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Gyermekkorunk szép emlékei közé tartozik a töklámpás.
Õsszel, amikor törtük a kukoricát nagyapámmal, egyúttal
összeszedtük a kukoricaföld végében megtermett takarmány-
tököt és sütõtököt is. Sokszor púpozva rakott kocsival vittük ha-
za, annyi termett. A lovak patája dobogott a még mindig hajla-
dozó régi lápi réten. Az alkonyatban sejtelmes köd ülte meg az
õszi tájat. A fûzbokrok szoknyája alól olykor nagy cserregéssel
fogolycsapat röppent föl megrettentve, ami szapora ügetésre
ösztönözte a lovakat.
A nappali tájra lassan ráterítette csillagos palástját az éjszaka.
A messzi temetõdombon a holtak emlékét õrzõ kopjafák szilu-
ettje még kis ideig kirajzolódott a bíborszínû ég alján, aztán vég-
képp ránk borult a sötétség. A láp felett sejtelmes táncba kezdet
a kéklángú Lúdvérc.
A dûlõút szürke porát csak a távoli csillagok világították meg
sejtelmesen. A tücskök esti szerenádját a kocsi tompa nyeker-
gése színezte. A lovak egykedvûen ballagtak hazafelé. Hogy fé-
lelmem enyhítse, nagyapám a régi világról mesélt. Arról, ho-
gyan ijesztgették õszi estéken töklámpással a népeket. Meg-
ígérte, ha hazaérünk, farag nekem is töklámpát, gyújtunk benne
mécsest, és kitesszük az út menti eperfára, hadd ijedezzenek az
arra járók. Akkor, ugye, nem volt még villanyvilágítás; olyan sö-
tét volt az esti faluban, mint a tehénben. Nem csoda hát, hogy
ijedezett a babonás nép, amikor meglátta az éjszakában messze
imbolygó fényeket.
Mindez most arról jutott eszembe, hogy soha ekkora töktermés
nem volt, mint az idén. Cecén az út menti árusok sütõtökökbõl
óriási halmokat raktak, hogy ez a látvány is megállítsa a vevõ-
ket.
Pali szomszédék pedig felelevenítették a régi hagyományt. Há-
rom gyerekük van, akiknek nagy esemény volt, hogy az édesap-
juk faragott töklámpást mindegyiknek hét végén, mécsest gyúj-
tottak benne, és kirakták a tornácra éjszakára. Ettõl a töklám-
pástól sokkal kedvesebb, családiasabb lett az esti Tinódy utca.

Hargitai Lajos

OKTÓBER
ÜNNEPEI

Két ’56-os ünnepség is volt az idén Sárbogárdon. Pénteken ze-
nés emlékmûsor került megrendezésre az ünnep alkalmából a
József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében. Lengyel
Zoltán országgyûlési képviselõ beszéde után a Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar, a fúvószenekar, valamint Lengyel Kinga,
Bakonyi István és Baranyai Kitti diákok léptek színpadra. Mé-
lyen meghatóak voltak Maczkó Mária népdalénekesnõ népi
zsoltárai. Nagy sikert aratott Vikidál Gyula szuggesztív éneklé-
sével, amelybe a közönséget is bevonta. A Honfoglalás címû
film ismert dalát („Szállj, szállj sólyom szárnyán…”) együtt
énekelte a nézõsereg az e szám erejéig énekessé és zongoristává
avanzsált technikus fiú kíséretével.

(Folytatás a 2. oldalon��

TÖKLÁMPÁSTÖKLÁMPÁS
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Vasárnap este a POFOSZ az ’56-os em-
lékmûnél koszorúzott. Utána a sárbogár-
di nemzetõrség — mint évek óta mindig
— a Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület szervezésében gyertyás meg-
emlékezéssel folytatódott az ünnep, a
sárbogárdi fúvósok közremûködésével.
Az egyesület tagja, Szabó Ildikó köszön-
tötte a szép számban összegyûlt közönsé-
get. A kezdetektõl õ látja el kitûnõen,
mindenki megelégedésére a mûsorközlõ
szerepét. Verset mondott Varnyu Lilla és

