozó és
Ingatlanfejlesztõ Kft. 32.458.400 Ft Mészöly Géza Általános Iskola részleges felújítása X. 17-2006. VII. 31.
Sárbogárd Város Önkormányzata
ÚTÉPPARK Bt., Székesfehérvár 1.600.000 Ft Sárbogárd, Barátság utcai aszfaltozási munkák Teljesítési határidõ: VIII. 25.

2.490.635 Ft Sárbogárd makadám utak üzemeltetése, gréderezése
szükséges anyagpótlásokkal Teljesítési határidõ: VIII. 25.

540.340 Ft Sárbogárd makadám utak üzemeltetése, gréderezése
szükséges anyagpótlásokkal, fennmaradó részek gréderezése. Teljesítési határidõ: VIII. 25.

Juhász János polgármester



SZÜRETI MULATSÁG
KÁLOZON

2005. október 8-án

10.00 óra:
szüreti felvonulás fogatokkal, hintókkal és

táncosokkal;

20.00 óra:
szüreti bál az ÖNO udvarban (sátorban).

Az est házigazdája Õrsi István.
Ismét lesz tombola is,

értékes nyereményekkel.
A fõdíj: egyhetes görögországi szállás

4 fõ részére.
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Idõsek világnapja Sárbogárdon és Enyingen
Az Idõsek világnapja alkalmából mûsorral köszöntötte Lengyel
Zoltán országgyûlési képviselõ Enyingen és Sárbogárdon a tele-
pülések idõs polgárait. A hangulatos mûsorban közremûködött
Oláh Kálmán és népi zenekara, valamint Szentendrei Klára a
Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett mûvész és a
Magyar Köztársaság Érdemérem Arany fokozatával kitüntetett
Rauf Pál énekes.

/H/

Szüreti délelõtt
a sárszentmiklósi

Kippkopp Óvodában

Nagy izgalommal várták gyermekeink a szüreti mulatságot. A
nagycsoportosok már elõzõ délután virágokkal, gyümölcsökkel
díszítették fel óvodánk udvarát. Másnap reggel megjöttek a lo-
vas kocsik is, amiket a sok szorgos szülõ hamarosan „virágos
hintóvá” varázsolt. Így mentünk körbe a falu utcáin az integetõ
szülõk, ismerõsök örömére.
Köszönjük a sok-sok gyümölcsöt, virágot, segítséget a kocsik dí-
szítéséhez, és a fogatosok (Farkas István, Herczeg László, Ma-
gyar Sándor, Nagy Imre, Kovács Imre, Vámosi István, Zsolnai
László, Szeip Sándor, Horváth György) közremûködését.

A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

CSALÁDI NAP
a Szent István Általános Iskolában

Idõpontja:

október 8-án, 9-15 óráig.

Helye: Klubkönyvtár, tornaterem.
Program:

9-13 óráig: kézmûves foglalkozások
(monotípia, karkötõkészítés, virágcserép díszítése

szalvétatechnikával, origami);
Sportrendezvények: tréfás sorversenyek, meccsek,

csocsóbajnokság — nevezés a helyszínen;
13 óra: ebéd—gulyásleves;

14 óra: tombola;
15 óra: zárás.

Büfé egész idõ alatt mûködik.
Mindenkit szeretettel vár az iskolaszék!
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Szüreti felvonulás Nagylókon
Látványos szüreti felvonu-
lást rendeztek Nagylókban.
A kultúrház elõtti téren
gyülekeztek a fogatosok. A
fiatalok mellett külön ko-
csin vonultak végig a falun
az éneklõ nyugdíjas asszo-
nyok és férfiak. A bírói ko-
csin a polgármester ült nép-
viseletbe öltözve. A férfiak
indulás elõtt próbálgatták a
karikás ostort. A durrogta-
tásokban jó néhány sudár
odaveszett.
A felvonulás után este bált
rendeztek, amelyben együtt
mulattak idõsek és fiatalok.

/H/

Szüreti felvonulás
Sárszentágotán

A hagyományokhoz híven idén is felvonultak a szüretisek Sár-
szentágota utcáin, a Sárszentágotai Lovas Club szervezésében.
A csikósok mellett hét díszes kocsi alkotta a menetet tele gyere-

kekkel, felnõttekkel, valamint a meghívott
sárkeresztúri nyugdíjasokkal. A kocsisor élén
Bors Máté bíró és Horváth Katalin bíróné fo-
gata vonult. Az esemény minden fennakadás
nélkül, a rendõrség biztosításával zajlódott le.

Ugyancsak sikeres volt az elõ-
zõ este megrendezett diszkó is,
ahol hajnalig mulatott a fiatal-
ság.

Tudósítónktól

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit

2005. október 15-én

A SÁRSZENTMIKLÓSI
KIPPKOPP ÓVODA BÁLJÁRA,

melyet az iskola aulájában tartunk.

A mûsor 18 órakor,
a vacsora 20 órakor lesz.

Zene, tánc, tombola!

A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda szülõi szervezete
és nevelõtestülete
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Elkapták a sofõrt

Szeptember 30-án a 63-as fõúton Sárbogárd belterületén álló
kisteherautónak ütközött egy személygépkocsi, majd a hely-
színrõl megállás nélkül továbbhajtott. A jármû rendszáma alap-
ján a sofõr kilétét megállapították.

Horogra akadt a betörõ
Október 3-án egy rétszilasi lakos tett bejelentést az esti órák-
ban, miszerint távollétében ismeretlen tettes lakatlefeszítés
módszerével behatolt a házába. Az elkövetõ az épületbõl egy
11,5 kg-os gázpalackot és egy televíziókészüléket vitt el. A rend-
õrök adatgyûjtést követõen a bûncselekmény elkövetésével
gyanúsítható sárbogárdi személyt elfogták, és elõállították a ka-
pitányságra, ahol gyanúsítottként lett kihallgatva. A házkutatás
során az eltulajdonított tárgyak megkerültek, melyet a nyomo-
zók lefoglaltak, így a lopási kár teljes egészében megtérült.

Yamahát loptak
Október 4-én elloptak egy Yamaha motorkerékpárt Sárbo-
gárd, Rákóczi utca egyik családi házának udvarából. Az okozott
kár: 100.000 Ft.

Megcsapolták a villanyórát
Áramlopás történt Szabadegyházán, a Marx utcában található
élelmiszerboltban és sörözõben. Ismeretlen tettes ugyanis az
üzletekben lévõ villanyóraszekrényt valamilyen módon „meg-
manipulálta”, és így az az áramfogyasztás töredékét számolta
csak el. A pontos értékre az E.ON egyelõre nem tudott nyilat-
kozni, de hozzávetõlegesen 500.000 Ft körüli összeget jelöltek
meg kárértéknek.

ORFK hírek

Köszönetnyilvánítás
A közelmúltban Sárbo-
gárdon megalakult KA-
POCS Egyesület kezde-
ményezésére indult gyûj-
tésnek köszönhetõen a
sárbogárdi emberek kö-
zel félmillió forint kész-
pénzt, valamint több szá-
mítógépet juttattak el az
árvíz sújtotta Székely-
földre, Székelyszentlélek
és Bogárfalva települé-
sekre.
Székelyszentléleken na-
gyon sok ház sérült meg,
többen meghaltak.
A KAPOCS Egyesület
képviselõi, a falvak plébá-
nosán keresztül, egy há-
rom gyermekét egyedül
nevelõ özvegyasszony fé-
lig összedõlt házának
rendbehozatalára és több
megrongálódott épület felújítására, valamint a bogárfalvai, a
víz által elsodort híd újra építésére ajánlották fel az adományt.
A számítógépeket az ottani magyar iskola kapta meg.
A KAPOCS Egyesület, a sárbogárdi tanárok megbízásából, a
Székelyszentléleken mûködõ magyar iskolának ajánlotta fel a
két iskola közti együttmûködés lehetõségét.
A sárbogárdi—sárszentmiklósi hitközségek kérését egymás
megismerésére, a Hajdó István gyergyószentmiklósi fõesperes
úrral történt megbeszélések szerint, a gyergyószentmiklósiak-
nak tolmácsoltuk.
Biztosak vagyunk abban, hogy a segítség jó helyre került, és a
kezdeményezések mindannyiunk örömére mûködnek majd.
Az egyesület október 20-a után további segítséget küld, s akik
úgy gondolják, hogy segíteni tudnak, keressék Bártfai Antalt
(Sárbogárd, Németh Lajos köz), Németh Józsefnét (Sárbo-
gárd, Kereszt utca), Orosvári Zsoltot (Sárbogárd, Tompa Mi-
hály utca) és Varga László hitoktatót (Sárbogárd, Kazinczy ut-
ca). Köszönjük a felajánlásokat és a gyors segítséget!

KAPOCS Egyesület Sárbogárd

PLATO program a kis- és középvállalkozások üzleti támogatása
A Plato program a kis- és középvállalkozások
tulajdonosainak és vezetõinek üzleti támoga-
tása, mely a gazdasági élet napjainkban fellé-
põ kihívásaira fordítja a figyelmet, az elsõ lá-
tásra sokszor kiszámíthatatlannak tûnõ válto-
zások közepette.
A képzési programról: a program rendha-
gyó, csoportos tanulás, tapasztalatcsere, ta-
nácsadás, mely tréningek, szemináriumok,
rendezvények, kontaktkapcsolatok keretében
valósul meg aktuális problémákat, feladato-
kat feldolgozva meghívott elõadókkal.
Hogyan mûködik a program: A projektben a
jelentkezõk 20 fõs csoportokban dolgoznak, 2
csoportvezetõ irányításával, akik maguk is
vállalkozások vezetõi.
A csoportvezetõkkel folytatott egyéni és sze-
mélyes konzultációk kiegészítik a team-mun-
kát, a rendezvényeket, aki cégek vezetõinek

lehetõsége nyílik arra, hogy tanácsot és se-
gítséget kapjanak a csoportvezetõ szakérték-
tõl, megosszák tapasztalataikat, erõforrásai-
kat, tanuljanak egymástól, együttesen gon-
dolkodjanak az egyedi problémák lehetséges
megoldásairól, információkhoz jussanak.
A Plato a jelentkezett vállalkozások vezetõi
számára 2 napos csapatépítõ tréninggel kez-
dõdik, majd minden csoport havi rendszeres-
séggel találkozik és klub formában mûködik.
Ki vehet részt a programban: A programnak
az a kis- és középvállalkozás lehet a tagja,
amelynél a foglalkoztatottak száma 2-50 fõ
közötti és a gazdálkodási adatok növekedõ
tendenciát mutatnak, bármely gazdasági
szektorból.
A program háttere és támogatói: A Plato
program Magyarországon 2003 januárjában
indult, mely egy dinamikusan fejlõdõ Európai

Plato hálózat tagja, az EU-ban mintegy 14 ezer
vállalkozást tömörít magába. Magyarorszá-
gon a projekt a K&H Bank Rt. és a Gazdasági
Közlekedési Minisztérium támogatásával va-
lósul meg.
Jelentkezés a programra: a részvétel a csa-
patépítõ tréning kivételével valamennyi vál-
lalkozás számára a támogatásnak köszönhe-
tõen térítésmentes, feltételmentes, feltétel a
csatolt jelentkezési lap kamaránkhoz való
visszajuttatása 06 (22) 510 312-es faxszám-
ra, eic@fmkik.hu e-mail címre, valamint
8002 Székesfehérvár, Pf.: 357 postacímre.
További információ: Buda Csilla 06 (22)
510 316, e-mail: csilla.buda@fmkik.hu, Ju-
hász Gyuláné 06 (22) 510 317, e-mail:
erzsebet.juhasz@fmkik.hu.

