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MI LESZ VELED BOGÁRDI FOCI?
Ezt kérdezik a szurkolók és ezt kér-
deztem én is.
A szurkolók rendületlenül biztatják
azért a csapatot, történjen bármi is:

„Sárbogárd most lõ egy gólt!
Hajrá Bogárd, hajrá Bogárd!
Hajrá fiúk, mert fõ a gyõzelem!
Száz kisleány egy gólra vár,
Egy kisleány száz csókot ád.
Majd gyõztes lesz Bogárd.”

(Írásom a 2. oldalon olvasható)

Hargitai Lajos

Kegyeleti staféta
Az aradi vértanúk emlékére kegyeleti stafétát rendezett a Vá-
rosszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület. Dr. Lendvai György
és Sárközi Imre még elõzõ napon kijelölte a 13 állomásból álló
staféta pályáját. Az iskolák testnevelõ tanárai segítettek a ver-
seny lebonyolításában. A díjak megvásárlásához az önkor-
mányzat adott támogatást.
A stafétára négy csapat nevezett 13-13 ver-
senyzõvel. Elsõ lett a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola csapata. Õk bemelegítésként ke-
rékpárral érkeztek a verseny gyülekezõ helyé-
re, a HEMO-hoz. A Mészöly Géza Általános
Iskola elsõ csapata lett a második, harmadik
Sárszentágota, negyedik a Mészöly kicsikbõl
álló második csapata.
A verseny után a Petõfi Sándor Gimnázium
udvarán, az aradi vértanúk emlékmûvénél a
díjkiosztás elõtt Lengyel Zoltán országgyûlési
képviselõ mondott beszédet, majd átadták a
díjakat. A kupát az idén a sárszentmiklósiak
vihették haza.
Nagyon sajnáljuk, hogy az idén nem vett részt
az ígéret ellenére sem a gimnázium, sem a tö-
börzsöki iskola csapata a stafétafutáson.

Nemzetünk történelmének jelentõs, gyászos
eseménye volt a szabadságharc bukása után az
aradi 13 tábornok kivégzése. Hõsies helytállá-
sukra, mártírhalálukra minden évben kegyelet-
tel emlékezünk.

Hargitai Lajos
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Mi lesz veled bogárdi foci?
Hívtak, menjek már ki a pályára vasár-
nap, mert baj van a bogárdi focival. Pedig
ebben az alsóbb osztályban jól tudna tel-
jesíteni a csapat, mégis a mezõny végén
kullog. Van pedig utánpótlás is, és ebben
az osztályban semmi nem kényszeríti az
egyesületet, hogy vásárolt játékosokkal
mérgezzék a levegõt, mert nem kell „ki
többre” vetélkedni. Igazi helyi amatõr fo-
cival élménnyé lehetne tenni a szurkolók
számára a vasárnap délutánt. Mégis, mi a
baj? Miért nem mûködik úgy, ahogy ezt
szeretnék?
A pálya szélén a szurkolók csak lemondó-
an legyintenek. Kérdésemre az egyik így
válaszolt:
— Most is csak azért jöttem ki a pályára,
mert nem volt a tévében meccs. De nézz
körül! Több a sárosdi szurkoló, mint a
bogárdi. Ez mindent megmagyaráz.
Kifutottak a csapatok a pályára. A túlol-
dali tribünön lelkes zöld—sárga trikós
gyerekek biztatták a csapatot. Õk a törzs-
szurkolók, akik mindenhova elkísérik a
hazaiakat. Aztán hatalmas transzparenst
bontottak ki, rajta a felirat: „Mi lesz veled
bogárdi foci?”
Odamentem hozzájuk, és megkérdez-
tem, szerintük mi baj van a bogárdi foci-
val? Az egyik kérdéssel válaszolt:

— Vajon miért hagyták abba többen is a
játékot? Az edzõt kellene lecserélni, és
normális viszonyokat teremteni az
egyesületben.
— Nincs nyilvános elszámolás a pénz-
ügyekkel. Nem tájékoztatják még a veze-
tõséget sem — fejtette ki a véleményét
egy vezetõségi tag.
Aztán egymásután gyorsan két gól is zör-
gött a bogárdi hálóban. A kapus csak ült a
földön, és csodálkozott.
A lelkes szurkolók azonban biztatták a
csapatot tovább a maguk szerkesztette
rigmusokkal, dalokkal. Dobosuk meg
verte hozzá a ritmust:

„A Bogárd útra kél, most éled!
Sárbogárd most lõ egy gólt!
Hajrá Bogárd, hajrá Bogárd!
Hajrá fiúk, mert fõ a gyõzelem!
Száz kisleány egy gólra vár,
Egy kisleány száz csókot ád.
Majd gyõztes lesz Bogárd,
Galambom, hajrá Bogárd!
Hajrá Bogárd, hajrá fiúk, csak így tovább!

Sárbogárd felráz, mint semmi más soha.
Csak két színt ismerünk, a zöld és a sárga,
Csak ez a kettõ van belõle.
Ha itt a vasárnap,
Két szót ismerünk: mindig és soha;
Küzdeni mindig, lemaradni soha!
Csak két színt ismerünk: a zöld és a sárga,
Ez lesz belõle, ha itt a vasárnap!
Ollé, ollé, ollé Sárbogárd!”

Hargitai Lajos

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat
keres a következõ munkakörbe:

BETANÍTOTT
MUNKÁS.

Elvárások:
két, illetve három mûszakos

munkarend vállalása; rugalmasság;
flexibilitás; minimum 8 általános

iskolai végzettség;
orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
fémmegmunkálás,

mûanyagfröccsöntés, illetve
elektronikai összeszerelés területén

szerzett tapasztalat.
Felvétel módja: tesztírás.

Jelentkezés módja:
06 (25) 518 112-es

telefonszámon.

Együtt 40 év után
Újra padba ült a töbörzsöki Szent István Általános Iskola 40 évvel ezelõtt végzett osz-
tálya szombaton délután. Sokan eljöttek a találkozóra nemcsak az egykori osztálytár-
sak, hanem a tanárok közül is. Megtisztelte jelenlétével az eseményt a két osztályfõ-
nök: Gábeli István és Sárosi Györgyné is. Mivel a ballagás óta elõször gyûlt össze az
osztály, volt mit megbeszélni a 40 év történéseirõl és a régi iskolai emlékekrõl, egészen
éjfélig.

Hargitai Kiss Virág
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Új terménytároló Lajoskomáromban
Lajoskomáromban a Gyõzelem TSZ régi terménytárolóihoz
kapcsoltan az Európai Unió támogatásával 2.500 tonna kapaci-
tású, hat egységbõl álló korszerû gabonatároló épült. Ezt adta
át Gráf József mezõgazdasági miniszter szerdán délután.
Ez a tároló nemcsak a szövetkezet igényeit elégíti majd ki, ha-
nem a környékbeli gazdák számára is lehetõséget ad a termény
tárolására.
A miniszter avatóbeszédében szólt arról, hogy a lajoskomáromi
tárolókhoz hasonló nagyságú 50-60 tároló épül meg decembe-
rig az országban. Véleménye szerint Magyarországon a mezõ-
gazdaság szerkezeti aránya nem jó. Jelenleg a növénytermesz-
tés adja a mezõgazdasági termelés 53%-át, az állattenyésztés
pedig 47%-át. A jövõ évi támogatások többségében az állatte-
nyésztésrõl fognak szólni majd, hogy az elérje a kétharmados
arányt az ágazaton belül. Várhatóan 400 milliárdos támogatást
vehetnek igénybe az állattenyésztéssel foglalkozó gazdák jövõ-
re.
A helybeliekkel beszélgetve megtudtam, hogy jelenleg minden
régi tároló még a tavalyi gabonával van tele. Elképzelni se tud-
ják, hová fér majd az idei rekord kukoricatermés. Ráadásul
nincs elegendõ állat ehhez a terméshez. Az elõzõ évek mezõ-
gazdasági politikája arra kényszerítette az állattartókat, hogy
likvidálják az állományukat. Volt a tejválság, húsmarhaválság,
sertésmizéria, a libatartók tönkretétele, vágóhidak, tejüzemek
csõdbe vitele. Most, alig egy év múlva, megint változik a helyzet.
Zöld utat kap az állattenyésztés. Megint lehet vásárolni új
törzsállatállományt iszonyatos erõfeszítésekkel, óriási pénzbe-
fektetéssel. Miért jó ez az országnak? — kérdezik. Most csak
abban reménykednek, hogy ha megint beleugrasztják õket az

állattartásba, nem jön megint egy újabb elképzelés, hogy mond-
juk rizst vagy banánt termeljünk.
A miniszter elmondta, hogy rövidesen a külföldiek is vásárol-
hatnak földet Magyarországon. A miniszterelnök által meghir-
detett földprogram keretében minden magyar gazdálkodó kap-
hat állami kamattámogatással 3,5%-os hitelt földvásárlásra.
Erre az állami tulajdonban lévõ mintegy 600.000 hektár földte-
rületet ajánlják megvételre. Szeretnék e program keretében az
állattartók földhöz jutását is megoldani, hogy a trágyakihelye-
zésért kapott támogatással is javítani tudják gazdaságosságot.

Hargitai Lajos

Idõsek napja
Sárbogárdon

A sárbogárdi önkormányzat a korábbi évek
hagyományaihoz híven ebben az évben is
megrendezte az idõsek napját. Vérnyomás-
méréssel, egészségügyi tanácsadással várták,
nótamûsorral és egy szál szegfûvel köszöntöt-
ték a város idõs polgárait.

/H/

Kátyúzás, de hogyan?
A Lehel utcában kátyúznak. Az utca lakói telefonáltak a szerkesztõségbe, és el-
mondták, hogy egy cég nagy darabokban feltöri az úttestet, ahol javítani kell, az-
tán anélkül, hogy kisöpörné, kitisztítaná, és forró bitumennel kellõsítené a göd-
röt, csak úgy, a porba belehengerelik az aszfaltot. Ugyanakkor a kis lyukak ott ma-
radnak javítatlanul. Személyesen is meggyõzõdtem arról, hogy valóban így folyik
a munka. Két évvel ezelõtt ugyanitt ugyanígy kátyúztak.
Szóltam az önkormányzat mûszaki osztályának és Etelvári Zoltánnak is. Etelvári
Zoltán ígérte, hogy utánanéz a dolognak, és ha nem megfelelõ az útjavítás, újra-
csináltatják azt, de rossz munkát nem vesznek át.

Hargitai Lajos
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Idõsek napja Sárkeresztúron
Pénteken ünnepelték az idõseket Sárkeresztú-
ron a kultúrház színháztermében. Az önkor-
mányzat külön meghívott minden szépkorú em-
bert erre az alkalomra, és a terített asztal mellett
gazdag mûsorral várta õket. Bori Mónika ízléses
virágkompozíciókat készített a terem feldíszíté-
séhez, valamint egy õszi lombba borult fát ábrá-
zoló transzparenst, amelyen a következõ állt:
„Az öreg fa árnyékában megpihenni jó”.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ bevezetõ-
je után Virág Miklós polgármester köszöntötte
az idõseket. Kender Ferencné Erzsike verssel
készült erre a meghitt eseményre. Az iskolások
egy csoportja verses, zenés összeállítást adott elõ
Bódás Jánosné vezetésével. Szilágyi Hajnalka
tiszteletes asszony a reformátusok vezérigéjével,
a 90. zsoltárral kapcsolatos gondolatait osztotta
meg az ünnepeltekkel, és Füle Lajostól hozott
két verset. Tóth Sándor nyugalmazott lelkész a
táci Bódás János költeményeibõl idézett. Németh Mária nyu-
galmazott pedagógus Illyés Gyula egyik tréfás, öregekrõl szóló,
szenzációs meséjével örvendeztette meg kortársait. Sáriné Sza-
bó Gizella óvodavezetõ Szakály Éva Alkudozás címû humoros

versét olvasta föl az egybegyûlteknek. Végül, de nem utolsó sor-
ban, a nyugdíjasklub szüreti szokásokat felelevenítõ színjátékát
követõen, Ludányi Jánosné elmaradhatatlan nótacsokra követ-
kezett.

Hargitai Kiss Virág

Családi nap
Töbörzsökön

Családi szombatot rendezett Töbörzsökön a Szent István
Általános Iskola iskolaszéke október 8-án. A gyerekek há-

rom hely között ingáztak. Az udvaron finom pogácsákat kínál-
tak a szülõk, itt fõtt az ebéd, és itt gyûjtötték az ajándéktárgya-
kat is a délutáni tombolára. A klubkönyvtárban a pedagógusok
vezetésével lehetett papírból békát hajtogatni, karkötõt fonni,
virágcserepet díszíteni szalvétával, vagy õszi levelek lenyomatá-
ból képet alkotni. A legnépszerûbb itt talán az arcfestés, a tor-
nacsarnokban pedig a „tetoválás” volt, amiért sorban álltak il-
letve ültek a csemeték. A csarnokban a nem kisebb népszerû-
ségnek örvendõ biliárdot és csocsót lehetett kipróbálni a labda-
játékokon, sorversenyeken kívül.