Földi Attila. Az ünnepi beszédet az egye-
sület alelnöke, Hargitai Lajos mondta.
(Ezt alább olvashatják. Szerk.) Miután a
szervezetek elhelyezték koszorúikat az
emléktáblánál, a családok gyermekeikkel
— és a jelenlévõk közül többen is — gyer-
tyát gyújtottak az 1956-os hõsök emléké-
re.
Ezt követõen az ünneplõk átvonultak az
emlékmûegyüttes ’56-os emlékkövéhez.
Ide hozták át azt az emléktáblát, amely a
régi posta épületén volt.
Koszorút és gyertyát helyeztek el a világ-
háborús emlékmûnél is, amelyre fölke-
rült a nemrég megtalált, a kárpátaljai
Feketeardón eltemetett Bozai Sándor
neve is. Az emléktábla alatt ott láthattuk
dr. Szabó Péter hadtörténész koszorúját,
aki nagyon sokat tett azért, hogy a sárbo-
gárdi hõsi emlékmûvön a hõsi halottak
minél teljesebb névsora szerepelhessen.
Az ünnepség után még sokáig beszélget-
tünk. A kellemes október végi õszi esté-
ben lassan sétáltunk hazafelé. Visszapil-
lantva a Hõsök terére jólesõ látvány volt
az emlékhelyeknél világító sok gyertya-
fény.

— SZ —

Kedveseim!

Ilyenkor, októberben, a fájdalom gyertya-
lángjai lobognak mindenfelé arra emlékez-
tetve, hogyan taposták sárba negyedszáza-
da egy világhatalmi alku eredményeként a
szovjet tankok a magyar forradalom tépett
zászlaját. Minden évben mi is összegyûlünk
ezen a napon a sárbogárdi nemzetõrség em-
léktáblájánál. A forradalom gyönyörûségét
hordozzuk a szívünkben, amíg készülõ-
dünk az ünnepre. Elénekeljük a Himnuszt,
hallgatjuk a verseket, és közben annak az
alig pár napos történelmi pillanatnak a cso-
dáját éljük át újra. Azt az októberi pillana-
tot, amikor felfoghatatlanul mély szeretettel
ölelkezett össze ez a nemzet, és lelkünket
betöltötte a szabadság reménye.
Nincs még egy ilyen ünnepünk nekünk,
magyaroknak — de talán más népeknek
sem —, amelyben oly közel van egymáshoz
boldogság és bánat — a születõ szabadság
örömtüzének fellobbanása és a megtorlás
gyászos Golgotája.
Egy karácsonyünnepen voltam két éve a
cecei katolikus templomban. Az oltár elõtt
állt az újjászületés örömünnepének euró-
pai jelképe, a karácsonyfa. Alatta a betlehe-
mes gyerekek: a pásztorok, Szent József és
Szûz Mária a Kisjézussal. A háttérben az ol-
tárképen az örömünnep ellenpontjaként a
szenvedõ Jézus függött a keresztfán, s a lá-
bánál a fiát sirató fájdalmas Szûzanya.
Mégsem árnyékolta be a szívünket ettõl a
látványtól a szomorúság. Hiszen a Golgota
jeges tele után jön a tavaszi feltámadás dia-
dalmas húsvéti örömünnepe.
Mi örömtüzek helyett csak gyászgyertyákat
gyújtunk. És nem csak a megkínzott, kivég-
zett tízezrekért. Nem csak azért, mert a for-
radalom vérbefojtása után e nép lelkét évti-
zedekig gyötörték, e nemzet polgárait ide-
gen hatalmak szolgáivá alázták, gyermekeit
hazugságokkal hülyítették. Hanem azért,
mert 1990 bársonyos forradalma dacára
nemzetünk tragikus Golgotája után máig