Sipos Éva fõtitkár

Ruhaadomány-osztás
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat (Sár-
bogárd, Ady E. u. 162.) ruhaadomány-osztást szervez 2005.
október 7-én (pénteken), 9.00-11.00 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!)
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
2005. október 2-án reggel kezdetét
vette a huszonhetedik alkalommal
megrendezésre kerülõ városi te-
remlabdarúgó-bajnokság, melyet
Juhász János polgármester úr nyi-
tott meg. Ugyan a kezdõrúgást nem
õ végezte el, ennek ellenére a meg-
nyitó szavai hatással voltak a fiúk-
ra. Kellemes szabadidõ eltöltést, jó
sportolást, ahhoz erõt, egészséget
kívánt sok góllal a játékosoknak.

I. forduló
Vasutas—Old Boys 7-5 (4-2)

Vezette: Nagy S.
Vasutas: Mondovics Á., Horváth Zs.,
Lang, Flögl, Rozgonyi. Csere: Bozsoki,
Guszejnov.
Old Boys: Porkoláb, Bruzsa, Lajtos J.,
Tóth, Soós. Csere: Huszár, Szakács.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés. Az át-
alakult Vasutas hamar duplázott, majd
visszavett az iramból és jött az Old Boys.
A második félidõben tovább csökkent az
elõny. Végül Flögl — õt nem tudták tar-
tani — eldöntötte a három pont sorsát.
Góllövõk: Flögl (4), Bozsoki (2), Roz-
gonyi, illetve Huszár (2), Szakács (2),
Brúzsa.

Extrém—Twister 5-0 (0-0)
Vezette: Nagy S.
Extrém: Vörös, Roszkopf J., Dévényi, Ju-
hász, Horváth D. Csere: Pálinkás, Hor-
váth T.
Twister: Balogh, Sebestyén, Molnár,
Papp, Katona. Csere: Bognár.
Az elsõ félidõben egyenrangú ellenfél
volt a Twister, csak egy kapura futotta az
Extrém erejébõl. A második félidõben a
nagyobb rutin döntött az elfáradó
Twister ellen.
Góllövõk: Dévényi, Roszkopf J. (2), Hor-
váth D., Horváth T.

Devils—Toledo 2005 0-14 (0-5)
Vezette: Nagy S.
Devils: Ocsovai, Stadler, Huszár, Kovács,
dr. Pátzay. Csere: Lajtos, Dravecz.

Toledo 2005: Horváth I., Soós, Csuti T.,
Bodoki, Barabás R. Csere: Kiss A., Hor-
váth Zs., Barabás B., Kiss L.

Lendületesen kezdett a Toledo. A ragyo-
gó támadások vezetése után szinte állva
hagyta a Devils csapatát, és szerzett meg-
nyugtató háromgólos elõnyt, melyet még
tovább kettõvel megtoldott. A második
félidõre teljesen elfáradt a Devils, és úgy
rugdosta a gólokat a Toledo, ahogy akar-
ta. Erre mondják, hogy nem egy súlycso-
portba tartozik a két csapat. Góllövõk:
Soós (3), Barabás R. (6), Horváth Zs.,
Kiss L. (2), Bodoki, Kiss A.

Magnum—Krencz Nagyker
2-9 (1-3)

Vezette: Rehák S.

Magnum: Györök, Csõgör, Mádi, Laka-
tos, Bor.

Krencz Nagyker: Pálinkás, Simon, Ra-
gyamóczki, Kõvágó, Somogyi. Csere:
Schneider F., Petrovics, Schneider T.,
Vámosi.

Az elsõ félidõben a Magnumnak voltak
helyzetei, de ebbõl csak egyet sikerült ér-
tékesíteni. Fél percig örülhettek a veze-
tésnek, elõbb egyenlített, majd a játék
irányítását is átvette a Krencz-csapat. A
második félidõben leiskolázta a csere
nélkül felálló Magnumot a Krencz-csa-
pat. Góllövõk: Csõgör, Bor illetve Vámo-
si (2), Somogyi (4), Petrovics, Schneider
T. (2).

KIKE—Vidámfiúk 10-1 (4-0)

Vezette: Rehák S.
KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger J.,
Hajdinger Z., Sütõ. Csere: Szauervein,
Lengyel, Kálmán.
Vidámfiúk: Németh, Huszti R., Nyári,
Horváth J., Keresztyén. Csere: Huszti L.,
Kovács, Oláh.
A két keresztúri csapat mérkõzésén meg-
érdemelten gyûjtötte be a három pontot
a KIKE csapata. Ami az egyik csapatnak
sikerült az a másiknak nem. Az eredmé-
nyesebb játékhoz a Vidámfiúk csapatá-
nak a veszekedés és a játékvezetõ ítéletei
ellen tiltakozás helyett jobban kell össz-
pontosítani a játékra. Sárgalap: Sütõ, il-
letve Kovács. Góllövõk: Szauervein, Sütõ
(3), Hajdinger Z. (3), Lengyel (2), illetve
Horváth.

Flamengó—OMV 2-6 (2-3)

Vezette: Rehák S.
Flamengó: Lekner, Vass, Berta, Lakatos
T., Verbóczki. Csere: Banda, Tóth L.,
Killer I.
OMV: Gyõri, Halasi, Zsebõk, Killer G.,
Sinka. Csere: Nagy, Sebestyén.
A nap legjobb mérkõzését játszotta a két
csapat. Szoros elsõ félidõ után az elfára-
dó Flamengó ellen bizonyított az OMV.
A végsõ elszámolásnál is ott lesznek a do-
bogó közelében, ha nem a tetején. Góllö-
võk: Vass, Banda, illetve Sinka (4), Killer
G., Halasi.

Haladás—Pusztaegresi Fiúk
9-1 (5-0)

Vezette: Fekete L.
Haladás: Géczi A., Szántó Zs., Szalai,
Nagy, Berzeviczy. Csere: Kiss, Varga, Ba-
logh.
Pusztaegres: Õri, Cs., Magyar, Piros,
Holcz T., Õri Gy. Csere: Holcz L., Õri Zs.
Halad a Haladás az elõzõ évhez képest. A
Pusztaegresi Fiúktól nagyobb lett volna
az elvárható. Az eredmény ellenére elég
langyos mérkõzés volt. Nem hozta lázba a
nézõket, bár néha-néha egy nõi sikoly
elhangzott.
Góllövõk: Berzeviczy (3), Nagy (3) Ba-
logh, Varga, Kiss illetve Piros.
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Miklós-Cece—DKS FC 0-3 (0-1)
Vezette: Fekete L.
Miklós-Cece: Gyenes, Démuth, Kokics,
Szabó, Sohár. Csere: Vámosi.
DKS FC: Suplicz, Kelemen, Farkas,
Domján, Kassai. Csere: Somogyvári, Ko-
vács, Oszvald.
Nehezen tört meg a jég. A késve érkezõ
Oszvald nyitotta meg a gólgyártást. A
második félidõ elején a még alvó öregfiúk
mellett újból eredményes volt a DKS FC.
A Miklós-Cece nem játszott alárendelt
szerepet, de a gólokkal adósak maradtak.
Góllövõk: Oszvald, Domján, Farkas.

Légió 2000—B.B. Truck SE 5-0 (2-0)
Vezette: Nagy S.
Légió 2000: Meggyesi, Németh, Huszár,
Csizmadia, Csuti. Csere: Szilágyi F., Egei
J., Orbán, Horváth.
B.B. Truck SE: Dobrovoczki, Varga,
Kristóf, Balázs, Kovács. Csere: Bognár,
Simon, Kozák, Bögyös.
Nagyobb arányban is nyerhetett volna a
Légió, mely jobb csapat benyomását kel-
tette, de a helyzeteit nem tudta megfele-
lõen értékesíteni. Támogatott a B.B.
Truck, a góllövéssel igencsak hadilábon
álltak, így megérdemelten nyert a Légió.

Góllövõk: Csuti (3), Szilágyi F., Csizma-
dia.

TAKI Team—Arsenal 4-1 (2-0)
Vezette: Nagy S.
TAKI Team: Lajtos, Rohonczi M.,
Rohonczi R., Rohonczi G., Geiger. Cse-
re: Királyi, Iván, dr. Roshdi.
Arsenal: Haray, Derecskei, Veres G.,
Kiss R., Veres P. Csere: Érsek, Kiss A.,
Máté, Lukács.
Szudáni játékossal erõsített a TAKI Te-
am és ezt góllal hálálta meg. Az Arse-
nalnak szokni kell a felsõ ágat, bár 4-0
után voltak biztató helyzeteik.
Góllövõk: Geiger, dr. Roshdi, Rohonczi
R., Rohonczi G. illetve Derecskei.

Bogárd és Vidéke-csoport
góllövõlistája

I.-II. Somogyi László 4-4 gól; III. Sütõ
Zoltán, Hajdinger Zoltán 3-3 gól.

Fair-csoport góllövõlista állása
I. Barabás Roland 6 gól, II. Flögl Attila 4
gól, III. 4 fõ 3-3 gól.