Hargitai Kiss Virág

FIGYELEM!
Cecén, a mûvelõdési háznál már mûködik a pénzautomata.
Mivel közvetlenül az útkeresztezõdésnél van, máris igen
nagy a sikere. Míg megálltam, hogy egy fotót készítsek róla,
legalább öt-hat autós is megállt, hogy pénzt vegyenek fel ott.
A környékbeli településekrõl se kell már Sárbogárdra jönni,
ha valaki fel akarja venni a pénzét.
A bankautomatát a K&H Bank mûködteti. A polgármester
szerint az OTP-nem látott benne üzletet. Pedig ha itt nem
lesz automatájuk, akkor a környékbeliek már csak gazdasági
megfontolásból is kénytelenek lesznek átvinni a lakossági
számlájukat a K&H Bankhoz.

/H/

Postagalambászok az
ország legjobbjai között
A sárbogárdi postagalambász egyesület az ország legjobbjai
közt szerepel már évek óta. Az elõzõ és az idei eredmények
alapján a sárbogárdiak tartósan az élmezõny elején vannak.
Palotás József egyéniben elsõ, csapatban negyedik helyet szer-
zett, Csóri Antal egyéniben 9., csapatban pedig 3. helyet. Schill
György egyéniben 4. helyezett.
A tagszövetségi versenyekben Palotás József öt elsõ, két máso-
dik és egy harmadik helyezést ért el 19 versenyen. Csóri Antal
az elitklubban évek óta az ötödik az összesített versenyek
alapján.
Méltán számíthatnak a helyi közösség elismerésére munkáju-
kért.

/H/
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MÚLT ÉS JÖVÕ REMÉNYEKKEL
A Mezõföld legnagyobb jelentõségû
klasszicista stílusú mûemlék-együtte-
sét, a dégi Festetics kastélyt az 1820-
as években építették Pollack Mihály
tervei alapján. Ez az épület volt egyik
elõtanulmánya a Nemzeti Múzeum-
nak.
Pollack Mihály halálának 150 éves év-
fordulójára a Mûemlékek Állami
Gondnoksága tudományos ülést ren-
dezett a kastélyban. A konferencián
elhangzó érdekes elõadásokon ke-
resztül betekintést nyertünk a XIX.
század kultúrtörténetébe.
Vizi László Tamás a napóleoni hábo-
rúk utáni gazdasági konjunktúra ma-
gyarországi kastélyépítészetre gyako-
rolt hatását vizsgálta. Sisa József a
kastély építésének kultúrtörténetét is-
mertette. Ezzel kapcsolatos könyve rövi-
desen megjelenik a könyvpiacon. A hall-
gatóság megismerhette a kastély építé-
szeti terveit és az ehhez kapcsolódó ta-
nulmányokat. Demeter Zsófia a dégi
uradalmi gazdálkodásról tartott elõ-
adást.
Az elmúlt évben kezdõdött a dégi kas-
télypark rekonstrukciója Alföldy Gábor
tájépítész-mérnök irányításával. A kiváló
tájépítész elõadását diaképekkel gazda-
gon szemléltette. A dégi kastélypark an-
gol tájképi stílusban alakult ki az 1820-
30-as években. Ennek lényege, hogy a
természetes tájba építik bele a kastélyt, a
nagy látványtávolságokat egyes jelentõs
tájképi elemekre nyitják ki. Ebben a táj-
ban fontos elem volt, hogy a kastély hátsó
timpanonja alól egy nyiladékon látható
legyen a katolikus templom, egy másikon
a református templom, a tó a szigettel és
a hollandi házzal, a távoli temetõ szibéri-
ai fenyõi, az elsõ bejárattól pedig a posta-
út egyenes fasorának végtelenjén pihen-
het meg a szem.

Pollack Mihály a megyeháza építésével
vált ismertté Fejér megyében. Pollack
munkássága friss szellemet, dinamizmust
vitt az építészeti kultúránkba. Ez volt a
nemzeti ébredés kora. A nyelvújítással
nem csak a magyar nyelv, de a mûvészet
valamennyi ága, a zene, festészet és így az
építészet is sajátosan nemzeti jelleggel
született újjá. E nemzeti jelleg kísérleti
terepe volt a kastélyépítészet. Ezáltal a
magyar építészeti kultúra kibontakozásá-
nak legfõbb támogatója építészeti meg-
rendeléseivel a magyar fõúri réteg lett.
Sajátos színt jelentett a dégi kastély építé-
sénél, hogy gróf Festetics Sándor a sza-
badkõmûves páholy aranykulcsos nagy-
mestere volt, és a kastélyt úgy tervezték,
úgy tájolták, hogy a szabadkõmûves pá-
holy titkos üléseinek, szertartásainak
megfelelõ helyszínt biztosítson. E célra
épült a nyugati szárnyon a kör alakú tü-
körterem. De megmutatkozott a szabad-
kõmûves hatás a külsõ térelemekben is.
Így például a különös misztikus formákat
tartalmazó kavicsparterben. Mindez kü-
lönös jelentõséget kap a grófi temetõ ki-

alakításánál, annak sajátos elhelyezé-
sénél. Meglepõ a mai ember számára,
hogyan erõsítették fel az egyébként is
meglévõ különleges geopatikus tér-
erõviszonyok, terepviszonyok hatá-
sát. A grófi temetõ piramisdombját
vizek folyják körül. Köré különleges
fákat telepítettek, és érdekes útlabi-
rintussal tették még inkább titokza-
tossá e helyet, amely máig sugározza
az itt nyugvó õsök öröklét iránti vá-
gyát.
Aki látogatást tesz a kastélyban, vé-
gigsétál a kastélyparkban, s iszik a
hollandi ház mögötti forrás vizébõl,
megcsodálja a tó vizén ringatózó tün-
dérrózsákat, hallgatja a fák közt ének-
lõ ezernyi madár dalát, bármilyen ér-

zéketlen is a természeti szépségek és a
misztikus hatások iránt, rabul ejti e titok-
zatos gyönyörûség.
Persze a titkok legmélyére nem tudunk
hatolni. Hallgatnak az õsi falak és az év-
századok alatt sokat látott kastély elõtti
óriási tölgy is némán szemléli a körülötte
nyüzsgõ világot. Levelei holdas éjszaká-
kon rejtelmesen susognak az enyhe szél-
ben. A pázsiton furcsa árnyékok suhan-
nak, a tó tükrén tündérek táncolnak, a
nádas mögötti mocsárban pedig félelme-
sen imbolyog a lúdvérc lángja.
A kihalt épület hideg, sötét üvegszemek-
kel kutatva pillant a távolba. Vajon lesz-e
itt újra élet, emberi történések, vagy né-
hány évtized, egy évszázad után az enyé-
szet martaléka, erdõ födte rom lesz ez az
építészeti szépség, amelyben csak a halál-
madár ver tanyát?
Ez a tudományos ülés a reményekkel teli
jövõrõl szólt, de e kérdésre végleges vá-
lasz itt sem született.

Hargitai Lajos

SEGÉLYKONCERT
NORBIKÁÉRT

Vasárnap délután megtelt a nemrégiben átadott új dégi szín-
házterem. A dégi iskola egyik tanulójának, Kocsis Norbiká-
nak életmentõ mûtétjéhez egy segélykoncert megszervezésé-
vel járultak hozzá ilyen formában az iskola tanulói, tanárai és
sok segítõ szándékú ember. A mûsorban fellépett a Szivár-
vány kamarakórus, Rohonczi Dóra énekkel, a Gyöngyvirág
népdalkör, a Prücsök citerazenekar, a Forgócska néptánccso-
port, valamint Tarnai Kiss László és Máté Ottília.
A jótékonysági koncerten 460.000 Ft gyûlt össze. Sokan a csa-
lád közvetlen számlájára utalták adományaikat. Aki továbbra
is szeretne segíteni, a család számlaszáma: OTP Bank Rt.
11773432-00293479

/H/
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Tarnócára is beköszöntek a szüretisek

Atemplom elõtti téren gyülekeztek a sáregresi
felvonulók. A táncosok még egyet próbáltak a

kultúrházban indulás elõtt. Aztán felcihelõdtek a
kocsikra, és elindult a menet. Igazi szamaras fogat
is kocogott a sorban, vidáman kurjongató társaság-
gal a kocsiderékban és a bakon. Lengyel Zoltán
polgármester megvárta még a menet elindulását,
aztán meghívásoknak eleget téve indult a választó-
körzet más településeire. Az egresiek kissé zokon is
vették, hogy a polgármesterük nem tart velük, mint
korábban, de hát meg kellett érteniük, hogy egy or-
szággyûlési képviselõnek a választókerületi meghí-
vásoknak is eleget kell tennie.
Hosszú volt az út, mert nemcsak a falu utcáit járták
végig, hanem kilátogattak Rétimajorba is, ahol nó-
tával, tánccal köszöntötték a gazdát és háza népét,
majd a felvonulásra azzal tették fel a koronát, hogy
kimentek Tarnócapusztára Somogyvári Bandi bá-
csi tanyájára is.
Bandi bácsi és hûséges segítõi gazdagon megrakott
asztalokkal fogadták a hosszú úton kiéhezett ven-
dégsereget. Volt ott tálakon fasírozott, pogácsa, sü-
temény, még torta is, mint egy igazi lakodalomban.
Az italos asztalon a sokféle üdítõ mellett Bandi bá-
csi saját borát kínálgatta. Akinek még ez sem volt
elég, volt az asztalon bõséggel enni-innivaló. Miu-
tán a társaság elverte éhét, szomját, körbeálltak és
táncra perdültek. Még Bandi bácsit is megtáncol-
tatták a hamis szemû leányok.
A táncot az esti bálban folytatták aztán kivilágos
kivirradatig.

Hargitai Lajos

„Közhírré tétetik!
A sáregresi fiatalság az Úr 2005. évének október havának 8. napján nagysá-
gos bíró urunk tiszteletére szüreti mulatságot rendez.
Méltó kézbe került a falu szélén található bikaistálló, mert az idei évben min-
denki nagy örömére beleköltözhetett oda a „Falu Bikája”.
Az önkormányzat a következõ testületi ülésén kívánja megszavaztatni a tisz-
telt képviselõ-testülettel a Kodály utca 6 családja számára a fényvisszaverõ
mellények kötelezõ használatát, mivel a forgalmi rend tavalyi változását a
legtöbb autós a mai napig figyelmen kívül hagyja.
Az önkormányzat jól halad ama tervének megvalósítása felé, hogy a
Forma-1 autóverseny magyar nagydíját a mogyoródi Hungaroringtõl eloroz-
za. Míg tavaly csak a Komáromi utcán készült ehhez megfelelõ aszfalt, addig
az idei évben elkészült a Deák, Kodály, Csók és a Kassai utca is. Utóbbi kör-
forgalommal megtoldva.
A rohamosan csökkenõ gyermeklétszám miatt a falu vezetése játszótérrel
lepte meg a falu gyermekeit annak érdekében, hogy amíg a gyermekek a ját-
szótéren játszanak, a szüleik gondoskodhatnak a falu létszámának emelke-
désérõl.
Kitûnõ jósnak bizonyult ama személy, aki a falu felvirágzásakor ledöntendõ
táblát a múlt évben már ledöntötte. A falu rohamos fejlõdését az autóver-
senypálya minõségû aszfaltok elkészülte mellett a kábeltévé bevezetése is jel-
lemzi.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az általános iskolában az utóbbi évek-
ben tapasztalt létszámcsökkenés megszûnt, hiszen a tavalyi tanévhez hason-
lóan idén is 15 gyermek foglalta el az iskola padjait.
A falu területéhez tartozó álló-, illetve folyóvizek tulajdonosai ezúton szeret-
nék megköszönni a helybeliek kitartó segítségét a tavaly összekeveredett ha-
laik szétválogatásában.
Az Erkel, Ady, Aradi utcák lakói azzal indokolják az ünnepélyektõl való tá-
volmaradásukat, hogy az önkormányzat csak a vasúti átjáróig hívja fel a la-
kosok figyelmét az ünnepélyekre a nemzeti színû zászlók kirakásával.
Felhívjuk azon telektulajdonosok figyelmét, akiknek nagy gaz található a
kertjében, hogy a nemesített magok megtartása végett a telkeik határain
magfogó hálókat szíveskedjenek felhúzni!
Kérjük a lakosságot, hogy akinek 40 cm átmérõjûnél nagyobb, felesleges ter-
méskövei vannak, vigye a Deák utca végén található bekötõúthoz, mert az
utca férfi lakói szívesen megtolják a kövek között rekedt nõi sofõröket.
A felvonulók este 20 órai kezdettel bált rendeznek a kultúrházban, ahova a
falu apraját-nagyját szeretettel várják. Aki nem jön el a bálba, dõljön le a szé-
nája, kutyája egész éjjel ugasson, hogy gazdája ne aludhasson.”
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A szülõföld nem felejt…!
„Uram, Istenem, látod-e látod!
Aratás helyett beszórtuk újból magyar
sírokkal a fél világot…”