se volt nemzeti feltámadás, nem volt való-
ságos nemzeti megújulás.
Hiszen ha szétnézünk az országban, nincs
béke a szívekben. Ellenségként, egymásra
uszítva, haraggal, gyûlölettel, lelkileg fel-
zaklatottan tekint egyik magyar a másik
magyarra. És ez alól senki nem képes ki-
vonni magát. Én sem. Mindeddig nem te-
remtõdött meg az a hatalmas, mindent el-
söprõ nemzeti egység, amit 1956 októberé-
ben néhány tûnõ pillanatig érezhettek az
események résztvevõi. Nem jött létre az a
lelki—nemzeti közösség, amely nélkül egy
nép sem érezheti magát igazán szabadnak.
Hiába volt hát Nagy Imre és társai mártír-
halála? Hiába 1990-ben az úgynevezett
rendszerváltás? Hiába hullott le a Vasfüg-
göny és omlott le a berlini fal? Hiába történt
sok jó dolog azóta, hogy felszabadultunk a
szovjet elnyomás alól? Igen. Mindaddig hi-
ába, amíg az ide beözönlõ új világgal a
nemzet megosztottsága és az embereknek a
nemzeti ügyek iránti közömbössége ölt egy-
re iszonytatóbb méreteket. Hiába, ha nem-
zeti imánkat, a Himnuszt, a gyermekeink
ahelyett, hogy áhítattal, megrendülten, ne-
tán könnyes szemmel énekelnék, már csak
zavartan végignevetgélik. Ne törõdjünk be-
le, hogy ez most így van! Mert tudhatnánk,
hogy a nemzeti szolidaritás kiveszése a lel-
kekbõl és a nemzet megosztottsága csak
azok számára tûnik jónak, akik úgy gon-
dolják, hogy hasznosabb számukra egy
gyönge Magyarország, egy nemzetek nélküli
gyönge Európai Unió. Azok számára tûnik
ez jónak, akik azt szeretnék, hogy ne öntu-
datos, sorsuk irányítását saját kezükben
tartó, nyelvükre, kultúrájukra, történelmi
múltjukra büszke nemzetek éljenek itt, ha-
nem az üzleti és politikai érdekek számára
könnyen manipulálható, magányos em-
bertömegek lézengjenek Európában és így a
Kárpát-medencében. Olyan, tartásukat
vesztett nemzetek, akik az egymás iránti
szolidaritás helyett a maguk szolgalelkû ki-
csiségének tudatában kegyekre ácsingózva
egymást árulják be bármely éppen aktuális
idegen nagyhatalomnál.
Mi, akik itt állunk e gyönyörû forradalom
mártírjainak és hõseinek helyi emléktáblá-
ja elõtt, mindezt látva és tudva hajtsuk meg
fejünket, és a vélt vagy valós bántásokat fe-
ledve — bármily nehezünkre esik is olykor
— fogjuk meg egymás kezét, s fogadjuk
meg, hogy nem, mégsem gyûlölünk, hanem
megteszünk mindent, hogy — Ady Endré-
vel szólva: „fölébredjen valahára a szolga
népek Bábele”! Ne azt keressük egymásban,
ami megoszt, hanem azt, ami egybeköt! Hi-
szen — mint szól a vers — „…magyar,
oláh, szláv bánat mindigre egy bánat ma-
rad”. S mert a rossz csak akkor tud felet-
tünk hatalommá válni, ha szabadon en-
gedjük a haragot, a gyûlöletet a szívünkben.
A most meggyújtott gyertyáink adjanak re-
ményt, hogy lesz majd — talán nem is olyan
sokára — új nemzeti és nemzetközi össze-
fogás, új nemzeti, nemzetek közötti lelki
ébredés, melynek csillagokig lobogó nagy
tüzénél megmelegedhet az egész emberiség.

Folytatás az elõzõ oldalról�

NYITVA TARTÁS
Október 31-én (hétfõn), és november
1-jén (kedden) szerkesztõségünk az
ünnepek miatt nem tart nyitva. Hirde-
téseiket, közleményeiket az ünnepek-
re való tekintettel — amennyiben le-
het — kérjük még ezen a héten leadni
a szerkesztõségben. Természetesen
jövõ hét szerdán is elfogadjuk a hirde-
téseket 12.00 óráig.