Bogárd és Vidéke-csoport állása
1. Sárkeresztúr KIKE 1 - - 10-1 3
2. Krencz Nagyker 1 - - 9-2 3
3. Extrém 1 - - 5-0 3
4. OMV 1 - - 6-2 3
5. TAKI Team 1 - - 4-1 3
6. Arsenal - - 1 1-4 0
7. Flamengó - - 1 2-6 0
8. Twister - - 1 0-5 0
9. Magnum - - 1 2-9 0
10. Vidámfiúk - - 1 -10 0
11. Memphis Plusz - - - - 0

Fair bútor-csoport állása
1. Toledo 2005 1 - - 14-0 3
2. Haladás 1 - - 9-1 3
3. Légió 2000 1 - - 5-0 3
4. DKS FC 1 - - 3-0 3
5. Vasutas 1 - - 7-5 3
6. Old Boys - - 1 5-7 0
7. Miklós-Cece - - 1 0-3 0
8. B-B. Truck SE - - 1 0-5 0
9. Pusztaegresi Fiúk - - 1 1-9 0
10. Devils - - 1 0-14 0
11. Enying II. - - - - -

TÁMOGATÁSOK
Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testületének 15/2005. (VI. 20) Ktr. szá-
mú, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9.§ (3) és
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket tesszük kö-
zé (adatok Ft-ban):
Kedvezményezett neve Támogatások célja Támogatás összege Megvalósítás helye
Fejér Megyei Rendõr- 2005. évi mûködési 370.000 Ft Szfvár, Deák F. u. 2.
kapitányság támogatás
Sárréti Íjász Klub 2005. évre mûködési 200.000 Ft Sbg., Ady E. út 226/b.

kiadásokhoz támogatás
Szövetkezeti és Városi pályázatban megha- 400.000 Ft Sbg., Hõsök tere 3.
Vegyes kar tározott mûködési

kiadásokhoz
Sárszentmiklósi a szervezet 2005. évi 1.055.000 Ft Sbg., Táncsics M. 1/a.
Sportegyesület mûködési kiadásaihoz

támogatás
Juhász János polgármester

Ebzárlat és
legeltetési tilalom

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Fejér
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerel-
lenõrzõ Állomás kerületi fõállatorvosa a
2005. október 7. és 2005. október 27. kö-
zötti idõszakra Sárbogárd területén ebzárla-
tot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák
veszettség elleni õszi immunizálása végett.
Az ebzárlat tartama alatt:
— a tartási helyén a kutyát és macskát el-
zárva, illetõleg a kutyát megkötve kell tarta-
ni (zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy
megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek);
— a kutyát a tartási helyérõl csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
— a város területérõl kutyát, vagy macskát
csak a hatósági állatorvos kedvezõ eredmé-
nyû vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni;
— a szabadon talált kutya befogásáról és
állami kártalanítás mellõzésével történõ le-
ölése iránt az önkormányzat intézkedni kö-
teles.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja
érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a
hatósági állatorvost vagy a polgármesteri
hivatal hatósági osztályát (tel.: 06 (25) 520
260, 06 (25) 520 261, 18-as mellék) vagy a
vadásztársaságot.

Krupa Rozália, Sárbogárd város jegyzõje

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az

október 8-án, szombaton, Abán tartandó

SZÜRETI FELVONULÁSRA.
A lovasok és a fogatok 13.00 órától a Vörös Kakas Fogadó udvaráról indulnak. A
felvonulás Aba Nagyközség területén 16.00 óráig tart.
Útvonal: Kossuth utca—Petõfi u.— Dózsa u.—Vörösmarty u.—Bercsényi u.—Rá-
kóczi u.—Kossuth u.
SZÜRETI MULATSÁG és KISTÉRSÉGI BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENY
16.00 órától a Vörös Kakas Fogadó udvarán. A helyezettek értékes díjakban ré-
szesülnek. A csapatok nevezését október 7-ig várjuk a 06 (20) 801 9837-es telefon-
számon.

Rendezõk: Vörös Kakas Fogadó, Hegyközség Egyesület, „Kultúr” Közösségi Ház,
Aba Sámuel Általános Iskola
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FEMOL ’97-csoport állása
1. Pálhalma 8 6 2 - 41-11 20
2. Kisláng 8 6 2 2 42-12 20
3. Seregélyes 8 6 1 1 46-11 19
4. Jenõ 8 6 1 1 31-10 19
5. Sárosd 8 5 2 1 35-14 17
6. Mezõszilas 8 5 1 2 30-18 16
7. Szabadbattyán 8 5 1 2 20-18 16
8. Lajoskomárom 8 5 1 2 26-26 16
9. Káloz 8 3 2 3 12-21 11
10. LMSK 8 2 4 2 26-18 10
11. Mezõfalva 8 1 1 6 9-26 4
12. Füle 8 1 1 6 14-45 4
13. Sárbogárd 8 1 - 7 10-28 3
14. Beloiannisz 8 1 - 7 15-34 3
15. Elõszállás 8 - 2 6 8-28 2
16. Kulcs 8 - 1 7 7-41 1

Déli-csoport
labdarúgó-bajnokság állása:

1. Cece 7 6 1 - 32-9 19
2. Cikola 8 5 3 - 22-9 18
3. Zichyújfalu 7 5 2 - 25-6 17
4. Dég 8 5 1 2 24-8 15
5. Alap 7 4 1 2 17-14 13
6. Nagyvenyim 7 3 2 2 10-11 11
7. Besnyõ 8 3 1 4 15-24 10
8. Nagylók-Hantos 6 2 2 2 8-8 8
9. Vajta 7 2 - 5 20-17 6
10. Rácalmás 7 2 - 5 17-24 6
11. Sáregres 7 1 - 6 7-20 3
12. Perkáta 8 1 2 5 8-27 2
13. Sárszentágota 7 - 1 6 6-34 2
Dég: 1, Perkáta, Sárszentágota 3-3 büntetõpont

Füle—Sárbogárd 3-1 (1-0)
Füle: 100 nézõ, vezette: Rábai Ferenc.
Füle: Tóth T., Kiss, Bencsik, Papp, Mol-
nár, Vörös (Cziczinger), Csiszár, Gyõre
(Lázár) Tóth M., Firnitz (Szmeskó),
Csizmadia.
Sárbogárd: Mondovics, Csuti, Fodor,
Illyés, Hegedüs Gy., Kapusi, Szabó A.
(Szabó Z.), Bognár, Huszár (Szabó J.),
Csendes, Iványi.
Fülén jól elõkészített pálya, gyér nézõkö-
zönség várta a két gyengén szereplõ csa-
patot. A hazaiak egy ponttal a táblázat
végén foglaltak helyett, míg a vendégek
az eddig lejátszott két mérkõzésbõl egy
gyõzelmet tudhattak maguk mögött. Az
elsõ helyzet a 4. percben Csendes elõtt
adódott, lövését védte a hazai kapus. A 7.
percben Molnár szabadrúgása ment ka-
pu fölé. A 12. percben Firnitz hagyta ma-

ga mögött a védelmet, lövését Mondovics
hárította. A 14. percben Csendes közeli
emelését védte Tóth T. A 18. percben
Bognár 18 m-es kapáslövése suhant el a
kapufa mellett. A 21. percben Tóth M.
került gólhelyzetbe, az üres kapu mellé
lõtt. A 28. percben Szabó A. 15 m-es lövé-
sét védte a hazai kapus. Az ellentámadás-
ból Gyõre kapott jó labdát, és megszerez-
te a vezetést, 1-0. A 38. percben Csendes
szabadrúgása kapu fölé szállt. A 42. perc-
ben Kapusi szabadrúgását Bognár kapu
fölé fejelte. Az 51. percben egyenlítési le-
hetõség volt, melyet Iványi 6 m-re a kapu-
tól fölé lõtt. Az 54. percben Molnár sza-
badrúgását védte a kapus. Az 59. percben
Kapusi 16 m-es lövését védte Tóth T. A
63. percben Bencsik megkapta a sárgát,
és a kiállítás sorsára jutott. A 69. percben
Csendes került gólhelyzetbe, 8 m-rõl a
kapusba lõtte a labdát. A 72. percben
11-eshez jutottak a hazaiak, melyet Mol-
nár értékesített, 2-0. A 80. percben Csen-
des beadását Iványi lõtte a hálóba, 2-1. A
85. percben újabb 11-eshez jutottak a ha-

zaiak Molnár most sem hibázta el a bün-
tetõt, 3-1. A 87. percben Kapusi szabad-
rúgása Szabó Z.-t találta gólhelyzetben, a
kaputól 2 m-re ellõtte a labdát. A 89.
percben Szabó Z. szabadrúgását védte a
kapus. Alacsony színvonalú mérkõzésen
Füle csapata elsõ gyõzelmét aratta ebben
a bajnokságban, Sárbogárd csapata pe-
dig továbbra is árnyéka önmagának.

Ifjúsági mérkõzés Füle—Sárbogárd
2-0 (0-0)

Vezette: Almádi Sándor. A nyolcadik
fordulóig nyeretlen hazai csapat a máso-
dik félidõben végig két góljával megérde-
melten szerezte meg az idei elsõ gyõzel-
mét, a szétesõen, minden elképzelés nél-
kül játszó vendégek ellen.
Október 9-én, vasárnap ifjúsági és felnõtt
csapatunk hazai pályán fogadja Sárosd
csapatát 13.00 és 15.00 órakor.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Mezõszilas–Elõszállás 7-3 (2-0)
100 nézõ, vezette: Németh G. Gólszer-
zõk: Illés (3), Wukovics, Kiss Bontovics,
Berengyén, illetve Kiss (2), Lelki. Kiállít-
va: Szilágyi (Mezõszilas). Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-0.

Kulcs–Pálhalma 2-4 (0-2)
140 nézõ, vezette: Spingár. Gólszerzõk:
Hidalmási, Dobos, illetve Gajdó, Szabó,
Subi, Gallai. Kiállítva: Horváth, Posch
(Kulcs). Ifjúsági mérkõzés: 0-5.
Lajoskomárom–Seregélyes 0-10 (0-5)

230 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõk:
Dvéri K. (2), Polányi (2), Benczik Cs. (2),
Benczik A., Dvéri K., Kollár, Takács. If-
júsági mérkõzés: 4-2.

LMSK–Káloz 2-2 (1-1)
80 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõk:
Csizmadia, Teichel, illetve Stivi, Gál. If-
júsági mérkõzés: 5-3.
Beloiannisz–Szabadbattyán 2-4 (0-1)

100 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõk:
Lakakisz K., Fülöp, illetve Aradi, Jung,
Gordon, Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Mezõfalva–Kisláng 1-4 (0-2)
200 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõk:
Varga (öngól), illetve Rehák, Balogh (2),
Kassai (öngól).

Sárosd–Jenõ 4-3 (2-1)
400 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõk:
Berényi, Lendvai, Právics, Strommer, il-
letve Tóth, Halenár, Kleon. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-2

Füle–Sárbogárd 3-1 (1-0)
100 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõk:
Molnár (2), Györe, illetve Iványi. Kiállít-
va: Bencsik (Füle). Ifjúsági mérkõzés:
2-0.

Déli-csoport állása

Cece—Perkáta 8-1 (2-0)

Vezette: Nádori. Gólszerzõ: Molnár (3),
Király (2), Fekete (2), Kacz illetve Völ-
csei.

Besnyõ—Zichyújfalu 1-3 (0-1)

Vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Matkovics,
illetve Kulacs (2), Németh.

Nagyvenyim—Sáregres 1-0 (0-0)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Sárai.

Alap—Sárszentágota 5-3 (3-1)

Vezette: Lukácsi. Gólszerzõ: Szabó (4),
Maár, illetve Tóth, Márton, Kovács.