Hatvan éve múlt ebben az évben, hogy
véget ért a II. világháború. Nem sokat
emlegettük ezt az évfordulót.
Hazánk ismét a vesztesek oldalán fejezte
be a háborút, újabb területcsonkítással, a
nemzeti vagyon 40%-ának elvesztésével s
közel egymillió polgárának és katonájá-
nak halálával.
A sárbogárdi hõsi emlékmû vesztes-
listáján 181 név szerepel, de biztos va-
gyok benne, hogy jóval többen vannak,
akikrõl nem tudunk. Idegen földben, tö-
megsírokban nyugszanak. Mentek, mert
jött a behívó, és a parancsot teljesíteni
kellett. „Sokat élt, ki meghalt a hazáért —
aki hazája védelmében halt meg, az nem élt
hiába” — mondja egy bölcs magyar
szólásmondás.
A hadtörténészek kutatások során Euró-
pa számos országában találtak magyar
katonasírokat.
Hetilapunk április 28-i számában megje-
lent egy tudósítás „Sárbogárdi katona sír-
ja Kárpátalján” címmel, melyben hírt ad-
tunk arról, hogy Bozai Sándor sárbogárdi
születésû hadifogoly a kárpátaljai Feke-
teardó község református temetõjében

található. Ebben a cikkben Nagy Ferenc,
a legközelebbi hozzátartozója kéri az ille-
tékeseket, hogy nagybátyja nevét is vés-
sék fel a hõsi emlékmû veszteséglistájára.
A nyári szabadságok, lassúbb ügyintézés,
levélváltások stb. miatt késett a döntés,
de végre megszületett.
Nemrég a budapesti Hadisírgondozó Iro-
da igazgatóhelyettese levelet kapott a
sárbogárdi polgármesteri hivataltól, idé-
zem: (részlet)
„Hivatkozva hivatalunkba érkezett kérésre
ezúton tájékoztatom, hogy Bozai Sándor,
sárbogárdi születésû, II. világháborúban el-

esett hõsi halott neve felkerül a Sárbogárd
centrumában felállított emlékmûre, az
eseményt az október 23-i nemzeti ünnep
rendezvényéhez kívánjuk kötni. Tisztelet-
tel: Juhász János polgármester”
Nagy Feri bácsi és a Bozai család rokonai,
hozzátartozói, ismerõsei valamint a Vá-
rosszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
nevében megelégedéssel és köszönettel
vettük tudomásul a hírt, a polgármester
úr levelét. Külön is köszönetünket fejez-
zük ki dr. Bíró Andor úrnak a hatékony
ügyintézésért.
Bozai Sándor hamvai idegen földben pi-
hennek, de nevének felvésésével emléke
60 év után hazatér.
Erkölcsi kötelességünk tisztelegni a ha-
záért elesett hõsök elõtt, ezért kérjük a
sárbogárdi felnõtteket és gyerekeket,
hogy jobban vigyázzanak a hõsök emlék-
parkjára, óvják a katonasírokat!
Szeretnénk, ha halottak napján minél
több hozzátartozó, ismerõs látogatna el
az emlékparkba, és helyezné el a megem-
lékezés virágait az I. és II. világháborús
veszteséglista elõtt.
Véssük emlékezetünkbe: „A szülõföld
nem felejthet…!”

(SZ. I.-né)

SZÜRETI FELVONULÁS
HANTOSON

Azok a fiatalok szervezték Hantoson idén a szüreti felvonulást,
akiket a helyi faluvédõ egyesület vett a szárnyai alá. A tevékeny
csapat Nagylókról és Mezõfalváról is hívott vendégeket, fogatokat.
A résztvevõk a kultúrház elõtti parkban gyülekeztek, majd négy lo-
vas és a Koncz-zenekar kíséretében járták és táncolták körbe a te-
lepülés utcáit. A hagyományos esti bálban — tombola keretében
— a helyi vállalkozások értékes fölajánlásai kerültek kisorsolásra.

Hargitai Kiss Virág

ALSÓSZENTIVÁN IS SZÜRETELTALSÓSZENTIVÁN IS SZÜRETELT
Az alsószentiváni szüreti felvonulás az iskola sportpályájáról indult. Útközben több helyen megálltak táncolni. A kisbíró itt az
esti bálra invitálta a falu népét. A menetben egy hintón Nagy Lajos polgármestert és Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõt
láthattuk. /H/
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SZÜRETI MENET KÁLOZON
Szombat délelõtt a sportcentrumban
gyülekezett a szüreti menet Kálozon, tu-
catnyi kocsival és három hintóval, nem
számolva a lovasokat. Érkeztek fogatok
még Sárkeresztúrról, Sárszentágotáról és
Kislángról is. A szüreti népség élén több
magas rangú személy vonult fel, így Tí-
már Viktória bíróné, Pál Attila bíró, Di-
ósi Ádám kisbíró, László Judit kisbíróné,
László Zoltán jegyzõ, Hufnágel Vivien
jegyzõné, s nem utolsó sorban Lengyel
Zoltán országgyûlési képviselõ. A kisbíró
annak rendje és módja szerint „minden
állomáson és megállóhelyen” közhírré
tette a kálozi rettenetes dicséretét (me-
lyet egy helyi poéta vetett papírra), s miu-
tán õ eleget tett kötelességének, követke-
zett a legények s leányok tánca. Akinek
netán megártott útközben az a bizonyos
kálozi rettenetes, az az esti bálban orvo-
solhatta azt a „kutyaharapást szõrivel” el-
vét követve.
Az útvonalat a polgárõrség és rendõrség
közösen biztosította a felvonulóknak.

Hargitai Kiss Virág

Kezdõdik a fûtési szezon?

Ismeretlen tettes október 1-jére virradó-
ra behatolt L.-né Z. É. sárkeresztúri la-
kos által felügyelt Sárkeresztúr, Május
utcában lévõ lakatlan családi házba ab-
lakbefeszítés módszerével. Onnan eltu-
lajdonított 2 db öntöttvas radiátort, és a
kazánt is megpróbálta eltulajdonítani,
valamint a cserépkályha ajtaját kiszedte,
de azt nem vitte el. A lopással okozott kár
kb.: 20.000 Ft, a rongálással okozott kár
kb.: 20.000 Ft.
Tulajdon elleni szabálysértés miatt indult
eljárás három sárosdi lakos ellen, akik 5
mázsa kifûrészelt fát tulajdonítottak el a
Sárosd külterületén található erdõrész-
bõl. Az eltulajdonított fa értéke: 9.000 Ft.
Ismeretlen tettes október 3-án, 7.08 és
18.45 óra közötti idõben Sárbogárd,
MÁV-állomás alatti helyen eltulajdoní-
totta Buzás István, Sárbogárd, Kossuth út
9. sz. 3 em. 2. ajtó sz. alatti lakos MTB ke-
rékpárját. A bûncselekménnyel okozott
kár: 20.000 Ft.

Bozótvágóval a
dzsungelba készült

Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult V. L. sárbogárdi la-
kos ellen, aki október 3-án, a délutáni
órákban lakatlefeszítés módszerével be-
hatolt Gy. I. rétszilasi lakos ingatlanába,
és onnan gázpalackot, televíziót, bozót-
vágót, tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 37.000 Ft.

A kerítés volt az erõsebb

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
jármûvezetés ittas vagy bódult állapot-
ban vétség megalapozott gyanúja miatt
K. G. sárkeresztúri lakos ellen, aki au-
gusztus 11-én miután összeveszett élet-
társával, Sárkeresztúr lakott területén
belül, a Bem utca 20. sz. alatt dühében
többször nekihajtott a ház elõtt lévõ kerí-
tésnek, az intézkedés során fent nevezet-
tet kétszeri vérvételre elõállították.
Ismeretlen tettes október 2-re virradóra
behatolt N. J.-né sárbogárdi lakos udva-
rába majd az ott lezáratlan állapotban
hagyott Yamaha TZR 125 típusú motor-
kerékpárját eltulajdonította. A bûncse-
lekménnyel okozott kár kb.: 100.000 Ft.
Ismeretlen tettes október 4-én Sárbo-
gárd, MÁV állomás területén található
parkolóban L. Zs. pálfai lakos tulajdonát
képezõ Daewo Matiz típusú személygép-
kocsija festését, antennáját valamint ab-
laktörlõ lapátját megrongálta. A bûncse-
lekménnyel okozott kár kb.: 59.000 Ft.

Felszerszámozta magát

Ismeretlen tettes október 5-re virradóra
ajtóbetörés módszerével behatolt V. J.
székesfehérvári lakos tulajdonát képezõ
sárkeresztúri lakatlan, családi házába, és

eltulajdonított szúrófûrészt, hûtõszek-
rényt, mikrohullámú sütõt, hosszabbítót,
fúrógépet. Az okozott kár kb.: 93.700 Ft,
a rongálással okozott kár: 50.000 Ft.

Megverték a mezõõrt

Október 5-én, 17.00 óra körüli idõben F.
L. kálozi lakos bejelentette, hogy Á. Z.
kálozi lakos — aki mezõõr — roma sze-
mélyeket állított meg, akiket kukoricalo-
páson ért. A személyeket megpróbálták
visszatartani, de a mezõõrrel szemben
erõszakot alkalmaztak, akinek dulakodás
közben szolgálati vadászfegyvere elsült,
mely során több személy nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Befürödtek a káddal

Október 7-én, 11 óra 5 perckor érkezett a
bejelentés a kapitányságra, hogy ismeret-
len tettes eltulajdonított egy öntöttvas
fürdõkádat egy sárbogárdi ház udvaráról.
A lopási kár: 3000 Ft. A rendõrök adat-
gyûjtése során megállapítást nyert, hogy
a cselekmény elkövetésével három haj-
léktalan személy gyanúsítható. A két férfi
és egy nõ elõállítása megtörtént, ellenük
szabálysértési eljárás indult.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2005. október 14-én
(pénteken), 9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. Az ülés helye: Sárbogárdi
Városi Polgármesteri Hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Beszámoló Sárbogárd város lakosságának
egészségi állapotáról, az egészségromlást ki-
váltó okokról és a szükséges tennivalókról.
2. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális in-
tézményekben végzett tevékenységrõl.
3. A képviselõ-testület szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 14/1999. (IV.30.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
4. Az egyes szociális ellátásokról szóló
42/2002. (XII.17.) Ktr. számú rendelet módosí-
tása.
5. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII.17.) Ktr. számú rendelet módosí-
tása.
6. Az állattartásról szóló 11/2004. (III.25.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
7. A közterületek használatának szabályozásá-
ról és rendjérõl szóló 11/1997. (V.21.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
8. A település szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési, helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002. (I.25.) Ktr. számú rendelet módosítá-
sa.
9. Május 1 major közcélú víz- és szennyvízköz-
mû-hálózat létesítés közmûvesítési hozzájáru-
lásáról szóló 33/2004. (IX.15.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
10. A jármûvek behajtási engedélyeinek kiadá-
si és felülvizsgálati rendjérõl szóló 43/2004.
(XII.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
11. A hirdetõ berendezések és hirdetmények
elhelyezésérõl szóló 28/2000. (X.16.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
12. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló
13/202. (IV.17.) Ktr. számú rendelet módosítá-
sa.
13. A helyi iparûzési adóról szóló 38/2002.
(XII.17.) Ktr. számú rendelet módosítása.
14. A MÁV-lakótelep közcélú víziközmû-háló-
zat kiépítés közmûvesítési hozzájárulásáról

szóló 27/2000. (X.13.) Ktr. számú rendelet ha-
tályon kívül helyezése.
15. Május 1 major 0,4 KV-os hálózat építés
közmûvesítési hozzájárulásáról szóló 31/2000.
(XI.23.) Ktr. számú és 38/2000. (XII.13.) Ktr.
számú rendelet hatályon kívül helyezése.
16. A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.)
Ktr. számú rendelet módosítása.
17. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésé-
rõl szóló 1/2005. (II.14.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
18. Magántanuló oktatásának többletköltsége
a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál.
19. Közoktatási fejlesztési intézkedési terv.
20. A város óvodásainak szervezendõ karácso-
nyi koncert.
21. Sárbogárd város alapításának 20. évfordu-
lója alkalmából ünnepség szervezése.
22. Madarász József Város Könyvtár pótelõi-
rányzata.
23. Sárbogárd, Köztársaság u. 10. sz. alatti in-
gatlan hasznosítása.
24. Sárhatvan óvoda épületében lévõ klubhe-
lyiség felújítása.
25. Betelepülési kérelem a 0103/2 hrsz-ú terü-
letre.
26. Sárbogárd Város Önkormányzata tulajdo-
nát képezõ mezõgazdasági és egyéb földterü-
letek további hasznosítása.
27. Alba Volán Rt. menetrendváltozása, járat
megszüntetése.
28. Sárszentmiklósi ÁMK pótelõirányzat kéré-
se.
29. 56-os hõsök emlékére állított emléktábla
áthelyezése
30. Sáregres község településrendezési eszkö-
zeirõl szóló helyi építési szabályzat és szabá-
lyozási terv tervezetének véleményezése.
31. Nagykarácsony község településszerkeze-
ti, szabályozási, övezeti tervének és helyi épí-
tési szabályzatának véleményezése.

32. Alap község településrendezési eszközeirõl
szóló helyi építési szabályzat és szabályozási
terv tervezetének véleményezése.
33. Nagylók község településrendezési eszkö-
zeirõl szóló helyi építési szabályzat és szabá-
lyozási terv tervezetének véleményezése.
34. 2005-2006. évi közmunkaprogram pályá-
zata.
35. Tájékoztató a kislóki faluház jelenlegi álla-
potáról.
36. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
37. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
38. Bejelentések – interpellációk.

Zárt ülés:

1. Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés ado-
mányozása.
2. Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetõi
tisztségváltása.
3. Heti 2002. Kft. felügyelõ bizottsági tagok vá-
lasztása.
4. Szakemberlakás kijelölése.
5. Összegzés ételszállító gépkocsi beszerzése
közbeszerzési eljárás eredményérõl.
6. Összegzés Sárbogárd város köztemetõinek
fenntartása, üzemeltetése, közbeszerzési eljá-
rás eredményérõl.
7. Közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel
történõ megszüntetéséhez hozzájárulás.
8. Elsõ lakáshoz jutók támogatásáról döntés.
9. Fellebbezések elbírálása.
10. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Köszönetnyilvánítás
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány ku-
ratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk
1%-ával támogatták tevékenységét. Így az adományozók 328.403 Ft-tal segítették
az alapítvány munkáját.
Célunk a sárbogárdi református templom és parókia felújítása.
Kérjük, továbbra is jövedelmük 1%-ával, illetve adományokkal támogassák temp-
lomunk felújítását. Adományukkal rendelkezés alapján a sárbogárdi református
idõsek otthona mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.
Adószám: 18483118-1-07. Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbo-
gárd.
További munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
építési telkekre kiírt ajánlati felhívásra hat
ajánlat érkezett, melybõl három a kiírásnak
megfelelõ volt.

A városgazdálkodási és városfejlesztési bi-
zottság a:

— Sárbogárd, Fenyõ u. 887/3 hrsz-ú, 856
m2 területû telket 1.000 Ft/m2 áron,
856.000 Ft-ért;

— Sárbogárd, Fenyõ u. hrsz-ú, 856 m2 terü-
letû telket 1.200 Ft/m2 áron, 1.027.200
Ft-ért;

— Sárbogárd, Árpád u. 1069/18 hrsz-ú,
1757 m2 területû telket 800 Ft/m2 áron,
1.405.600 Ft-ért értékesíti az ajánlatot tett
nyertes pályázók részére.

A megmaradt építési telkek továbbra is pá-
lyáztatásra kerülnek a helyi újságokban és a
polgármesteri hivatal hirdetõtábláján.

Sárbogárd város városgazdálkodási és
városfejlesztési bizottsága
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FEMOL ’97-csoport állása
1. Kisláng 9 7 228-5 23
2. Seregélyes 9 7 1 1 55-12 22
3. Jenõ 9 7 1 1 35-10 22
4. Pálhalma 9 6 3 - 42-12 21
5. Sárosd 9 6 2 1 41-17 20
6. Mezõszilas 9 5 2 2 31-19 17
7. Szabadbattyán 9 5 1 3 22-22 16
8. Lajoskomárom 9 5 1 3 27-28 16
9. Káloz 9 4 2 3 14-22 14
10. LMSK 9 3 4 2 30-20 13
11. Füle 9 1 2 6 17-48 5
12. Mezõfalva 9 1 1 7 9-30 4
13. Elõszállás 9 - 3 6 11-31 3
14. Sárbogárd 9 1 - 8 13-34 3
15. Beloiannisz 9 1 - 8 17-40 3
16. Kulcs 9 - 1 8 8-50 1

Déli-csoport állása:
1. Cece 8 7 1 - 35-9 22
2. Zichyújfalu 8 6 2 - 28-8 20
3. Cikola 8 5 3 - 22-9 18
4. Alap 8 5 1 2 20-15 16
5. Dég 9 5 1 3 26-11 15
6. Nagyvenyim 8 4 2 2 12-11 14
7. Besnyõ 9 4 1 4 20-26 13
8. Nagylók-Hantos 7 2 2 3 10-13 8
9. Vajta 8 2 - 6 20-18 6
10. Rácalmás 8 2 - 6 18-27 6
11. Sáregres 8 2 - 6 8-20 6
12. Perkáta 9 1 2 6 8-29 2
13. Sárszentágota 8 - 1 7 6-37 2
Dég: 1, Perkáta, Sárszentágota 3-3 pont levonva.

ÚJABB VERESÉG
Sárbogárd—Sárosd 3-6 (1-3)

Sárbogárd: 300 nézõ. Vezette: Tömöri
Tibor.
Sárbogárd: Mondovics (Borostyán),
Csuti, Ilyés, Szabó K. J., Hegedüs Gy.,
Kapusi, Szabó A. (Huszár), Bognár,
Tomán, Csendes, Iványi (Szabó Z.).
Sárosd: Kovács G., Tóth, Reit, Masinka,
Viniczai, Strommer, Egerszegi, Právics
(Kovács F.), Lendvai (Rappai), Kovács
Z., Molnár (Kiss).
A ragyogó idõjárás és a sárosdiak jó sze-
replése is hozzájárult ahhoz, hogy sok
sárosdi szurkoló kísérte el csapatukat az
idegenbeli mérkõzésre, ezzel növelve a
hazai nézõszámot. Nem kezdtek nagy
iramban a csapatok, az elsõ negyedórá-
ban tapogatódzó játék folyt a pályán. A 6.

percben Kovács Z. beadása Molnárt ta-
lálta gólhelyzetben, lövése kapu mellé
szállt. A 12. percben Szabó 15 m-es lövése
szintén a kapu mellett hagyta el a játékte-
ret. A 18. percben beindult a sárosdi gé-
pezet, Kovács Z. beadását Právics lõtte a
hálóba, 0-1. A 20. percben Strommer ka-
pott jó indítást és nem hibázott, 0-2. Két-
gólos vezetés birtokában alábbhagyott a
sárosdi lendület és a hazaiak is több hely-
zetet dolgoztak ki. A 24. percben Kapusi
beadását Csendes az 5-ösön elhibázta. A
30. percben Bognár lövése szállt kapu fö-
lé. A 33. percben Kapusi szögletét Ilyés
fejelte kapu fölé. A 35. percben Iványi lö-
vését védte a kapus. A 38. percben Bog-
nár 20 m-es kapáslövése utat talált a háló-
ba, 1-2. A szépítõ gólra szinte azonnal vá-
laszoltak a vendégek. A 40. percben Ko-
vács F. labdáját Egerszegi lõtte a hálóba,
1-3. A szünetben kapust cseréltek a haza-
iak. Mondovics helyett az ifjúsági csapat
kapusa Borostyán próbálta útját állnia a
vendégtámadásoknak. Az 55. percben
Csuti fegyelmezetlenségét a bíró piros
lappal bünteti, így a hazaiak 10 fõre fo-
gyatkoztak. Az 58. percben Právics sza-
badrúgását a védõk felszabadították. A
61. percben Molnár szögletét Strommer
fejelte a hálóba, 1-4. A 65. percben
Právics került gólhelyzetbe, 10 m-rõl ka-
pu mellé lõtte a labdát. A 70. percben Ko-
vács Z. újabb gólpasszal hozta helyzetbe

Strommert, aki saját, harmadik, csapata
ötödik gólját lõtte, 1-5. A 72. percben a
több gólpaszt adó Kovács F. okos góllal
szerezte a hatodik vendégtalálatot, 1-6. A
77. percben Huszár beadása Iványit talál-
ta gólhelyzetben, azonban a kapus le-
szedte a labdát a lábáról. A 85. percben
Huszár beadását Kapusi kapásból lõtte a
hálóba, 2-6. A 88. percben Kapusi szögle-
tét a tétovázó sárosdi védelem mellett
Bognár másodszorra belõtte, ezzel az
eredmény, 3-6.

Az eddigi lejátszott kilenc mérkõzésbõl
ez már a nyolcadik vereség.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Sárosd 2-6 (2-4)

Vezette: Nagy László. Ifjúsági csapatunk
Bodó edzõ távollétében a negyedik mér-
kõzést játszotta edzõ nélkül, ez meg is lát-
szik az eredményen. A megszerezhetõ 12
pontból egy pontot szerzett a csapat.
Góllövõ: Szabó József (2).

Október 16-án, vasárnap, 13.00 és 15.00
órakor, Mezõfalván játszik ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk bajnoki mérkõzést. Indu-
lás 11.30 órakor a sportpályáról.

Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—LMSK 2-4 (1-1)
100 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Buda, Magda illetve Csizmadia, Sütõ,
Szûcs, Teichel. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Káloz—Lajoskomárom 2-1 (1-0)
200 nézõ, vezette: Lukácsi. Gólszerzõ:
Schneider Z., Bali illetve Maráczi. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 5-1.

Seregélyes—Kulcs 9-1 (3-1)
350 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Koller (2), Tömör Cs. (3), Tömör L.,
Polányi (2), Dvéri Zs. illetve Szabó. Ifjú-
sági mérkõzés: 4-1.

Pálhalma—Mezõszilas 1-1 (1-1)
80 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ:
Szalai illetve Wukovics. Ifjúsági mérkõ-
zés: 10-1.

Sárbogárd—Sárosd 3-6 (1-3)
300 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ:
Bognár (2), Kapusi illetve Strommer (3),
Právics, Kovács, Egerszegi. Kiállítva:
Csuti (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés:
2-6.

Jenõ—Mezõfalva 4-0 (1-0)
80 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Tóth (3), Földvári. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.

Kisláng—Beloiannisz 6-2 (2-0)
300 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Maszlag (2), Balogh, Zimmermann, Ju-
hász, Rehák illetve Lakakisz (2). Ifjúsági
mérkõzés: 16-1.

Elõszállás—Füle 3-3 (0-1)
50 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Kiss, Romhányi, Dunavári illetve Csiz-
madia, Fuisz, Szauer. Ifjúsági mérkõzés:
0-3.

Déli-csoport
eredményei

Nagylók-Hantos—Besnyõ 2-5 (1-2)

Vezette: Kárász. Gólszerzõ: Vas, Tóth il-
letve Antal (2), Mágocs (2), Viola. Kiál-
lítva: Dérfi, Horváth (Nagylók-Hantos).

Rácalmás—Alap 1-3 (1-1)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Karda illetve
Szabó, Mór, Imre.

Zichyújfalu—Dég 3-2 (2-1)

Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Rujsz, Kulacs
(2) illetve Rostás, Sörös.

Perkáta—Nagyvenyim 0-2 (0-1)

Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Bogár, Völcsei
(öngól).

Sáregres—Vajta 1-0 (0-0)

Vezette: Csoknyai. Gólszerzõ: Parragi.