Dég —Rácalmás 6-0 (3-0)

Vezette: Mester. A hat dégi gólszerzõt
jegyzõkönyv hiányában sajnos nem sike-
rült kideríteni.

Cikola—Nagylók-Hantos 2-0 (0-0)

Vezette: Nagy L. Gólszerzõ: Major, Bo-
doki. Kiállítva: Kiss (Nagylók-Hantos)
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Sárszentmiklós—Martonvásár 2-1 (1-0)
Sárszentmiklós 400 nézõ, vezette: Rózsa.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Szar-
ka, Bodó, Csanaki, Deák, Markovics,
Emperger, Salamon (Bakos), Szabó (Tó-
rizs), Král (Palotás).
Martonvásár: Marton, Czipa, Kozma,
Pápay, Szalai, Tóth, Sarkadi, Kovács, Gál
(Varga, Kõvári), Hegedûs.
A tabella élén álló ezidáig nagyszerû
eredményekkel büszkélkedõ martonvá-
sári csapat játékára nagyszámú szurkoló
érkezett, melyek mindegyikének meg-
gyõzõdése volt, hogy egy nagyszerû mér-
kõzést fog látni.
Mindkét szurkoló tábor meg volt gyõzõd-
ve csapata sikerében.
Számomra azért volt mérvadó ez a mér-
kõzés, mert ezen a találkozón reméltem,
hogy csapatunk meg fogja mutatni igazi
erejét.
Csapatunk támadólag lépett fel, melynek
eredményeként az elsõ és a harmadik
percben helyzetet hagytunk ki. Ezután
érthetetlen módon a hátsó alakzatunk a
megszerzett labdákat elszórta. „40 méte-
res Král—Szabó—Král lapos passzokkal
lemattolta a martoni védelmet, majd
utóbbi 14 méterrõl a kapus mellett a
sarokba lõtt, 1-0.
Ebben a játékrészben még helyzetünk
volt, melyek kimaradtak miközben folyt a
küzdelem a pályán.
A félidõben a szurkolókban felmerült a
kérdés, hogyan lehetett az elsõ helyen ez
a csapat? Valahogy a helyi szurkolók egy
pillanatig nem tartottak a második játék-
résztõl.
A második félidõt is támadólag kezdtük,
és mint az elsõben, ekkor is kihagytunk
két helyzetet. Majd a harmadikat a 67.
percben az ellenfél kapusa és Czipa
összehozták, akik a kapujuktól 16 m-re

összefejeltek és a labda a hálóban kötött
ki, 2-0. Ekkor úgy tûnt nagyarányú gyõ-
zelmet aratunk, e reményünket Károlyi
hûtötte le Csanaki segítségével, 2-1. Itt
megjegyezném, hogy ezt a hibáját leszá-
mítva Csanaki nagyszerûen focizott vé-
gig.
A játékrész további részében mezõnyben
folyt a játék, egyik csapat sem tudott iga-
zán nagy helyzetet kialakítani, de szem-
mel láthatóan irányítottuk a játékot. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy szerin-
tem és többek szerint is egy jogos 11-est
nem ítélt meg nekünk a játékvezetõ Sala-
mon felvágásakor.
Horváth Csaba nagyot húzott ezen a mér-
kõzésen, mikor Szarkát bennhagyta kö-
zépsõ védõnek és a visszatérõ Pappot bal
oldali védõnek tette. Számomra csalódás
volt a martoni csapat játéka, mert az
egész mérkõzés alatt az az egyetlen hely-
zetük volt, melybõl a gólt szerezték.
Szemmel láthatóan nem tudtak mit kez-
deni csapatunkkal néhány távoli lövést
eresztettek meg és hatalmas bedobásaik-
ra építettek, de ezen a napon a levegõ ura
Bodó volt, így nem értek vele eredményt.
Sorozatban a hatodik mérkõzésünkön
vagyunk veretlenek és szemmel látható-
an összeállt a csapat, melyre nagyszerû
bizonyíték, hogy az elsõ helyezettet egy
sima mérkõzésen leléptük.
Most jön egy lélegzetvételnyi szünet,
mert Pusztaszabolcsra megyünk, majd
Kápolnásnyék jön. Igaz sokszor ezek a
„kötelezõ gyõzelmek” a legnehezebbek.
Horváth Csaba: Két jó csapat mérkõzé-
sén megérdemelt gyõzelmet szereztünk,
melyet igazi csapatjátékunknak köszön-
hettünk. Jók: egész csapat, abból kiemel-
ve Deák, Bodó, Král.

Patkós Csaba edzõvel csak pár szót vál-
tottam, a nyilatkozatából egyértelmûen
kitûnt a szervezettebb csapat nyert.

Ifjúsági mérkõzés
Sárszentmiklós—Martonvásár 3-4

Góllövõk: Bartók, Markovics, Barta illet-
ve Kõvári, Király, Görcs, Lepsényi.
Barsi Gábor edzõ: Akarással, lelkesedés-
sel elégedett vagyok. Ismét elkerülhetõ
gólokat kaptunk. A még veretlen mar-
tonvásári csapat ellen egyenrangú ellen-
felek voltunk.
Jók: Szilágyi, Kuti, Markovics.
Ifjúsági csapatunk a kifejezetten jó játék-
erõt képviselõ ellenféllel egy ki-ki mérkõ-
zést játszott, melynek végén a szerencsé-
sebb csapat nyert.
Van tartása csapatunknak, melyet iga-
zolt, hogy 10 emberrel is lõttünk gólt.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Aba-Sárvíz 8 7 - 1 26-9 21
2. Martonvásár 8 6 - 2 30-9 18
3. Velence 8 6 - 2 24-12 18
4. Polgárdi 8 5 2 1 30-14 17
5. Etyek 8 5 1 2 27-8 16
6. Sárszentmiklós 8 4 2 2 15-11 14
7. Adony 8 3 2 3 23-23 11
8. Iváncsa 8 3 1 4 16-19 10
9. Kisapostag 8 3 1 4 15-21 10
10. Szabadegyháza 8 3 1 4 10-21 10
11. Csór 8 2 2 4 14-16 8
12. Alba Regia 8 2 2 4 13-22 8
13. Baracs 8 2 2 4 11-19 8
14. Bicske 8 1 2 5 12-19 5
15. Kápolnásnyék 8 1 2 5 16-40 5
16. Pusztaszabolcs 8 - 2 6 9-28 2

BOZSIK-
TORNA

Vasárnap délelõtt gyerekzsivalytól volt
hangos a Sárbogárd SE pályája. Itt ren-
dezték a Bozsik-torna területi válogató
mérkõzéseit. Három kistérség: Aba,
Enying és Sárbogárd gyermekcsapatai
mérkõztek meg egymással. A torna szer-
vezõi a játékuk alapján állították össze a
három térség közös válogatott csapatát.
Székesfehérváron lesz majd a nagy rang-
adó. A legkisebb óvodás korú gyerekek
olykor jobb passzokat adtak, jobban rúg-
tak kapura, mint a felnõttek a bajnoki lab-
darúgó-mérkõzésen.
Ezekbõl a gyerekekbõl még lesz valami!

Hargitai Lajos
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Soren Aabye Kierkegaard
Soren Aabye Kierkegaard 1813-ban szü-
letett Koppenhágában, egy magát önere-
jébõl felküzdött kereskedõ hetedik, leg-
kisebb gyermekeként. A család alaphan-
gulatát édesapja túlzóan pietista, kegyet-
lenül kegyes vallásgyakorlata határozta
meg, aki ezzel a beállítódottságával életé-
nek talán azt a pillanatát szerette volna
jóvátenni, amikor még anyagi nehézsé-
gekkel terhes életszakaszában kivonult a
jütlandi pusztaságba, és ott ünnepélyesen
megátkozta az õt látványosan mellõzõ Is-
tent. A legifjabb Kierkegaard, aki ekkor
12 éves volt, élete végéig hordozta ennek
a súlyos családi örökségnek a hatását, ne-
velõdésének légkörét késõbb az elmebe-
tegség jelzõivel illette, és egy életre elkö-
telezte magát Isten igazságának keresése
mellett. Felsõbb tanulmányainak színte-
re elsõként szülõvárosa volt, ahol – ami-
kor ezt léha társasági életformája megen-
gedte – teológiai tanulmányokat folyta-
tott. Egyre erõsödõ kétségbeesésére a fi-
lozófia tanulmányozásában keresett vi-
gaszt, így jutott el 21 évesen Berlinbe,
ahol elsõsorban a Hegelt akkoriban erõ-
teljesen bíráló Schelling elõadásait láto-
gatta szívesen. Hazatérve igyekezett beil-
leszkedni a koppenhágai polgári életbe:
irodalmi tevékenységének termését saját
újságja lapjain hozta nyilvánosságra. Ap-
ja halála után visszairatkozott az egye-
temre, melynek elvégzése után talán lel-
késszé avatását is kérte volna püspökétõl
– ha az éppen akkor, amikor Kierkegaard
ez ügyben felkereste, otthon tartózko-
dott volna. A hivatalos egyház képmutató
visszaéléseihez kapcsolódó egyre erõsö-
dõ kritikája fejezõdik ki abban, hogy vé-
gül lemond szándékáról. 27 évesen jegyzi
el Regina Olsent, akit mély és kölcsönös
szerelemmel áthatott jegyességük végén

meggyõz arról, hogy életével, személyisé-
gével csak tönkretenné az ifjú hölgy éle-
tét. Bár a szakítás körülményeirõl sokat
megtudhatunk mind Kierkegaard, mind
Olsen kisasszony leveleibõl, a tett mögött
húzódó indítékot annak ellenére sem fej-
ti ki sehol világosan Kierkegaard, hogy
ettõl kezdõdõen írásaiban újra és újra
visszatér szerelme elbocsátásának filozó-
fiai—lélektani igazolására. Az irónia fo-
galmáról címû magiszteri tanulmánya
megírása után az ezt követõ években szü-
letnek meg beszédes írói álnév alatt pub-
likált (pszeudonim) jelentõs könyvei: a
Vagy-vagy, a Félelem és reszketés, az
Ismétlés, a Filozófiai morzsák, A szorongás
fogalma, melyeket rövid idõn belül az
Önvizsgálat és a Lezáró tudománytalan
utóirat a filozófiai morzsákhoz, majd né-
hány évvel késõbb a Halálos betegség és A
keresztény hit iskolája követ. Szépirodal-
mi igényességgel megírt teológiai gondo-
latait, amelyek írói tevékenységének má-
sodik szakaszát jellemzik, már saját nevé-
vel adja ki. Nem kis botrányt okoz 1854-
ben azokkal a cikkeivel, amelyek megírá-
sára a dán egyházfõ halálára megjelenõ
igazságfelderítõ dicsõítések késztetik.
Kierkegaard a püspök közismerten mél-
tatlan élete végén szenvedélyesen áll ki az
igazság védelmében, amikor az elhunytat
többen szemérmetlenül az igazság tanú-
jaként iparkodnak beállítani. Az általa
felszított viták váratlan ájulásával és
néhány héttel ezután bekövetkezõ halá-
lával érnek véget egy-két barátja jelenlét-
ében a Friedrich kórházban 1885. no-
vember 11-én, 42 éves korában.
Soren Kierkegaard ma a koppenhágai
Assistens Kierkegärd nevû temetõben pi-
hen. Sem a szerény családi sírbolt, sem az
azon álló felirat („Csak egy rövid idõ,
amíg gyõzök, amíg minden kín tovaszáll.
Akkor majd rózsák csarnokában pihe-