Sárszentágota—Cece 0-3 (0-1)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Klazer, Né-
meth Zs., Németh Z.
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Pusztaszabolcs—Sárszentmiklós 0-1 (0-1)
Pusztaszabolcs. 200 nézõ, vezette: Földi.
Pusztaszabolcs: Szilágyi, Simon, Gábor,
Vörös, Varga, Szabó, Camin, Székely,
Moharos, Györök, Bakos.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Bodó,
Papp A., Csanaki, Emperger (Tórizs),
Deák, Salamon (Bakos), Markovics,
Král, Szabó (Fülöp).
Csapatunk nagy önbizalommal érkezett
az utolsó helyen tanyázó pusztaszabolcsi
csapathoz, ahol számomra meglepõ mó-
don a helyi szurkolók hangot adtak véle-
ményüknek: „Ha most nem, akkor soha
nem nyernek.”
Részemrõl volt egy olyan tipp, melyet le
sem merek írni, mert már kezd beigazo-
lódni, hogy csapatunknak a gyengébb el-
lenfelek ellen nem megy a játék, míg a „jó
csapat” ellen tudunk focizni. Mindettõl

függetlenül, ahogy beígértem a mérkõzés
megtekintésére Budapestrõl érkezett
volt játékosunknak: Földvári Attilának
már az elsõ percben helyzetet dolgoztunk
ki az ellenfél kapuja elõtt, de ez kimaradt
csakúgy, mint a 4., 6. és a 7. percben is.
Támadólag léptünk fel, de a sok kimaradt
helyzet miatt kezdett beállni a törvény-
szerû görcs a csapatunknál.
Ezt oldotta a 36. percben elvégzett gyors
szabadrúgásunk, melynek végén Deák
egy jól eltalált 22 méteres lövéssel bevet-
te a kitûnõen védõ Szilágyi kapuját.
Ezután is végig támadásban maradtunk,
de bosszantó hibáink miatt igazi ziccert
nem tudtunk kialakítani, az igencsak
gyenge ellenféllel szemben.
Ez volt az a mérkõzés, melyen az idei sze-
zonban a leggyengébbet produkáltuk,
számomra nem volt olyan játékos, akit ki
lehetett volna emelni.
Úgy tûnt, mintha a játékosok már a mér-
kõzés elõtt elkönyvelték volna a három
pontot, majd mikor már nyilvánvaló volt,
hogy nem egy egyszerû feladat ez, már
nem tudtunk váltani, így szenvedtünk a
pályán.
Az ellenfél szurkolói mellettem meg is je-
gyezték, hogy érthetetlen számukra, ho-
gyan állhatunk ilyen elõkelõ helyen,
melyre csak azt tudtuk felelni, hogy ilyen
rosszul sem játszottunk még az idén.
Mindettõl függetlenül kellett is egy ilyen
mérkõzés, mert nem leszünk elbizako-
dottak, valamint megmutatta csapatunk
az erejét, mivel, ha nem megy a játék, ak-
kor tudunk küzdeni, és így megszerezzük
a három pontot.
Összegezve a látottakat küzdeni tudásból
jeles, a többit felejtsük el gyorsan.
Annyit még megjegyeznék a mérkõzéssel
kapcsolatban, hogy az ellenfél csapatából
messze kiemelkedett volt kapusunk, Szi-

lágyi, és szerintem Simon is jól focizott
(mindkettõ volt miklósi).
Horváth Csaba edzõ: Egy gól és más sem-
mi. Jók: Deák.

Ifjúsági mérkõzés:
Pusztaszabolcs—Sárszentmiklós

1-3 (1-1)
Góllövõk: Barta (2), Márkovics.
Barsi Gábor edzõ: Elõzõ mérkõzések ki-
állításai ellenére sikerült összerakni a
csapatot. Barta és Márkovics vezérleté-
vel megérdemelten nyertünk.
Remélem, az elkövetkezendõkre lendü-
letet ad a csapatnak. Jók: egész csapat.
Öregfiúk csapatunk Nagyvenyim ellen lé-
pett pályára, ahol 21 arányú gyõzelmet
arattak 2-0-ás félidõ után.
Csapatunk következõ mérkõzésén hazai
környezetben az igencsak maga alatt lévõ
Kápolnásnyék csapatát fogadja, mely re-
ményt ad egy esetleges gólarányjavításra.

Szabó Béla

Roneko-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Aba-Sárvíz 9 8 - 1 28-10 24
2. Martonvásár 9 7 - 2 32-9 21
3. Velence 9 6 1 2 25-13 19
4. Polgárdi 9 5 2 2 31-16 17
5. Sárszentmiklós 9 5 2 2 16-11 17
6. Etyek 9 5 1 3 27-9 16
7. Adony 9 4 2 3 26-24 14
8. Kisapostag 9 4 1 4 24-24 13
9. Baracs 9 3 2 4 12-19 11
10. Iváncsa 9 3 1 5 16-21 10
11. Szabadegyháza 9 3 1 5 10-24 10
12. Csór 9 2 3 4 15-17 9
13. Bicske 9 2 2 5 15-19 8
14. Alba Regia 9 2 2 5 14-25 8
15. Kápolnásnyék 9 1 2 6 19-49 5
16. Pusztaszabolcs 9 - 2 7 9-29 2

Asztalitenisz
hírek

Elkezdõdött október hónap elsõ hetében
a megyei felnõtt asztalitenisz bajnokság.
A Sárbogárd AK csapata az elsõ mérkõ-
zést hazai asztalosoknál kezdte, Bicske
csapata volt az ellenfél október 7-én. A
párosok mérkõzésével kezdõdött a ver-
seny a Dörögdi G.—Szõnyegi T. páros-
nak nem sikerült a nyitó mérkõzés, mivel
simán kikaptak. A Papp L.—ifj. Papp L.
viszont simán nyerte a meccset. Az egyéni
mérkõzések azonban jobban alakultak,
mert Dörögdi Gábor, ifj. Papp László 3-3
egyéni mérkõzést nyert, így alakult ki a
végeredmény, 13-5, ami kezdésnek nem
is olyan rossz.
Az utánpótláskorú játékosok is megkezd-
ték a versenyeket, az elsõ versenyre Mó-
ron került sor a bornapok keretén belül,
az Arany ütõ kupára. Két versenyzõ kép-
viselte a sárbogárdiakat, Tósok Fanni és
Tóth Katalin. Mind a két hölgy szépen
szerepelt, a korosztályban elsõ helyezést
szereztek, és a párosok versenyét is
megnyerték.
A fiúknál nem ilyen jó a helyzet, mert a
két utánpótláskorú játékos már „kiörege-
dett” a serdülõ és újonc csoportból, csak
ifjúsági versenyeken indulhattak, amit vi-
szont most nem rendeztek.
Mint az elõzõekben is jeleztük, várjuk
azon 8-10 éves korú fiúk és lányok jelent-
kezését, akik szeretnének asztaliteni-
szezni, minden nap, kivéve szerdán,
17-19 óra között a Szent István Általános
Iskola tornacsarnokában.
A következõ hazai mérkõzésre novem-
ber 4-én, pénteken, 18.00 órakor kerül
sor és a polgárdi csapat lesz az ellenfél.
Minden érdeklõdõt vár a

Vezetõség

Park a nagylóki kultúrház elõtt
Hétrõl hétre egyre szebb a
kultúrház környéke Nagy-
lók központjában. Nyáron
az épületet hozták rendbe,
majd a járdát, kocsibejáró-
kat. Most a szorgos köz-
munkások különféle növé-
nyekkel ültetik be a kultúr-
ház eddig füves utcafront-
ját, sõt, egy használaton kí-
vüli, virágokkal teli szekér is
díszíti már a leendõ parkot.
Nagylók és Hantos között
ezalatt épül már egy speciá-
lis szennyvíztisztító-telep is.

Hargitai Kiss Virág
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
A Bogárd és Vidéke-csoport góllövõlistá-
jából az elmúlt héten kimaradt a 4 gólos
Somogyi László, a Krencz Nagyker játé-
kosának neve. A hibáért elnézést kérünk.

II. forduló eredményei:
Toledo 2005–Miklós-Cece Öregfiúk

3-2 (1-1)
Vezette: Boros Z. Toledo: Csuti J.,
Bodoki, Csuti T., Soós, Barabás Z. Csere:
Horváth, Barabás B., Horváth I., Kiss A.,
Kiss L.
Miklós-Cece: Gyenes, Klazer, Kiss P.,
Sohár, Kokics. Csere: Démuth, Salamon,
Vámosi.
Hamar vezetést szerzett a Toledo, de az
„öregfiúk” átvették a játék ritmusát,
elõbb egyenlítettek, majd két óriási hely-
zetet is kihagytak. Jó iramú elsõ félidõ
után továbbnövelték a lendületet. Nem-
igen bírt egymással a két csapat. Jellemzõ
volt a mérkõzésre, hogy az M-C sorra
hagyta ki a nagy helyzeteket, míg a
Toledo talált egyet. A sok kihagyott hely-
zet után Sohár volt eredményes. Megint
egyenlõ. Az utolsó másodpercben Bara-
bás R. beállította a végeredményt. A já-
ték képe alapján az „öregfiúknak”
fölényesen kellett volna nyerni. Góllö-
võk: Barabás R. (2), Kiss A., illetve
Klazer, Sohár.

Arsenal–Extrém 1-4 (0-4)
Vezette: Rehák S. Arsenal: Haray,
Derecskei, Veres G., Lukács, Veres P.
Csere: Érsek, Kiss A., Kiss R.
Extrém: Vörös, Dévényi, Roszkopf J.,
Horváth D., Juhász. Csere: Pálinkás,
Horváth T., Radányi.
Nem hibátlanul, de okosan játszott az
Extrém az elsõ félidõben, mely gólokban
is megmutatkozott. A második félidõ ki-
egyensúlyozottabb játékot hozott annak
ellenére, hogy az Extrém végig irányítot-
ta a játékot, és elszórakozta a helyzete-
ket. Góllövõk: Derecskei, illetve Rosz-
kopf J., Horváth D., Dévényi Z.

DKS–Enying 3-7 (1-4)
Vezette: Boros Z. DKS: Suplicz, Kele-
men, Farkas, Domján, Somogyvári. Cse-
re: Kassai, Szabó.
Enying: Varga, Poór, Pudelka, Vass T.,
Vass F. Csere: Csányi, Körmendi.
Az elsõ félidõben az történt a pályán,
amit az enyingi csapat akart, így az ered-
mény nem meglepõ. A második félidõ el-
sõ három percében további két gólt lõt-
tek, és ez megnyugtatta a csapatot. A
DKS késõn hajrázott. Góllövõk: Kele-
men Z., Somogyvári, illetve Vass T. 4,
Pudelka, Vass F. 2.

OMV–Taki Team 4-1 (1-1)
Vezette: Rehák S. OMV: Gyõri, Sebes-
tyén, Zsebõk, Killer G., Sinka. Csere:
Nagy.
Taki Team: Lajtos, Kocsis, Rohonczi, M.,
Geiger, Rohonczi G. Csere: Rohonczi
R., Iván, dr. Roshdi.

Jó iramú, változatos mérkõzésen, ki-
egyenlített erõk küzdelme eldöntetlenül
végzõdött az elsõ félidõben. A második
játékrészben döntött a nagyobb rutin az
OMV javára. Gyõzelmüket, a három
pontot megérdemelten gyûjtötték be.
Sárga lap: Nagy (OMV). Góllövõk: Killer
3, Sinka, illetve Rohonczi G.

Vidámfiúk–Memphis Plusz 3-4 (0-3)
Vezette: Rehák S. Vidámfiúk: Németh,
Oláh, Nyári, Horváth, Sebestyén. Csere:
Kovács, Huszti L., Huszti R.
Memphis plusz: Boros, Takács, Roszkopf
L., Salga, Simon. Csere: Molnár, Tar,
Herczeg, Lóth.
A biztos vezetés tudatában nagyon meg-
nyugodott a Memphis. A második félidõ
három percében két gólt lõtt a Vidámfiúk
csapata, és nem volt baj. Sárga lap:
Takács (Memphis). Góllövõk: Horváth
Z., Huszti R., illetve Simon, Salga 3.

B. B. Truck–Vasutas 6-2 (3-1)
Vezette: Szakács I. B. B. Truck: Csendes,
Simon, Varga, Kristóf, Kovács. Csere:
Balázs, Bognár, Bögyös, Zádori.
Vasutas: Mondovics Á., Rozgonyi G.,
Lang, Bozsoki, Flögl. Csere: Babitz,
Kehl, Guszejnov.
Az elsõ forduló eredménye alapján a
Vasutas volt az esélyes, na de a labda
gömbölyû, és a B. B. jobban akarta a gyõ-
zelmet, és ez bejött nekik. Megérdemelt a
három pont. Kiállítás: Bozsoki (Vasutas)
2 perc. Góllövõk: Balázs 2, Kovács, Kris-
tóf, Varga Z., illetve Bozsoki, Kehl.