nek, és szüntelen Jézusommal beszélge-
tek.”), de még a tõle nem messze fekvõ
nagy meseíró, Andersen társasága sem
képes érzékeltetni gondolatainak mai je-
lentõségét. Nehéz volna megmondani ró-
la, hogy filozófus, teológus vagy író volt-e
elsõsorban; filozófusnak túlságosan teo-
lógus, teológusnak túl filozófus, és mind-
kettõnek szokatlanul nagy mértékben
író. Aki gyanútlanul veszi kezébe magya-
rul is megjelent számos könyvének egyi-
két-másikát, meglepõdve találkozhat
benne augusztinuszi lelki mélységekkel,
felrázó erejû prófétai szóval, filológiai
pontosságú görög fogalom-meghatáro-
zással, éles elméjû következtetésekkel,
tisztázó útmutatással. A filozófiatörté-
net-írás az egzisztencializmus atyját tisz-
teli benne, a Hegel utáni filozófia egyik
ága rajta keresztül vezet a személyesség
központi szerepének elismeréséért síkra
szálló gondolatok és hitek megszólaltatá-
sának ma adódó lehetõségeihez. A mai
teológiai gondolkodás az Isten halott
programot meghirdetõ nietzschei felfo-
gás méltó ellenszerének kimunkálója-
ként mond neki köszönetet. A hit eredeti
hangsúlyait mindenkor visszatanulni kí-
vánó, gyakorló hívõ ember pedig nélkü-
lözhetetlen segítséget kap tõle, amikor
megismerkedik a kereszténységre vonat-
kozó megkülönböztetésével, az egyik
esetben úgy, mint a Jézus-követés belül-
rõl fakadó és minden további vallási je-
lenség számára viszonyítási pontként
adott hit-mozdulatával (Christentum), a
másik esetben mint ennek tradicionali-
tássá, népegyházi közjelenséggé váló szá-
raz kérgével (Christenheit). Kierkegaard
merészen és meggyõzõen szólaltatja meg
a hit szükségességét és nélkülözhetetlen-
ségét mind a világ megismerésében, mind
az üdvösségre vezetõ úton azzal, hogy
Ábrahám példáján az Istenre hagyatko-
zás kockázatvállalásának kikerülhetet-
lenségérõl, a „sötétbe ugrás” természeté-
rõl, a hit bátorságáról ír. Befejezésül és
összefoglalásul álljon itt egy idézet tõle
magától, az Építõ keresztény beszédek-bõl
(Hermeneutikai Kutatóközpont kiadása,
Bp., 1995. 56. oldal): „Nem, távozz tõlem
romboló biztonság, Istenem, óvj meg at-
tól, hogy valaha is egészen biztos legyek,
tarts meg a végsõkig a bizonytalanság-
ban, hogy aztán amikor az üdvösséget
elfogadom, teljesen bizonyos legyen,
hogy kegyelembõl kapom. … Hisz épp a
bizonytalanságtól való félelem és reszke-
tés fejezi ki azt, ami a [hit] lényege: hogy
kegyelembõl kapjuk. És ebben van a hit,
egyenlõ távolságra, pont egyenlõ távol-
ságra a kétségbeeséstõl és a biztonság-
tól.”

Béres Tamás

(Evangélikus naptár 2005)

Elnézést kérünk!
Ezúton szeretnénk elnézést kérni Vá-
mosi Istvántól, mivel a mi hibánkból
tévesen adtuk meg a szeptember 17-i
Sárvíz kistérségi amatõr kettesfogat-
hajtó-bajnokság eredményét a Bogárd
és Vidéke lapnak. A helyes sorrend a
következõ:
I. Szabó Zoltán, Balatonlelle;
II. Gosztola József, Sárbogárd;
III. Vámosi István, Sárbogárd;
IV. Ihász Béla, Seregélyes;
V. Guti Béla, Hetényegyháza és ifj.
Vacsi Károly, Perkáta;
VI. Baranyai László, Sárszentágota.
Vámosi Istvánnak további sikerekben
gazdag versenyzést kívánunk!

Szervezõk
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8-án, szombaton, 19 órakor:

Lagzi randi
Színes amerikai vígjáték

Kat Ellis elkényeztetett féltestvére es-
küvõjére készül. Mindez roppant ör-
vendetes lenne, ha Kat épp nem egye-
dül, szingliként pörgetné napjait New
Yorkban. Azt teszi hát, amit bárme-
lyik vállalkozó kedvû, egyedülálló nõ
tenne a helyében: felbérel egy hivatá-
sos kísérõt, aki mindenkit lenyûgöz
majd.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!Gratulálunk!

Lukács Györgyné Irénkének, a sárbogár-
di Madarász József Városi Könyvtár
munkatársának Fejér megye olvasóiért
végzett kiemelkedõ közkönyvtári munkájá-
ért Tóth György Emlékérmet adományo-
zott a megyei könyvtár kuratóriuma. Az
elismerést Irénke október 3-án vette át

Székesfehérváron, ünnepélyes keretek
között.
Irénke Békés megyében, Zsadányban
született. 1976-ban államvizsgázott a
Debreceni Tanítóképzõ Intézet népmû-
velés—könyvtár szakán. Ugyanebben az
évben költözött Sárbogárdra is. Elõször a
József Attila Mûvelõdési Központban
dolgozott népmûvelõként, majd 1978. jú-
nius 1. óta a városi könyvtárban. 1979-
ben kiegészítõ államvizsgát tett a Szom-
bathelyi Tanárképzõ Fõiskola könyvtár
szakán. Elõször mint gyermekkönyvtáros
tevékenykedett, majd 1995 és 2001 kö-
zött õ volt az intézmény megbízott illetve
kinevezett igazgatója. Ma — munkája ré-
szeként — õ gondozza a könyvtár euró-
pai uniós gyûjteményét.
Ugyancsak kitüntették a sárbogárdi szár-
mazású Szõnyegi Hajnalkát, a sárbogár-
di könyvtár volt illetve a megyei levéltár
jelenlegi munkatársát.
További sikeres munkát kívánva, ezúton
is gratulálunk a szép elismeréshez mind-
két szakembernek!

Szerkesztõség

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Feta sajt
1 liter félig megaludt (házi vagy zacskós) tehéntejbe 2,5 dkg
sót keverünk, hagyjuk teljesen megaludni. 50 fokon kimele-
gítjük. Ha a savótól teljesen kivált, lecsurgatjuk, formázzuk,
szikkadni hagyjuk. Végül egy edénybe saját savójával együtt
visszatesszük.

Göngyölt zöldbab
Hozzávalók: 80 dkg zöldbab, 1 gerezd fokhagyma, 6-8 tojás,
1 dl tejföl, 15 dkg gépsonka vagy füstölt fõtt sonka, 3-4
evõkanál olaj, 8-10 dkg reszelt sajt, 1-2 teáskanál liszt.
A zöldbabot megtisztítjuk és sós vízben, egy gerezd fokhagy-
mával puhára fõzzük, majd leszûrjük. Közben a tojásokat ki-
keverjük a liszttel és a tejföllel, az apróra vágott sonkával, és
ebbõl a masszából öt darab omlettet sütünk. Öt részre oszt-
juk a zöldbabot, minden omlettre teszünk egy köteget, s fel-
göngyölve a tepsiben egymás mellé rakjuk. Megszórjuk re-
szelt sajttal, és csak annyi idõre tesszük be az elõmelegített
forró sütõbe, hogy a sajt megolvadjon. Forrón tálaljuk.

Fahéjas csiga
Hozzávalók (12 darabhoz) a tésztához: 60 dkg liszt, 2
kiskanál só, 8 dkg cukor, 4 dkg élesztõ, 10 dkg vaj, kb. 2 dl tej,
2 tojás. A töltelékhez: 15 dkg barnacukor, 2 evõkanál õrölt
fahéj, 2 evõkanál liszt, 15 dkg vaj vagy margarin. A
megöntözéshez: 5 evõkanál juharszirup vagy higított méz. A
mázhoz: 10 dkg porcukor, 1 evõkanál tej, 1 mokkáskanál
vaníliaaroma.
A tésztához a lisztet, a sót és a cukrot összekeverjük. Az
élesztõt belemorzsoljuk, a puha vajjal vagy margarinnal
összekevert tejet és tojásokat beledolgozzuk, és lágy tésztává
dagasztjuk. Kendõvel letakarva, szobahõmérsékleten kb. 2
óra alatt duplájára kelesztjük. A töltelékhez valókat össze-
keverjük és meleg vízfürdõbe állítva megolvasztjuk. A tész-
tát liszttel behintett deszkán fél centi vastagra nyújtjuk. A
tölteléket ecsettel egyenletesen rákenjük, a szélénél egy cen-
ti széles csíkot szabadon hagyva. Óvatosan felgöngyöljük,
majd 12 kb. 4 centi széles korongra vágjuk. A tekercseket sü-
tõpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk, és az újra felmelegített,
maradék fahéjas töltelékkel megkenegetjük. Újabb egy órát
kelesztjük. 200 EC-ra felmelegített sütõben kb. 25 perc alatt
szép pirosra sütjük, majd a sütõbõl kivesszük, és a
juharsziruppal vagy a mézzel megöntözzük. A mázhoz való-
kat gyorsan összekeverjük és a kész csigákra locsoljuk. Lan-
gyosan tálaljuk.

Nagymama receptjei NEANDERVÖLGYI
CSEVELY

— Jó reggelt, szomszéd!
— Jó reggelt! Hogy szolgált az éjszakai nyugalom?
— Köszönöm, jól aludtam. Hanem hallja-e! Nincs valami baj
maguknál?
— Mi volna? Jól vagyunk.
— Azt látom, hogy újabban maga a hátsó lábain jár, a mellsõk
pedig a levegõben kalimpálnak.
— Ja, errõl van szó! Az a helyzet, tudja, hogy egy ideje én homo
erectus vagyok.
— És ez mitõl van?
— Az történt, hogy az Öreg lelket lehelt belém.
— Jobb ötlete is lehetett volna. Hiszen így sokkal nehezebb köz-
lekedni. Mire való ez az egész?
— Tudja, sokkal praktikusabb így létezni. Például jóval
messzebb lát az ember.
— Mit mondott, hogy ki lát messzebb?
— Hát én.
— De mondott valami szót. Mi is volt az alany abban a mondat-
ban: ki lát messzebb?
— Az ember.
— Ilyet se hallottam még! Az „ember” — ez valami új állatfaj?
És pont maga van kiszemelve…? Mindig nagyon vicces volt,
szomszéd. Azt mondja, messzebb lát? Az lehet, hogy átlát afö-
lött a bokor fölött, de az nem nagy távolság. Sok baja lesz még
ezzel a felállással. A gerincecske komoly pluszterhelést kap ám!
Tudja maga, mi az a lumbágó? Látott maga lumbágós majmot?
Ugye, nem. El nem tudja képzelni, mennyi baja lesz még ezzel
az új mániájával. Persze, az Öreggel mi nem beszélhetjük meg
ezeket a dolgokat, de nem tudom, mi lesz abból, ha mindenki
hadonászhat a mellsõ lábaival, és azt csinál velük, amit akar. Be-
legondolt ebbe valaki? Én nem vagyok egy pesszimista lény, sõt,
természetemnél fogva hajlok az optimizmusra, mert mi, álla-
tok, teljesen tisztában vagyunk a lényeggel, azzal, hogy a létezés
eleve jobb, mint a nem létezés, de félek, hogy itt most valami na-
gyon el van rontva. Nem a lumbágóról beszélek! Az csak a ki-
sebb baj, pár napnyi fekvés megoldja. De maguk a felszabadult
mellsõ végtagjaikkal egyszer csak majd mindenféle eszközöket
mahinálnak, kitalálják az írást, mindenféléket írnak, összeha-
zudoznak, de még ennél is lehetnek nagyobb zûrök. Mi itt az õs-
erdõben alapjában véve problémátlanul élünk. Az oroszlán ko-
ma néha megesz közülünk egy-két példányt, de ha nem éhes,
nyugi van. Azonban mit szólna ahhoz, ha magát egy magához
hasonló figura egyszerûen kinyiffantaná? Mert egy ilyen végtag
sok mindenre alkalmas ám! Vagy pedig csak úgy, úri kedvében
készítene az illetõ egy szerkentyût, amivel akárhány ilyen em-
bert, vagy minek mondja, ki lehetne nyírni. Tudja, mit mondok
én magának? Álljon rendesen vissza a négy lábára, és ruccan-
junk el együtt a banánosba egy jót reggelizni! És nem kell ide
semmiféle ember, meglesz ez a Föld anélkül is nagyon jól. Az
Öreg meg csak ne lehelgessen!
— Jaj, szomszéd, magát ketrecben kéne mutogatni. Azt hiszi,
vissza lehet csinálni a dolgokat? Nem vagyok hülye négy lábra
állni! Maga sosem fogja megtudni, mi az a lumbágó, de azt sem,
hogy mi az a tûz. Én fogok tüzet csinálni, és megáll az eszem, ha
belegondolok, hogy a tûz révén mi mindent meg lehet oldani.
Elõfordulhat, hogy egy másik kétlábú megöl engem vagy a fia-
mat. Még az is lehet, hogy az egyik fiam fogja megölni a másik fi-
amat, és ez szörnyû. Félek, na! De eszemben sincs visszaállni
négy lábra, szomszéd. Holnap ezen a két lábamon elindulok,
bejárom a Földet. Isten velük, szomszéd!

(L. A.)

JÓGATANFOLYAM
indul közép-haladóknak (II. évfolyam)
2005. október 12-én, 18 órai kezdettel a
sárbogárdi mûvelõdési házban.
Légzésgyakorlatok, izomerõ- és állóké-
pesség-fejlesztés. A gerincoszlop egészsé-
gét, az egyensúlyérzéket és a figyelemössz-
pontosítást javító gyakorlatok. Relaxáció.
A foglalkozások szerdánként 18-20 óráig tartanak. A tan-
folyam díja: 4.000 Ft (12x2 óra). Jelentkezni a mûvelõdési
házban lehet, hétköznap 13-20 óráig.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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A róka és a farkas a lakodalomban
Egyszer lakodalom volt egy faluban. A
róka megérezte a szagot, s gondolta, jó
volna belopózni oda. Rábeszélte a far-
kast, hogy menjen el õ is a lakodalomba.
Azt mondja a farkas:
— Menjünk! Bár attól félek, megbánjuk.
Feleli a róka:
— Ne félj semmit, csak gyere velem!
Amint bementek az udvarba, a vendégek
már mind bent ültek az asztalnál a szobá-
ban. Azt mondja a róka:
— Te csak húzódj meg itt, farkas koma!
Én majd megszimatolom, hogy hol men-
jünk be.
A róka szaglászott, aztán szép óvatosan
bement a tornácra.
„Elébb bemegyek a kamrába” — gondol-
ta magában. Keresi is a kamrát. A torná-
con nem volt senki. Végre megtalálja, s
megnyitja a kamraajtót. Látja, hogy
mennyi bor, meg pálinka van ott. A sok
sütemény is mind ott volt. „No, ide jó lesz
behúzódni” — gondolta. Hívta a farkas
komáját is. Odasettenkedtek most már
mindketten. Éppen nekikezdtek volna a
süteményeknek, akkor veszi észre a róka,
hogy van ott jó fazék töltött káposzta is.
Odaszól a farkasnak:
— Ezt lesz jó megkóstolni legelébb!
Nekiestek hát elõbb a káposztának. Az-
tán vették sorra a kalácsot, kürtõst, fán-
kot, a csörögét. Azt mondja a farkas:
— No, most már róka koma, jó lenne va-
lamit inni is.
Csapra ütöttek egy nagy hordót, s neki-
fogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy be is
rúgtak. Nekikezdtek dudorászni! Egyik
jobban ordított, mint a másik. De a róká-
nak mégis volt annyi esze, ha be is volt
rúgva, hogy a küszöb alatt vájjon egy lyu-

kat, ahol ki tudjon bújni, ha veszedelem-
be jut.
Benn a szobában a vendégek közben me-
gették a levest. Indul a szakácsné, hogy a
leves után feltálalja a káposztát a vendé-
geknek. Mikor megnyitja a kamraajtót,
szinte meghal ijedtében attól, amit lát:
egy részeg róka meg egy részeg farkas
összeölelkezve dalol! Szalad be a vendé-
gekhez, s mondja rémülten, hogy mit lá-
tott. Azok nem akarták elhinni, azt gon-
dolták, afféle lakodalmi tréfa. De egy pá-
ran mégis kimentek. Mire kiértek, a róka
neszt fogott, s már kibújt a lyukon. Csak a
farkast lelték ott. Neki! A szegény farkast
úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a
csontja. Alig tudott kivánszorogni a kam-
rából. A róka közben szaladt, iszkolt a fa-
lu végére. Ott lefeküdt egy csomó poz-
dorjára, s elaludt. Egyszer csak arra éb-
redt fel, hogy nagyon lökdösi valami. Fel-
nyitja a szemét nagy álmosan, nézi, hogy
ki az, hát — nicsak, a farkas komája! A
szegény farkas alig tudott menni a
részegségtõl, meg attól, hogy minden
oldalbordája meg volt dagadva.
Jajgatott ugyancsak a rókának:
— Menni se tudok!
Azt feleli erre bosszúsan a róka:
— Mit jajgatsz? A te csontod csak meg
van dagadva, de az enyém, lám, mind kí-
vül lóg az oldalamon. Látod, milyen fe-
hér? — azzal mutatja a pozdorját, ami rá-
ragadt, ahol aludt.
Csak könyörgött a farkas, hogy vegye fel a
hátára õt a róka. Mert itt lepik az embe-
rek! Jönnek!
Mondja erre a róka:
— Hogy vegyelek fel, mikor az én cson-
tom, látod, kívül lóg a szõrömön? Vegyél
inkább fel te engemet, s vigyél.
A bolond farkasnak részeg fõvel csak
annyi esze volt, hogy mégis nekidurálta
magát, s felvette. Elindult, s vitte a hátán.
A róka meg csak vigyorgott magában a
farkas hátán. Végül is nagy elégedetten
dudorászni kezdett.
— Vert visz veretlent, vert visz veretlent.
Azt mondja a farkas:
— Mit pusmogsz te ott a hátamon, róka
koma?
Azt mondja a róka:
— Jaj, kedves komám, azt mondom, hogy
veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
A farkas most már tisztán megértette,
hogy mit mond a róka. Akkor már jó
messzire elvitte a rókát. Megharagudott
hát, s ledobta a hátáról, de úgy, hogy most
a róka oldalbordája is megreccsent. Föl-
ugrott mérgesen a róka, neki a farkasnak!
Csihi-puhi, zim-zum! Oda, ahol puha, ne
törjön a csontja! Úgy egymásnak akasz-
kodtak, se láttak, se hallottak. Azt se vet-
ték észre, amikor a vendégek odaértek,
közrevették, s vitték vissza õket, olyan
haddelhadd lagzira, hogy amíg élnek,
megemlegetik.

Heti idõjárás
A következõ napokban
õszies hangulatú, szá-
raz idõre számítha-
tunk. Minden nap várható napsütés,
amely azonban nem lesz zavartalan.
Hajnalonként egyre többfelé alakul-
nak pára- és ködfoltok. A hõmérséklet
az idõszak végére az átlag környékén
alakul. A reggeli hõmérséklet 5-13, a
nappali 17-23 fok között várható.

www. metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

Bakony (Aba), Ajka, Gyõr, Eger

Vakon mer, nem látja a veszélyt, nem
is tudja mi fenyegeti.

Nagyon jól tudja mit kockáztat, mégis
belevág a tettbe (visszafelé kellett vol-
na összeolvasni a szöveget).

Jó megfejtést küldött be: Szûr Noémi
Kitti.

Szerencsés megfejtõnk:

Szûr Noémi Kitti

Sárbogárd, Barátság u. 6/2.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Várjuk továbbra is megfejtéseiteket.

Rejtvény
A következõ badar mesében
5 fiú és 5 lánynév található.

Keresd meg ezeket!

„E mesebeli rénszarvas kapálta más-
nak a földjét. Sokan nagyon szívesen
hallgatták, miközben tíz halász lóga-
tott hálókat a tóba. A vezérhalász kér-
te a rézfúvósok fölvonulását, de azok
ott óhatatlanul megfáztak volna, ezért
nem jöttek. Érthetõ, hogy a halász kia-
bál: intõ példa ez mindenkinek.”

Beküldési határidõ:
2005. október 11.