Old Boys–Devils 6-3 (3-2)
Vezette: Fekete L. Old Boys: Porkoláb,
Bruzsa, Huszár, Tóth, Soós. Csere: Sza-
kács.
Devils: Ocsovai, Kovács, Huszár, dr.
Pátzay, Dravecz. Csere: Lajtos, Oláh.
Gyorsan rúgott két gólt a Devils a rutino-
sabb játékosokkal rendelkezõ Old Boys-
nak, akik szenvedtek az elsõ tíz percben.
Aztán átvették a játék irányítását, és
elõnnyel fordultak. A második félidõben
egyenlített a Devils, de többre már nem
futotta az erõnlétükbõl, így az Old Boys a
gólok mellett három kapufát is lõtt. Gól-
lövõk: Soós 3., Huszár 3, illetve Dravecz
3.

Pusztaegresi Fiúk–Légió 2000-Fair
0-4 (0-2)

Vezette: Fekete L.
Pusztaegres: Ébl, Kurgya, Holcz T., Tóth,
Magyar. Csere: Piros, Õri Gy., Bosnyák,
Lepsényi, Schmidt.
Légió 2000-Fair bútor: Meggyes, Huszár,
Egei J., Csizmadia, Csuti. Csere: Egei
Zs., Szilágyi Cs., Orbán, Szilágyi F., Ma-
gyar.
Alacsony színvonalú mérkõzésen hozta a
kötelezõ gyõzelmet a Légió 2000-Fair bú-
tor csapat. Kiállítás: Magyar (Pusztaeg-
resi Fiúk) 2 perc. Góllövõk: Huszár 3.,
Egei J.

Twister–Sárkeresztúr KIKE 0-7 (0-3)
Vezette: Nagy S. Twister: Balogh, Mol-
nár, Katona, Sebestyén, Szabó. Csere:
Bognár, Stausz.
KIKE: Plézer, Szauervein, Hajdinger J.,
Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Vörös.
Büntetõbõl szerzett vezetést a KIKE,
majd nyögvenyelõsen szerzett még két
gólt az elsõ félidõben. Hát itt volt csapko-
dó, elgondolás nélküli játék a még rúgott
gólok ellenére is. A „játék?” sok kívánni-
valót hagyott maga után. Góllövõk:
Hajdinger Z. 2, Sütõ 2, Szauervein 2, Vö-
rös.
Krencz Nagyker–Flamengó 2-2 (0-1)

Vezette: Nagy S. Krencz Nagyker: Pálin-
kás, Simon, Somogyi, Petrovics, Gyenis.
Csere: Vámosi, Schneider T., Krencz,
Kõvágó.
Flamengó: Lekner, Vass, Berta, Lakatos,
Killer I. Csere: Banda, Tóth.
A Flamengó irányította a játékot az elsõ
félidõben, melynek meg is lett az eredmé-
nye. A második félidõben elõbb egyenlí-
tett, majd a vezetést is megszerezte a
Krencz-csapat, de nem tudta tartani az
elõnyt, most a Flamengó egyenlített. Fel-
pörögtek az események, de gólt már
egyik csapatnak sem sikerült szerezni.
Igazságos eredmény született. Góllövõk:
Somogyi, Gyenis, illetve Banda 2.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 2 - - 17-1 6
2. Extrém 2 - - 9-1 6
3. OMV 2 - - 10-3 6
4. Krencz Nagyker 1 1 - 5-4 4
5. Memphis plusz 1 - - 4-3 3
6. Taki Team 1 - 1 5-5 3
7. Flamengó - 1 1 4-8 1
8. Arsenal - - 2 2-8 0
9. Magnum - - 1- 2-9 0
10. Vidámfiúk - - 2 4-14 0
11. Twister - - 2 0-12 0

Góllövõlista:
I. Hajdinger Zoltán, Sütõ Zoltán, Somo-
gyi László, Sinka Tibor 5-5 gól.

Fair bútor-csoport
1. Toledó 2005 2 - - 17-2 6
2. Légió 2000-Fair 2 - - 9-0 6
3. Haladás 1 - - 9-1 3
4. Enying 1 - - 7-3 3
5. Old Boys 1 - 1 11-10 3
6-7. DKS, B. B. Truck 1 - 1 6-7 3
8. Vasutas 1 - 1 9-11 3
9. Miklós-Cece Ö.fiúk - - 2 2-6 0
10. Pusztaegresi fiúk - - 2 1-13 0
11. Devils - - 2 3-20 0

Góllövõlista:
1. Barabás Roland 8 gól, 2. Huszár Lajos
5 gól, 3. Vass Tamás, Flögl Attila 4-4 gól.
A sérülések elkerülése miatt a szervezõk
megkérik a futballozó szülõket, hogy gyer-
mekeiket a cserepadra ne ültessék le, fe-
lügyeletükrõl gondoskodjanak. Köszönjük!

G. F.
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15-én, szombaton, 19 órakor:

lopakodó
Színes, szinkronizált, amerikai akció

Az amerikai haditengerészet egyik
elitosztaga új társat kap: az EDI bece-
névre hallgató, mesterséges intelligen-
ciával rendelkezõ automatikus harci
repülõgépet. A feladat: közös katonai
missziót végrehajtani a géppel.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

A családról mindenkinek
A Sárbogárd—Sárszentmiklósi Evangé-
likus Gyülekezet Lehet másképp is? címû,
ötrészes elõadássorozata múlt hét szer-
dán vette kezdetét a mûvelõdési köz-
pontban. Elsõként dr. Pálhegyi Ferenc
pszichológus, családgondozó beszélt a
férfi és nõ különbözõségérõl és egységé-
rõl a házasságban Ketten a fedélzeten
címmel.
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõis-
kola, az ELTE és a budapesti református
teológia nyugalmazott tanára korábban
már járt a sárbogárdi református gyüle-
kezetben. 15 éve többedmagával létreho-
zott egy keresztyény családgondozó egye-
sületet. Tollából több kiadvány is megje-
lent már a házasság, család kapcsán.
Az est folyamán azt fejtette ki elõadásá-
ban a termet megtöltõ hallgatóságnak,
hogy a házasság felelõsség, amit még ak-
kor is érdemes vállalni, ha nem ez maga a
kánaán. Azonban együtt haladni az úton
a valódi kánaán felé sokkal nagyobb bol-
dogság, mint egyedül, vagy alkalmi tár-
sakkal együtt élni. Egy élettársi kapcso-

latból könnyebben kilép az ember, ha va-
lami nem mûködik jól, de ez sokszor csak
menekülés a probléma megoldása elõl.
Ha olykor-olykor elhasalunk ezen a kö-
zös úton, és együttes erõvel újra föl tu-
dunk állni, az még mélyebbé, erõsebbé
teszi a kapcsolatunkat a társunkkal. A há-
zasság tehát annak a felvállalása, hogy
bármi történjék, jóban rosszban kitartok
a választottam mellett. Pálhegyi Ferenc
egy érzékletes példával támasztotta alá
az elmondottakat. Ha egy ház(asság) biz-
tos alapra épül — Isten szeretetére —,
akkor ellenállóbb a zivatarokkal (csábí-
tás, unalom, stb.) szemben. De ha ez a
ház például a szexualitásra épül (ami
eredetileg a ház tetejének kellene, hogy
legyen), akkor könnyen kibillen egyensú-
lyából.
Pálhegyi Ferenc sok humorral fûszerezte
gondolatait, így észrevétlenül elillant a
mintegy két óra. Az elõadás kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Hargitai Kiss Virág

Szüreti hétvége Sárosdon

A szüret jegyében számos program elõzte meg a délutáni felvonulást Sárosdon szom-
baton. Reggel kilenckor már pucolták a termetes halakat a halászléfõzõ-verseny leg-
frissebb résztvevõi a mûvelõdési ház udvarán. A fiatalabb generációk mellett képvi-
seltették magukat az idõsebbek is a nyugdíjasklub minden konyhai fortélyt ismerõ
tündéreinek személyében. Miközben fõtt a bográcsokban az ínycsiklandó eledel, kö-
télhúzásban, vagy éppen agyagszobor-készítésben mérhették össze adottságaikat a
versenyezni vágyók. Ki-ki a legkülönfélébb kézmûves-foglalkozásokban és lovaglás-
ban is kipróbálhatta magát.
Az esti nosztalgia buli elõtt a sárkeresztúri nyugdíjasklub szórakoztatta mûsorával a
sárosdi közönséget.

Hargitai Kiss Virág

Kiállítás
A sárbogárdi Madarász József Városi

Könyvtár szeretettel meghívja Önt

2005. október 17-én
(hétfõn), 18.00 órára

Kulcsár Viktória

Jelmez/tár/lat
címû kiállításának

megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Juhász János,

Sárbogárd város polgármestere.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!
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Korhelyleves

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, vagy 30 dkg fõzõkolbász, 0,5 kg sava-
nyú káposzta, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. olaj, 1
ek. liszt, só, pirospaprika, szemes bors, 1 dl tejföl.
Elkészítés: A csülköt 1 liter vízben puhára fõzzük. Ha megfõtt,
kivesszük a vízbõl, és kockákra vágjuk. Az apróra vágott hagy-
mát az olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a lisztet, a piros-
paprikát és a csülök fõzõvizével felengedjük. (Ha kolbásszal
készítjük, egy liter vízzel engedjük fel.) Beletesszük a savanyú
káposztát, és ha szükséges még öntünk hozzá vizet. Majd hoz-
záadjuk a fokhagymát, a felkockázott csülökhúst, sózzuk, bor-
sozzuk. (Ha kolbásszal készítjük, a felkarikázott kolbászt ad-
juk hozzá.) Addig fõzzük, amíg a káposzta megpuhul.
Tálaláskor tejfölt teszünk a tetejére.

Boszorkányflekken

Hozzávalók 4 személyre: 4 db 12-14 dkg-os sertéstarja, 20 dkg son-
ka, 20 dkg reszelt trappista sajt, 10 dkg gomba, só, õrölt bors, étolaj
a sütéshez.
Elkészítés: a sertéstarja szeleteket kiklopfoljuk, bevagdossuk
és megsózzuk. A gombát megpirítjuk, a sonkát vékony csíkok-

ra vágjuk, a sajtot lereszeljük, az egészet összekeverjük, és
borssal ízesítjük. A tarja szeleteket kisütjük, a tölteléket ráhal-
mozzuk. Tepsibe tesszük. Addig sütjük, amíg a sajt rózsaszínû-
re nem pirul.

Almás krémes

Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt, 20 dkg zsír, 20 dkg cukor, 2
tojás, 1 csomag sütõpor, 2 csomag vaníliás cukor, 3-4 evõkanál
tejföl. Krémhez: 2 tojás, 0,5 l tej, 2 vanília puding, 15 dkg cukor, 1
vaníliás cukor, 25 dkg margarin. Töltelék: 1,5 kg alma, 2 evõkanál
vaj, 10 dkg cukor, 0,5 evõkanál fahéj.
Elkészítés: a tészta alapanyagait összegyúrom, három részre
osztom szét, és vékony, négyszögletes lapokat sütök belõle. A
pudingporhoz 2 evõkanál cukrot keverek, fokozatosan hozzá-
adom a tejet, sûrûre fõzöm és belekeverem a tojásokat. A kré-
met hûlni hagyom. Az almát megreszelem, és vajon addig pá-
rolom, amíg elfõ a leve, és cukorral, fahéjjal ízesítem. A krém-
hez a margarint habosra keverem a cukorral, majd összekeve-
rem a kihûlt pudinggal. Amikor mindegyik alkotórész kihûlt,
egy tésztalapot visszateszek a tepsibe, rákenem a krémet, ráte-
szem a másik lapot, ráhalmozom az almatölteléket és befe-
dem. Egy napig állni hagyom, hogy megpuhuljon. Tálalás elõtt
négyszögletes szeletekre vágom.

Nagymama receptjei

NE IDEGESKEDJ!
A mellékelt plakát hazánk legismertebb, legtekintélyesebb,
legizébb egyeteme bölcsészkarának folyosóin volt látható több
példányban is. Te, barátom, indulatosan, ahogy mondod, vörös
fejjel letéptél egyet, és eltetted örök tanúságául annak, hogy baj
van.
Próbálom értelmezni ezt az in-
dulatot.
Az ELTE szó rövidítés, az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem névbõl alkotott betûszó.
Nem ok az idegeskedésre. A
BULI közismert kifejezés, állí-
tólag német eredetû szó. Ere-
detileg kártyajátszmát jelen-
tett, késõbb közös vállalkozást,
de l963-tól már „bûntett” je-
lentésben is elõfordult. Ma-
napság leginkább a fiatalok
mulatságát, közös szórakozá-
sát értjük alatta. Az ifjúság bu-
lizik, nincs ebben semmi külö-
nös. Miért épp a nagy tudó-
sunk, Eötvös Loránd nevével fémjelzett intézményben ne ten-
né? Stilisztikailag kétségtelenül üti egymást a tudósnév és a
szleng szó, a nagy professzor bizonyára nem örülne, hogy törté-
nelmi zamatú neve ebben a szövegösszefüggésben fordul elõ.
De nekünk nincs okunk felkapni a vizet, soha nagyobb bajunk
ne legyen.
A buli, amint a plakáton olvasható, a LivingROOM-ban zajlik
le.
Hoppá!
Melyik ország melyik egyetemén? Nem Cambridge-ben, nem
Oxfordban, hanem Budapesten, a legnagyobb magyar egyete-
men. De miért nevezik angolul a helyiséget? Hát azért, mert ez
így trendy. Mert sznobok vagyunk, mint a fene. Na de hát olyan

nagy baj ez? Egy elmaradott, mafla ország milyen legyen? Úgy
bámuljuk Amerikát, hogy az már szégyen. Van is mit bámul-
nunk rajta, nem? (No jó, ennyire talán nem kéne.)
Feltûnhet a falragaszon a „Vodka-Narancs akció” szókapcso-

lat. Nem örömteli tény, hogy a
„buli” és a „vodka” szavak
ilyen természetes kapcsolat-
ban vannak egyetemistáink
életében (egyesek ezt úgy fo-
galmazzák meg, hogy „a ma-
gyar egyetemisták isznak, mint
a gödény”). De csak az egyete-
misták? Népünk kétségtelenül
iszik. Vodkát, sört, bort, pálin-
kát, mindent. Sokan isznak,
még többen szerencsétlenek
emiatt. És hát persze, hogy sze-
rencsétlen dolog, ha épp ifjúsá-
gunk színe-javaként tekinthe-
tõ réteg adja tanújelét az orosz
eredetû szeszesital iránti von-
zalmának. Sokan vannak, akik

örülnének, ha a vodka propagálása helyett inkább mondjuk a
magyar bort tennék ki a plakátjukra, de még szélesebb körû el-
ismerés övezné, ha valami kellemes zene, színvonalas mûsor,
zsíros kenyér vagy egyszerûen az örömteli együttlét ígéretével
csábítanák a bulira a népet.
A falragaszon a legnagyobb betûkkel ez áll: OKTÓBER 6. Te-
hát a buli a nemzeti gyásznap idõpontjára van idõzítve. Lehet,
hogy véletlen? Legyünk jóindulatúak: lehet. Van valószínûsé-
ge, de igen csekély.
Szegény tábornokok! És szegény magyar identitástudat.
Nem kell idegeskedni! Inkább szomorú az ember.

(L. A.)
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Hány lába van a bálnának?
– Az én homokváram a
legszebb! – dicsekszik Vili.
– Nem is igaz! – kiáltja Bá-
lint. – Az én homokváram
a legszebb!
– Hát még az enyém!
Nemcsak a legszebb, de a
legnagyobb is! – állítja
Karcsi.
– Jaj, de bolondok a fiúk –
mondja Kriszti. – Képesek
egy kupac homok miatt ve-
szekedni. Micsoda buta-
ság!
Ezt persze nem hagyják annyiban a fiúk.
Össze-vissza kiabálnak, hogy bebizonyít-
sák Krisztinek, igenis, csodálatos homok-
várakat képesek építeni.
– A lányok nem is tudnak homokvárat
építeni, túl ügyetlenek hozzá! – állítja
Vili.
– Nem is! – visítja Kriszti.
– De igen! – erõsködik Vili.
– Nektek túl vastag az ujjatok hozzá.
Olyan vastag, mint a bálnáké!
– Miket beszélsz! – kiabálja Kriszti. – A
bálnáknak nincsenek is ujjaik!
– Már hogyne lennének! Lábaik is van-
nak – mondja Vili.
– Úgy van! – szól közbe Bálint. – Láttam a
tévében, hogy kijönnek a partra, és na-
poznak. Lábak nélkül nem tudnának
mászkálni.
– Tizennégy lábuk van, mert olyan nehe-
zek – okoskodik Karcsi.

– Nem, nem, négy lábuk van! – javítja ki
Vili. – Pont annyi, mint minden más állat-
nak.
– A pókoknak nyolc lábuk van, mégis ál-
latok! – magyarázza Karcsi.
– A bálnák nem pókok!
– De kövérek, és ezért sok lábra van szük-
ségük! – bizonygatja Karcsi.
– Te is kövér vagy, mégis csak két lábad
van – mondja Bálint.
– Nem vagyok kövér! – mérgelõdik Kar-
csi.
– Dehogynem! – nevet Vili.
Bumm! Karcsi nekiszalad, és föllöki.
Nyomban mind a hárman lökdösik és ci-
bálják egymást. Pillanatokon belül ott
hemperegnek a homokban, miközben le-
tapossák csodálatos váraikat.
– Hûha, milyen buták ezek a fiúk! – gon-
dolja Kriszti. Hátat fordít, és otthagyja
õket.
– Azért mégiscsak szeretném tudni, hogy
hány lába van egy bálnának!

Heti idõjárás

Csütörtökön a nyugati
megyék kivételével több-
ször megnövekszik a felhõzet és fõ-
ként keleten várható kisebb esõ, zá-
por. Pénteken ismét valamivel keve-
sebb lesz a felhõ, szombaton napköz-
ben azonban hidegfront vonul át felet-
tünk erõs szél és záporok kíséretében.
A front mögött visszaesik a hõmérsék-
let, zömében már 15 fok alatt lesz a
délutáni órákban is. A reggeli hõmér-
séklet 3-9, a nappali 10-19 fok körül
várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
Lány nevek: Emese, Irén, Anna, Kata,
Tea (Teodóra, Teréz, Dorottya becézé-
se. Ha utána akarsz nézni, az inter-
neten megteheted, ha a lány utóneve-
ket keresed.), a Kia nevet is elfogad-
juk.
Fiú nevek: Tamás, Pál, László, Bálint,
Ottó.
Jó megfejtést küldött be: Szûr Noémi Kit-
ti, Sárbogárd; Vámosi Eszter, Sárbo-
gárd; Somogyi Réka, Alap; Peszt Kristóf,
Alap; Veress Katalin, Alap; Lojd Réka,
Alap; Kaszás Norbert, Alap; Tenke
Ádám, Alap.

Szerencsés megfejtõnk:
VERESS KATALIN

Alap, József Attila-köz
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.
Remélem, a következõ rejtvény már
könnyebb lesz számotokra, és sok megfej-
tésnek örülhetünk a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. Melyik mesérõl van szó?
Száztizenöt éves, ám fiatalos hajadon
feleségül megy a nála csaknem egy év-
századdal fiatalabb ifjúhoz, mert az
nem hagyja õt nyugton.
a) Hamupipõke b) Csipkerózsika c)
Piroska és a farkas
2. Kinek a versébõl származik az idé-
zet?
„Itt van az õsz, itt van újra,
S szép, mint mindig, én nekem.”
a) Weöres Sándor b) Petõfi Sándor c)
József Attila
3. Fekete István regényébõl milyen ál-
latot takar a név: Csí?
a) fecske b) csirke c) kígyó
Beküldési határidõ: 2005. október 18.

Kedves Babák,
kedves Mamák!

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában

ÚJRA! BABA-MAMA KLUB,
minden hónap 1. és 3. szerdáján!

Baba-mama klub programja

Mindennapi
aggodalmaink…

Vendég:

Molnár Krisztina
védõnõ.

Idõpont:
2005. október 19., szerda, 16 óra.

Cím:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.

Továbbra is minden anyukát,
csemetéjét szeretettel várjuk!

Zenés
baba—mama

klub

Idei elsõ összejövetelüket tartották a
Baba-mama klub piciny és felnõtt tag-
jai múlt hét szerdán. Ez alkalommal
Szénásiné Szabó Mariann zenepeda-
gógus beszélt a szülõknek arról,
mennyire sokat jelent a gyerekek lelki
és szellemi fejlõdésében a zene és a rit-
mus. A mamákat meg is énekeltette
néhány gyerekdal erejéig. Az aprósá-
gok számára nemcsak zenét hozott
Mariann, hanem különféle hangszere-
ket is, amiket örömmel próbáltak ki a
csöppségek.

Hargitai Kiss Virág
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OKTÓBER 15., SZOMBAT

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Sirályzóna 11.00 TS-Korner 11.30
Hol-mi? 12.00 Híradó 12.05 Fõzzönk megint egyszerû-
en 12.35 Légcsavar 13.05 Delta 13.35 Századunk
14.05 A Nagy Könyv 14.15 Segítség, anya lettem
15.50 A Nagy Könyv 16.00 Híradó 16.05 TS-MKB
18.05 A Nagy Könyv 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 Fekete macska 21.10 Fedõ-
neve: Donnie Brasco 23.15 Híradó 23.21 Sporthírek
23.30 A szerencse zsoldosai
RTL KLUB: 5.45 A GEO bemutatja 6.45 Forma-1 8.10
Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub
10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12. Corinna 13.15 Forma-1 14.45 Tuti gumi
15.40 John Doe 16.40 Végsõ zuhanás 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most 20.25 Richie
Rich 22.05 Az utolsó cserkész 0.05 Vészhelyzet
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.40 A jégkorszak szörnyei
10.40 Kalandjárat 11.15 Laktérítõ 11.50 Totalcar
12.25 Játszd újra az életed 13.20 Országutak õran-
gyala 14.25 Karen Sisco 15.25 Bûbájos boszorkák
16.25 Csillagkapu 17 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Üldözési mánia 22.35
A zsaru családja 0.20 Dupla dinamit — Robbanás
2.20 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: Mindennap óránként Hírek és Idõ-
járás 4.34 Szülõföldünk5.00 Krónika 5.40 Házunk tája
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 délelõtt 12.02 Kró-
nika 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új zenei
újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi
újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Kró-
nika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05
Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Arany-
emberek 2035 Abszolút akarat vagyok 21.04 A Rádió-
színház dokumentummûhelye 22.00 Krónika 22.20
Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja vigye
haza

OKTÓBER 16., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Sirályzóna 9.50 Így szól az úr! 10.00
Babtista istentisztelet 11.00 TS – Moto GP 12.00 Hír-
adó 12.10 Fõtér 13.05 Mindentudás Egyeteme 14.00
Örömhír 14.30 Úton — Európa-magazin 15.00 Csel-
lengõk 15.25 Muzsikál a mozi 16.00 Híradó 16.05
Dob+basszus 17.20 Szívek szállodája 18.05
BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Várj míg sötét lesz!
21.15 Friderikusz 22.25 Híradó 22.30 TS — sporthét
23.40 TS — Motorsport 23.55 Hét határ
RTL KLUB: 6.00 Hadak ura 6.45 Kölyökklub 7.35
Forma-1 10. Receptklub 10.20 Így készült: Gól 10.45
Borsodi Liga 13.35 Forma-1 16.00 Hatos lottó-sorso-
lás 16.15 Mr. Bean 16.30 Medicopter 117 17.30 Har-
madik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.05
Szupermozi 21.45 Heti hetes 22.55 Az új rémálom
0.55 Fókusz-portré 1.25 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 12.25 Sliders 13.25 Knight Rider 14.25 Flipper
15.25 Száguldó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 23.00 A beve-
tés szabályai 1.35 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi
újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-meden-
cei krónika 8.25 Édesanyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szent-
mise 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc
perc alatt a Föld körül 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma
15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Palócok vigyázó nagykeresztje 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 A Liver-
pooli Filmharmónikus Zenekar operett nyitányokat
játszik 20.04 Rádiófónia 21.04 Európa-esszenciája
22.00 Krónika

OKTÓBER 17., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Több mint doktor 10.00 Híradó 11.05
Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domoniva
14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54 József Atti-
la 100 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+
17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna 21.50 A Nagy Könyv
22.00 Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00 Dokuzóna
23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40 Egyszer fent,
egyszer lent 1.15 Kárpáti Krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
8.34 Találkozások 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.10
Mozimatiné 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás
család 16.30 Balázs-show17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 22.55 Gyõzike 21.50 Bajkeverõk
22.30 Világfalu 23.00 Találkozások 23.15 A ravasz
1.20 Autómánia 1.50 Fókusz
TV2: 6. 00 Magellán 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk, a flúgos
nyomozó 17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 NCIS 21.10
Gimiboszi 23.15 Nyomtalanul 0.15 Dolce vita 0.50 Jó
estét, Magyarország! 1.20 Amazonok a holdon
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.15 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus közöttünk!
14.04 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit.
17.45 Kékbolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Zsongó, fél éber állapot 21.05 A Szabó család 21.35
Értsünk szót 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