JÁTSZÓHÁZ
2005. október 15-én,

szombaton
Program: Kirándulás

Simontornyára.
Gyülekezés a vasútállomáson 8.40
órakor. A vonatjegyek megváltása a
helyszínen történik majd. Indulás vo-
nattal 9.08 órakor.
Érkezés: 15.00 órakor. Útiköltség di-
ákjeggyel (retúr) 110 Ft, várbelépõ:
100 Ft. Hozz magaddal: 2 db szendvi-
cset, fél liter szénsavmentes üdítõt,
esõkabátot. A diákigazolványodat ne
hagyd otthon!

Szeretettel várunk minden
kirándulni vágyót!

Anikó néni és Éva néni
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OKTÓBER 8., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Sirályzóna 9.00 Álomfogó mûsor ovi-
soknak 9.30 Horace és Tina 10.00 Felfedezõk 10.30.
Hétszínvilág 10.45 Magyar népmesék 11.05 TS – Kor-
ner fiatal labdarúgók mûsora 11.30 Hol-mi? 12.00 Hír-
adó 12.10 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.35 Autóví-
zió 13.05 Kövess Nógrád kövein! 13.25 Delta 13.55
Kövess Nógrád kövein! 14.10 Századunk 14.40
Krebsz, az isten 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 A Nagy
Könyv elõdöntõ 19.00 Luxor-show 19.30 Híradó
20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Jack és Bobby 20.05
Csupasz pisztoly – Az utolsó merénylet 22.30 Híradó
22.35 Sporthírek 22.40-0.22 Két nap a völgyben
RTL KLUB: 5.45 Forma-1 7.20 Kölyökklub 9.15 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30
Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50. Ten-
gerjáró 13.15 Forma-1 – Japán nagydíj 14.45
Tutigumi 15.40 John Doe 16.35 Bulgária–Magyaror-
szág válogatott labdarúgó-mérkõzés 19.00 Híradó
19.35 Fókusz plusz 20.05 10.5 – Földindulás 23.15 A
Vörös Sárkány legendája 0.45 Red Bull Air Race VK –
San Francisco 1.55 Vészhelyzet
TV2: 6.00 TV2 matiné 10.15 A 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 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelõ 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Csaó, Darwin!
22.20 A zsaru családja 2. – A hitszegõk 0.10 Szökés a
semmibe 2.05 Fastlane –Halálos iramban
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek és idõjárás
4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok
6.00 Krónika 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Krónika
8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem
9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat dél-
elõtt 10.35 Rádiókabaré 12.02 Krónika 12.30 Baran-
goló 13.00 Közlekedés 13.04 Új zenei újság 14.00
Közlekedés 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.00
Közlekedés 15.04 Irodalmi újság 16.00 16 óra 17.30
Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész
világ 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.35 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószín-
ház 22. Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek.
Kenó 23.04 Önarckép – hangokkal

OKTÓBER 9., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Sirályzóna 10.50 Így szól az úr 11.00
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” 12.00 Hírek
12.10 Fõtér –Hatvan 13.05 Mindentudás egyeteme
14.00 Örömhír 14.30 Úton – Európa-magazin 15.00
Csellengõk 15.25 Az utókor ítélete 16.00 Híradó 16.05
Stílus 16.40 Magyar Elsõk 17.05 Cinecitta 18.05
BBC-exkluzív – A kék bolygó 19.00 Híradó este 19.25
Hárman a slamasztikában 21.10 Friderikusz – A szó-
lás szabadsága 22.15 Híradó 22.25 TS – Sporthét
23.35 TS – Motorsport 23.50-0.38 Héthatár
RTL KLUB: 5.40 A GEO bemutatója 6.35 Forma-1 –
Japán Nagydíj 8.55 Kölyökklub 9.50 Receptklub
11.15 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.10 Vi-
gyázz 12.40 Hegylakó – A holló 13.35 Forma-1 – Ja-
pán Nagydíj 15.55 Hatoslottó-sorsolás 16.05 Pa-
pás-mamás 16.35 Medicopter 117 – Légimentõk
17.35 Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Cobra
20.00 Csúcsformában 21.50 Heti hetes 23.00 Ördög-
ûzõ 3. 1.00 Fókusz portré 1.30. Vészhelyzet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2 matiné 9.55 Egyrõl a kettõre 10.20 Csalá-
dodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan, a ka-
landor 12.25 Sliders 13.25 A világ legerõsebb embe-
rei 14.25 Flipper legújabb kalandjai 15.25 Száguldó vi-
pera 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 JAG – Becs-
ületbeli ügyek 19.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A mú-
mia 22.30 Farkasok szövetsége 1.20 Képírók –
Delicatessen
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek és idõjárás
6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei kró-

nika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítése
Dudarról 11.05 Gondolat-jel 12.02 Krónika 12.25 30
perc alatt a Föld körül 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04
Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Ma-
gyar örökség 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sport 19.30 Mese 19.40 Zsákai Ferenc és Urbán Ka-
talin nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 21.04 Tör-
ténelem 22.00 Krónika 22.20 Közvetítés a Gyulai
Várszínházból: Szép magyar tragédia 23.50
Komolyzene

OKTÓBER 10., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 9.50 Gusztáv 10.00
Híradó 10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó délben 13.00
Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Bûvölet 15.00
Kalandos nyár 15.54 József Attila 100 16.00 Híradó
16.05 BBC-exkluzív – A kék bolygó 17.00 12+ 17.30
Híradó 17.50 A nagy vita 18.25 Esti mese 18.55
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05
Dokuzóna 22.00 Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00
Dokuzóna 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40 Hittel
és vérrel 1.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 12.00 Híradó 13.25 Vásott
kölykök nagy kalandja 15.00 Disney-rajzfilm 15.30
Csacska angyal 16.30 Balázs 17.30 Mónika 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 23.00 Találkozások 23.15 Vízkereszt,
vagy amit akartok 1.40 Autómánia 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.50 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Elbaltázott nászéjszaka
15.20 A szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 16.25 Monk 17.25 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív
20.10 Multimilliomos 20.50 Frei-dosszié 21.50 Szulák
Andrea-show 22.50 Harc mindörökké 23.50 Jó estét,
Magyarország! 0.20 Rendõrbosszú
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek, idõjárás 5.00
Krónika 5.39 Falurádió 6.30 Gazdaság 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika, sport 8.04 BBC-híradó 8.19
Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Króni-
ka 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Erõs vár a mi Istenünk 14.04 Zeneszó-
val 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Pénz, piac profit 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.40 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A hullócsil-
lag éve 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót
22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek. Kenó
23.04 Lemezmúzeum

OKTÓBER 11., KEDD
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30
Unser Bildschirm 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár
15.53 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Templomi
orgonák titkai 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus
krónika 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradó
17.50 A nagy vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Életképek 20.40 Filmdalok 22.00
Kedd este 22.30 Kultúrház 22.40 Panoráma 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.40 Hittel és vérrel 1.25
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 12.00 Híradó 13.20 A szeretõ
bosszúja 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal
16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 19.20 Barátok
közt 20.55 Columbo – Gyilkosság hangjegyekkel

22.40 Földöntúli invázió 0.20 Találkozások 0.35 Igazi
történetek – Végzetes látomások 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország
6.55 Mokka 8.55 Szóda 9.55 Teleshop 11.15 Salome
12.10 Játékidõ 13.10 Aranytartalék 15.20 A szerelem
ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk Flugos nyomozó
17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban rosszban 19.30 Aktív 20.10 Multimilliomos 21.00
Hirtelen halál 23.15 Nyomtalanul 0.15 Jó estét, Ma-
gyarország! 0.45 Propaganda 1.20 Anarchisták
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek, idõjárás 5.00
Krónika 5.39 Falurádió 6.30 Gazdaság 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika 8.04 BBC híradó 8.19 Min-
dennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Dr. Noha 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek. Kenó 23.04
Operákból 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 12., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska krónika
13.30 Ecranulnostru 14.00 Bûvölet 15.00 Kormány-
váró 15.25 Úton – Európa magazin 15.53 József Attila
100 16.05 Hit és válaszút 16.20 Evangélikus ifjúsági
mûsor 16.30 Tanúságtevõk 17.00 12+ 17.30 Híradó
17.38 Körzeti híradók 17.50 A nagy vita 18.25 Esti
mese 18.55 Szomszédok 18.30 Híradó 20.05 A tv
ügyvédje 21.05 A Nagy Könyv elõdöntõ 22.00 Szerda
este 22.30 Kultúrház 23.00 Provokátor 23.30 Híradó
23.33 Sporthírek 23.40 A detektív 1.35 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedés 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Sárkányok kora – A le-
genda folytatódik 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Gya-
gyás család 16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos 20.20 Ba-
rátok közt 21.00 Sebhelyek 22.55 A XXI. század 23.25
Maffiózók 0.25 Találkozások 0.40 Antenna 1.10
Pokoli család 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.30
Salome 12.00 Játékidõ 13.00 Tizenkét dühös ember
15.20 A szerelem ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 16.25 Monk 17.25 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban rosszban 19.30 Aktív
20.10 Columbo 22.10 Trespass 0.20 Jó estét Ma-
gyarország! 0.50 A szerelmes levél
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek, idõjárás 5.39
Falurádió 6.30 Gazdaság 6.33 Egy csepp emberség
8.00 Krónika 8.04 BBC híradó 8.19 Mindennapi tudo-
mány 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz! 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Tebenned bíztunk elejitõl fogva 14.04 Ze-
ne-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Bala-
ton-brigád 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00
Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek. Kenó 23.04 Nagy
mesterek – világhírû elõadómûvészek

OKTÓBER 13., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Együtt 14.00 Bûvölet
15.00 Kalandos nyár 15.53 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38
Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese
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18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 8 nõ 21.50 A
Nagy Könyv 22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház
23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.44 Sporthírek 23.50
Egy jóravaló lány halála 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 A hó fogságában 15.00
Disney-rajzfilm 16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 20.55 Gálvölgyi-show 21.35 Kész
átverés 22.45 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20
Találkozások 0.35 Dutyidili 1.30 Infómánia 2.00 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Eddie 15.20 A szerelem
ösvényei 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ 16.25
Monk 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Vásott köly-
kök 21.10 Mennyé má! 23.00 Mutató 24.00 Strucc
0.30 Páran párban 1.00 Jó estét Magyarország! 1.30
Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek, idõjárás 5.39
Falurádió 6.30 Gazdaság 6.33 Egy csepp emberség
7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Min-
dennapi tudomány 9.00 Napközben 10.00 Krónika
11.05 Szabó család 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.48 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Szövegek 21.06 A XX.
század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek. Kenó 23.04 Önarckép
– hangokkal 0.10 Éjszaka

OKTÓBER 14., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Regi óra 14.00 Sors-
társak 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.54
József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+
17.30 Híradó 17.30 Körzeti híradók 17.50 A nagy vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Delikát 20.30 Tejben-vajban 21.05 Kívánságok
fája 21.50 A Nagy Könyv 22.00 Péntek este 22.30 Kul-
túrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.33
Sporthírek 23.40 Tabu idióták 1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Itt a gyémánt, hol a
gyémánt? 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás csa-
lád 16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Lost – Eltûntek 21.50 Kõ egy csapat 23.30
Találkozások 23.45 Alias 0.40 Geo 1.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt Magyarország 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome
12.25 Játékidõ 13.20 Megvagy! 15.20 A szerelem ös-
vényein 15.50 Anita, a bûbájos bajkeverõ! 16.25
Monk 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.50 Az Álmosvölgy legendája 0.10 Jó estét Ma-
gyarország! 0.40 Cikkcakk

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Óránként hírek, idõjárás 5.39
Falurádió 6.30 Gazdaság 6.33 Egy csepp emberség
7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Min-
dennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Halljad, Izrael! 14.04 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Vágyak gyûjtemé-
nye 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek. Kenó 23.04 Egy hazában
0.10 Éjszaka
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érdeklõdõt a tinódi szüreti

felvonulásra és bálra

október 15-én, 12.00 órától
a szokott útvonalon.