OKTÓBER 18., 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 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár
15.52 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Ipolybalog
16.20 Maradj velünk 16.30 Katolikus krónika 17.00
12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A
Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Doktor 21.50 A Nagy
Könyv 22.00 Kedd este 22.30 Kultúrház 22.40 Panorá-
ma 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40 Sportõrültek
1.20 Kárpáti Krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 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 Vészhelyzet 21.55 Ha kedd, akkor sci-fi
0.05 Találkozások 0.20 Igaz történetek 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt Magyarország
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.15
Salome 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk, a flúgos
nyomozó 17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo
21.30 Tv premier 23.40 Így készült az: Egy szoknya,
egy nadrág címû film 0.15 Jó estét Magyarország!
0.45 Jack 1.45 Propaganda 2.15 Magyar film
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó
8.15 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.35 Rádiószínház 12.02 Kró-

nika 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 Magyaror-
szágról 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 Zsongó fél éber ál-
lapot 21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek Kenó 23.04 Operákból

OKTÓBER 19., SZERDA

MTV: .35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska hír-
adó 13.30 Ecranul nostru 14.00 Bûvölet 15.00 Kor-
mányváró 15.25 Úton Európa-magazin 15.54 József
Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Nagy magyar reformá-
torok 16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.30 Útmu-
tató 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók
17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 A Nagy
Könyv 22.00 Szerda este 22.30 Kultúrház 23.00 Pro-
vokátor 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40
Botrányfilmek 0.35 Kárpáti Krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs
17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55
Szupermozi 23.10 XXI. század 23.45 Maffiózók 0.50
Találkozások 1.05 Antenna 1.35 Dutyidili 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.25
Salome 12.20 Játékidõ 13.20 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk, a flúgos
nyomozó 17.30 Hetedik mennyország 18.20 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Tv premier
22.15 Tv premier 0.50 Jó estét, Magyarország! 1.20
Káosz tv
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35 Rádiószínház
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tebenned bíztunk 14.04
Zene-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 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Zson-
gó fél éber állapot 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek Kenó 23.04
Nagy mesterek, híres elõadómûvészek

OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30
Rondo 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54 Jó-
zsef 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 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Zsaroló zsaruk 2. 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 1.50 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 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 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 Esti showder 22.45 Házon kívül 23.20 Ke-
mény zsaruk 0.15 Találkozások 0.30 Így készült 1.00
Dutyidili 1.55 Infománia 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.25
Salome 11.50 Játékidõ 12.50 Mozidélután 15.20 A
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szerelem ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk, a flúgos
nyomozó 17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.20 Vásott köly-
kök 21.15 Tv premier 23.15 Mutató 0.15 Strucc 0.45
Páran párban 1.15 Jó estét, Magyarország! 1.45
Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 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 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.48 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Zsongó
fél éber állapot 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Hallgassuk együtt

OKTÓBER 21., PÉNTEK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstársak
14.30 Fogadóóra 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 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 Kul-
túrház extra 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40
Tabu 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 11.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs
17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Lost
— Eltûntek 21.50 Tûz a mélyben 23.50 Találkozások
0.05 Alias 1.10 A Geo bemutatja 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.15
Salome 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.50 Anita 16.25 Monk, a flúgos
nyomozó 17.30 Hetedik mennyország 18.30 Tények

19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.50 Buzera 22.55 Az átok 1.10 Jó estét, Magyaror-
szág! 1.40 A bûn nyomában
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Egy arc
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Reménység hangja
14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá 16.00 Kró-
nika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra
kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.00 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Zsongó fél éber állapot 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hí-
rek, Kenó 23.04 Egy hazában
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

FRIED KASTÉLY
SZÁLLODA & ÉTTEREM

G Á L A E S T
2005. október 15-én,

19 órától hajnalig magyar mulatós
táncest, gyertyafényes vacsorával

CSAK 1980 Ft/fõ.
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560

Címünk: Simontornya, Malom u. 33.

Szeretettel várunk mindenkit!

Fried Kastély Szálloda és Étterembe
állandó munkára keresünk:

SZAKÁCSOT
(nagykonyhában szerzett tapasztalattal);

tapasztalt
PULTOST;

szakmai végzettséggel rendelkezõ
RECEPCIÓST.
Jelentkezni önéletrajzzal

személyesen vagy e-mailen:
Cím: 7081 Simontornya, Malom u. 33.

E-mail: friedhotel@dielnet.hu

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

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 dégi
Szivárvány kamarakórus,

az abai Violinkulcs énekkar
és a sárbogárdi

Szövetkezeti—Városi Vegyes Kar.

A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

JÓGA KEZDÕKNEK
2005. október 21-én (pénteken), 18 órakor

12 hetes jógatanfolyam indul kezdõknek.

A foglalkozások PÉNTEKI napokon,
18-20 óráig lesznek a

SÁRSZENTMIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN.

Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs
gerinc- és légzõgyakorlatok.

A tanfolyam díja: 4000 Ft. (12x2 óra!).

Jelentkezni a klubkönyvtárban lehet naponta
14-20 óráig, illetve a tanfolyam indulásakor.

Mindenkit szeretettel várunk!

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 sportpályán.
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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)

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

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

Konténeres gyümölcsfa akcióval várjuk ked-
ves vásárlóinkat. Krisztina dísznövény, Árpád
u. 65/A, 06 (30) 429 3403. (0351421)

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)

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)

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)

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

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

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)

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)

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

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)

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

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)

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

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

Érdekli a sorsa, jövõje? Tarot tanácsadás. 06
(30) 447 8331. (0351447)

Sárbogárd központjában családi ház reális
áron eladó (beszámítási lehetõség), 06 (30)
550 6146. (0351446)

Fajtatiszta németjuhász kölykök eladók, 06
(70) 371 7919. (0351443)

Október 10-én este az új postánál találtunk
egy kiskutyát kék bolhanyakörvvel a nyakán.
Érdeklõdni: 06 (30) 617 3049.

Árpád-lakótelepen kétszobás lakás eladó, 06
(30) 405 5450. (0668097)

Sárbogárd központjában lakás és garázs ki-
adó, 06 (30) 681 1336. (0668096)

Almavásár. Árpád u. 136., 06 (25) 460 835.
(0668095)

Sárszentmiklóson építési telek eladó, 06 (20)
389 3258. (0668090)

Kiadó Sárbogárdon, a Coop ABC felett, har-
madik emeleti, 1,5 szobás lakás és ugyanitt ga-
rázs. Érdeklõdni: 06 (30) 631 5517. (0351477)

Dunántúl Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei
részére eladó ingatlanokat. Ingyenes regiszt-
ráció. 06 (30) 330 2615. (0351475)

Üdülési jog kiadó Budán, zöldövezetben, 1
vagy 2 hét kedvezõ áron, idõpont-egyeztetés-
sel. Tel.: 06 (70) 311 9089. (0351475)

Családi ház eladó, 06 (30) 3302 615. (0351476)

Bútorozott családi ház igényesnek kiadó, 06
(30) 330 2615. (0351476)

OTP jelzáloghitelek értékesítése akár 20%-
kal olcsóbban, megbízható munkatárs, 06 (30)
632 1425. (0351473)

Sütnivaló csirke kapható. Tinódy u. 52., 06
(25) 508 125. (0351472)

Árpád-lakótelepen lakás eladó, 06 (20) 379
4369. (0351471)

Eladó ingatlanokat keresünk Cecén és Sárbo-
gárdon, 06 (20) 807 5881 (92). (0351470)

Pusztaegresen, 90 m2-es, kettõ szoba, össz-
komfortos családi ház, melléképületekkel,
nagy kerttel, 4000 m2-es telken eladó. Irányár:
5.250.000 Ft. 06 (20) 807 5881 (92) (0351470)

Pianínót vennék, gyermekfelügyeletet válla-
lok, 06 (20) 958 9399. (0351469)

Árpád-lakótelepen, háromszobás, erkélyes la-
kás eladó, 06 (25) 462 524, 06 (20) 311 6408.
(0351450)

300 l-es fagyasztóláda eladó 06 (30) 384 0228.
(0351448)

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)

GYÜMÖLCSFA OLTVÁNYOK TERMELÕTÕL
KAPHATÓK. Sárbogárd, Vezér u. 17.

Tel.: 06 (25) 460 869, 06 (30) 325 8113.

REDÕNY, RELUXA STB. JAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕVEL,

GARANCIÁVAL. Tel.: 06 (25) 462 497,
06 (20) 585 1522. (0351478)

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

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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Hagyják el a
mamikázást!

Több hatvan feletti hölgy is panaszolta,
hogy némelyik mentõs és ápolónõ ma-
mikámnak nevezi õket. Pedig õk — ha
egészségük olykor már nem is a régi —
nem érzik magukat mamikának, és külsõ-
leg sem úgy néznek ki. Ezt a megszólítást
megalázónak tartják. Ezúton is kérik,
hogy az érintettek hagyják el a mamiká-
zást, ehelyett inkább szólítsák õket a ne-
vükön, vagy úgy, hogy hölgy.

Hargitai Kiss Virág

Kérdezték
Autós iskola helyett

autós óvoda
A miklósi Kippkopp
Óvodába lassan nem
gyerekek, hanem autók
járnak. Ugyanis sok szü-
lõ, ha lehetne, bemenne
az autóval az óvodába,
úgy odaállnak a bejárat-
hoz, hogy a csemetéjük cipõje ne legyen
piszkos a föld érintésétõl. Ezáltal a gyalo-
gos szülõk és gyerekek alig tudnak
bemenni az óvodába. Aki nem tud vezet-
ni, ne üljön autóba.
Nem egyszer elõfordult már, hogy vittem
a gyereket az óvodába, és közvetlenül a
bejárat elõtt majdnem elütöttek a gyere-
kemmel együtt bennünket. Úgy kellett
félreugranom a vakon, bátran tolató autó
elõl.
Nem ártana az óvoda elõtti részre egy
megállni tilos táblát kirakni, és persze né-
ha ellenõrizni is kellene, hogy ne álljanak
ott meg. Azért van ott a parkoló, hogy
oda álljanak, ne az óvoda kapujába. Vagy
nem?

Egy gyalogos apuka

A más gyerekéért
nem kár?

Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános
Iskolánál ugyanez a helyzet. Sokszor a
szülõk hatalmas, nagy „batár” terepjáró-
ikkal is betolakodnak egészen az iskola-
kapuig, hogy a csemetéjüknek még azt a
pár métert se kelljen gyalog megtenni.
Azután kezdõdik a hajmeresztõ mutat-
vány, kitolatni az utcából úgy, hogy köz-
ben bármelyik pillanatban a tolató
„batár” alá szaladhat egy iskolába sietõ
kisgyerek.
A más gyerekéért nem kár, csak a magu-
ké a fontos?
Ezt kérdezi több aggódó bogárdi anyuka.

Szerkesztõ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett fiam, bátyám, édesapánk

OLÁH GÁBOR
54 éves korában, váratlanul elhunyt.

Temetése 2005. október 14-én,
pénteken, 13 órakor lesz

a sárbogárdi Huszár temetõben.

Gyászoló család

Pontosítás
Múlt héten beszámoltunk arról, hogy a
sárbogárdi származású Szõnyegi Hajnal-
kának, a Madarász József Városi Könyv-
tár volt munkatársának is Tóth György
Emlékérmet adományozott a Fejér Me-
gyei Könyvtár kuratóriuma. A megjelent
hír pontosításra szorul a tekintetben,
hogy Hajnalka — a sárbogárdi könyvtá-
rat követõen — hosszú ideig valóban a
megyei levéltárnál dolgozott, jelenleg
azonban a megyei könyvtár helyismereti
gyûjteményének vezetõje. Kitüntetésé-
hez még egyszer gratulálunk!

Szerkesztõség

Piactér piac nélkül

Már a kezdet is elõrevetí-
tette baljós árnyékát. A

békétlenség miatt rossz helyre
került a piac. Hiába ugratták
bele a vállalkozókat, hogy itt
építsék fel az üzletüket, ma
már a drogérián kívül mind be-
zárt. Mintha elátkozták volna
ezt a vidéket. Az üzletközpont
se itt épült fel. Ezzel még in-
kább reménytelenné tették a
piac helyzetét. Az a néhány ki-
tartó árus, aki még kihozza ide
a portékáját eladni, csak vege-
tál. Hiába szép az áru, alig jön
érdeklõdõ vevõ. Ide nem na-
gyon jönnek ki se a helyiek, se
a buszról leszálló vidékiek. A
zöldségpiacon jó, ha három-négy asztal
foglalt árusításra, a ruháspiac pedig telje-
sen kihalt, területét bokrok nõtték be.
Azt kérik az árusok, hogy az önkormány-
zat gondolkodjon el a helyzeten, és köz-

ponti helyen, nem eldugott mellékutcá-
ban keressenek helyet az új piacnak. Itt,
így már semmi értelme tovább tartani.

Hargitai Lajos