Bál 19.00 órától Tinód végén, a sportpá-
lyán. A felvonulásra jelentkezni Varga
Istvánnénál (Tinódy utca) és Vida
Károlynénál (Lázár utca) lehet. Min-
denkit szeretettel várunk!
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Ingatlanok adás-vétele Dunántúli Ingatlan-
iroda (az új üzletközpontban 7000 Sárbogárd,
Ady E. u. 202.) keres ügyfelei részére eladó in-
gatlanokat Sárbogárd és környékén. 06 (30)
3302 615. (0668077)

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)

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

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

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

Totya kazán és 3,5 XT tárcsa eladó. Tel.: 06
(30) 939 1939. (0351976)

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

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)

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)

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)

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

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)

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

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

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: 10.000 millió Ft, 06
(30) 258 0155. (0351417)

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

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

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

Eladó ingatlanokat keresünk Cecén és Sárbo-
gárdon, 06 (20) 807 5881 (92).
Kulcscsomót találtak az Ady-lakótelep hátsó
során az egyik lépcsõházban. Átvehetõ a szer-
kesztõségben.
Polski Fiat 126, 1987-es, 74.000 km-rel, meg-
kímélt állapotban, 2006 áprilisig mûszakival
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 3773 113. (0668063)

Sárbogárdon, háromszobás, 100 m2-es, gázfû-
téses, családi ház alkalmi áron, sürgõsen, csa-
ládi okok miatt eladó. Tel.: 06 (20) 462 6261.
(0668006)

Sárbogárdon, kétszintes, családi ház eladó.
Tel.: 06 (70) 507 2217. (0668056)

Suzuki 1.3 GL, metálzöld, 55.000 km,
sebváltózárral, 1.050.000 Ft-ért eladó. 06 (20)
497 2695, 06 (25) 460 006. (0668053)

Eladó kicsi, Biotron gyógylámpa. Ár: 60.000
Ft. Tel.: 06 (25) 464 552. (0668051)

Nadrág felvarrását, hasonló javításokat válla-
lok, akár másnapra kész. Tel.: 06 (20) 5470
579. (0668064)

Ady-lakótelepen valamint az ABC felett elsõ
emeleti lakás eladó 06 (30) 332 6923. (0668079)

1983-as, 1000 cm3 Opel Corsa friss mûszakival
eladó 06 (30) 743 6246. (0668078)

15 és 25 méteres emelõkosaras daru bérelhetõ
06 (20) 437 4869. (0668076)

Gabona raktározásra alkalmas épületek bér-
beadók Cecén 06 (20) 554 9526. (0668075)

Varrást rövid határidõre vállalok (nadrág-fel-
varrás, cipzárcsere, függönybeszegés) 06 (30)
483 0713. (0668074)

Lakás kiadó az Árpád-lakótelepen 06 (30) 414
7952. (0668073)

Családi ház eladó 1,5 szobás panellakás, csere
is érdekel, értékegyeztetéssel 06 (30) 209
4799. (0668072)

Polski Fiat 1990-es, 2 év mûszakival eladó
üzembiztos állapotban. Telefon: 06 (30) 3037
023.

Csirkevásár Tinódy u. 52. 06 (25) 508 125.
(0668071)

Építési telek eladó Sárbogárd belterületén.
Háromrészes bõrgarnitúra eladó 06 (20) 927
0985. (0668070)

Árpád-lakótelepen, garázs és két tároló eladó
06 (30) 482 6975. (0668068)

Gyermekfelügyeletet vállalok. Ugyanitt auto-
mata mosógép eladó 06 (20) 958 9399. (0668066)

Sárbogárdon, téglaépületben, klímás, egyedi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.:
06 (30) 9103 790. (0668065)

Sárbogárdon, Ady Endre utcában, a központ-
ban, 2 szobás, harmadik emeleti, gázfûtéses,
48 m2-es lakás eladó. A lakás, mely téglaépíté-
sû saját víz, villany és gázórával rendelkezik.
Érd.: 06 (22) 436 035, 06 (20) 570 7104.

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)

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

Hívjon, segítünk: 06 (20) 227 6901

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

30 m2-es

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ.

Érdeklõdni munkaidõben:
06 (25) 462 038
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KÁPÉ HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT.

Kölcsönt adunk
KÉSZPÉNZBEN

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

Részletfizetés havonta.

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

THM: 179-276%

Helyi tarifával hívja az alábbi számot:

06 40 200 633
Vagy küldje el

sms-ben a „KP” szót a
06 70 388 0448

telefonszámra és visszahívjuk!

Hívását hétköznap

8.00-18.00 óra között fogadjuk.
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Nyílt
tér

Kérdezték

Van-e lehetõség helyben
csontsûrûség-mérésre?

Korábban néhány olvasónk afelõl érdek-
lõdött, hogy van-e lehetõség csontsûrû-
ség-mérésre helyben, az érbeteg-szûrés-
hez hasonló akció keretében.
Az országos osteoporosis centrumháló-
zat székesfehérvári regionális központjá-
ban a következõ tájékoztatást kaptam dr.
Rápolti Ildikó fõorvostól:
Az egészségbiztosítás beutaló-köteles
szakrendelésként támogatja a csontsûrû-

ség-mérést. Azonban van egy olyan
(ugyancsak támogatott) lehetõség, hogy
ha a családorvos fölveszi a kapcsolatot a
székesfehérvári osteoporosis központtal,
akkor a körzeti orvosi rendelõkben, elõre
szervezett módon, nem szûrõvizsgálat-
ként, a helyszínen elvégzik az osteopo-
rosis vizsgálatot. Így biztosítani tudják az
érdekelteknek helyben is ezt az ellátást.

Hargitai Kiss Virág

Különös szeretet
Az édesapám sírjáról már évek óta rend-
szeresen ellopják a virágokat, amiket
odaültetek. Leginkább olyan virágok tûn-
nek el, amiket valószínûleg újra tudnak
értékesíteni a tolvajok. Legutóbb most
szombaton tulajdonították el a frissen
odaültetett növényeket. Tehetetlen ha-
ragomban csak sírni tudtam.
Azért ne tartsam rendbe a sírt, mert vala-
ki állandóan szemet vet a virágokra?
Ezúton is arra kérem az illetõ(ke)t, hogy
ha velem, vagy elhunyt édesapámmal van
valami bajuk, akkor álljanak elém, és
mondják meg azt szemtõl szembe.
Ha ennyire szeretik a virágokat, akkor in-
kább kérjenek tõlem, nagyon szívesen
adok nekik. Így azonban, hogy aljas mó-
don ellopják a sírról a virágokat, úgy ér-
zem, hogy az apámmal együtt gyaláznak.

Szecsõdi Sándorné, Sárbogárd, Árpád u. 95.

Kérdések
Miért kellett lezárni a Penny elõtti részt
a vállalkozók elõl, hogy ne tudjanak az
autóikkal felállni a járdára?
Erre a válasz lehetne az is: mert nem
akarják, hogy felálljanak a járdára, és az
megsüllyedjen. De akkor miért kellett a
térkõ alá betont rakni?
A másik válasz, amit elképzelek: mert
balesetveszélyes. Butaság, mert éppen
így balesetveszélyes, hiszen most mit tesz
a vállalkozó?
1. Megáll az út szélén, és ott pakolja ki az
árut az autóból. Veszélyes, mert az au-
tóknak meg kell elõzniük, és ez a KRESZ
szabályainak is ellentmond.
2. Megáll a Penny parkolójában, és on-
nan hordja át az árut. A ruhaboltnak ezt
nem is olyan nehéz megcsinálnia, de a
zöldség-gyümölcs üzletbe már nehéz, és
sokkal balesetveszélyesebb, mivel nem
könnyû ládákkal vagy zsákokkal megra-
kodva átkelni a 63. sz. fõúton a rettentõ
nagy forgalom miatt.
3. Megáll egy kapubejárón, és onnan pa-
kolja ki az áruját. Ez szabályos, de talán a
legveszélyesebb, mert megáll egy nagy
furgonnal, teherautóval a kapubejárón,
és közben ugyanúgy a járdán áll, csak
most keresztezi azt, és még az autó vége is
kilóg a fõútra. De ilyenkor mi van a gyalo-
gosokkal? Megvárják, míg kipakol és el-
áll onnan? Dehogy, kikerülik és kimen-
nek a fõútra!
Ez így aztán biztonság a javából, mert
amikor felállhattak a járdára, akkor ké-
nyelmesen elfértek a járdán az emberek
az autó mellett.
A járdára felállást csak az áruszállítók-
nak engedném meg, senki másnak. Ezt
Sárbogárd város vezetõi gondolják át, és
amíg nem késõ, tegyék meg a szükséges
ellenlépéseket, mielõtt ebbõl valami bal-
eset származna!

(„Almabela” hozzászólása a
www.mezofold.hu fórumán)

ELVESZETT
Köszönetet szeretnék mondani annak
a becsületes fiatalembernek, aki pénz-
tárcámat szerda reggel a rendelõinté-
zet kartonozójában leadta.

Szakácsné Mádi Andrea

MEGHÍVÓ
A cecei önkormányzat szervezésében

2005. október 16-án
(vasárnap), 15 órakor

a mûvelõdési házban rendezzük az

elsõ térségi
kórustalálkozót.

A mûsorban fellép a helyi nõi kórus,
a mezõfalvi nõi kar, a Szivárvány
kamarakórus, az abai Violinkulcs

énekkar és a sárbogárdi
Szövetkezeti—Városi Vegyes Kar.

A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szerkesztõségünkben

kaphatók többek között az

alábbi könyvek:

Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek;

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos:

Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó

és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.