Szerkesztõség
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Október 23-a Alsószentivánon
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeire, áldozataira emlékeztek Al-
sószentiván lakói október 23-án este, a
polgármesteri hivatal dísztermében.
Az ünnepre szépen megújult a polgár-
mesteri hivatal. Pályázati pénzbõl ugyan-
is kívül—belül kifestették az épületet, a
bejárat mutatós elõtetõt kapott, feljáró
készült a mozgáskorlátozottak számára,
új padlóburkolatot kaptak a helyiségek,
és a díszterem is új pompában várta az
érkezõket.
A IV. Béla Általános Iskola nyol-
cadik osztályos diákjai az ötvenes
évek jellegzetes vonásait elevení-
tették föl mûsorukban, Kiss Attila
tanár úr vezetésével. A történelmi,
zenés visszatekintés keretében a
tanulók gyertyát gyújtottak azon
honfitársainkra emlékezve, akik a
hazáért, szabadságért életüket
adták.
A mûsort követõen, Boros István
képviselõ köszöntõjében hangsú-
lyozta: együtt kell õriznünk és erõ-
sítenünk az ’56-ban megálmodott
szabadságot, és nekünk kell tovább
építenünk azt az õsök által már le-
rakott alapokra. Nem csak a gyász,
hanem a szabadság és nagyszerû bátorság
ünnepe is ez. Részvéttel, lehunyt szem-
mel emlékezzünk azokra, akik életüket

áldozták a szabadságért, és hajtsunk fejet
azok elõtt az emberek elõtt, akik túlélték
az üldöztetéseket.
Nagy Lajos polgármester a maga és a
képviselõ-testület nevében köszöntötte a
jelenlévõket. Mint elmondta: tavasszal
elhatározta a testület, hogy minden jeles
ünnepen kitüntetik azokat, akik a telepü-
lésért sokat tettek illetve tesznek. Szóró-
lapon kérték a lakosságot, hogy tegyenek

javaslatot a kitüntetettek személyére, de
mivel nem kaptak visszajelzést, a testület
a legjobb tudása szerint döntött. Kérte,
hogy legközelebb éljenek a lakók a
véleménynyilvánítás lehetõségével, ezzel
is segítve a testület munkáját.
Posztumusz kitüntetésben részesült a
településért végzett közszolgálati tevé-
kenységéért MÁRKLI GYULA néhai
polgármester. A díjjal járó oklevelet,
kristályvázát és virágcsokrot felesége vet-
te át. Alsószentiván egykori elöljárójára
egyperces néma felállással emlékeztek a
jelenlévõk. Ugyancsak elismerésben ré-
szesült pedagógusként végzett munká-
jáért PLANK RUDOLFNÉ.
Végül, az ünnepség záróakkordjaként, az
egybegyûltek megkoszorúzták a hivatal
elõtti kopjafát.

Hargitai Kiss Virág

Újra évvégi ajándékesõ

a Gréta bútorboltban!

Fõdíj: 2 személyes tengerparti nyaralás!

Lengyelországból importált egyes kárpitozott

termékekre 2 év garancia!

Válasszon 60-féle ülõgarnitúrából és

70-féle szekrénysorból!

Nagy választék — alacsony ár — kiváló minõség!

Konyhabútorok — étkezõk — kisbútorok — gyógymatracok

AKCIÓNK a december 20-ig megrendelt és megvásárolt termékekre vonatkozik:

étkezõk: 58.900 Ft-tól, 3-1-1 garnitúrák: 69.000 Ft-tól,

szekrénysorok: 39.900 Ft-tól, franciaágy: 23.000 Ft-tól,

konyha: 39.900 Ft-tól, akár egyedi méretben is!

Új ülõgarnitúrák, extra minõség, szilikonos változat!

Nyugdíjas-kedvezmény 5% — december 20-ig,

kivéve az akciós termékek!

Budapest Bank áruhitel, helyszíni ügyintézéssel, 0% indulórészlettel!

Gréta bútor, Sárbogárd, Tompa M. u. 25. (Szõnyeg-, tapétabolttal egy udvarban.)

Telefon/fax: 06 (25) 508 295. Nyitva: H-P: 9-12-ig, 13-18-ig, Szo: 8-12-ig.

E-mail: gretabutor@tonline.hu

TEMETÕI
BUSZJÁRATOK

halottak napján
és mindenszentekkor

Sárbogárdon

Sárbogárd Város Önkormányzata — lehetõ-
ségei szerint ebben az évben is segítve a hoz-
zátartozóknak elhunyt szeretteik sírjainak lá-
togatását — ezúton tájékoztatja a város la-
kosságát, hogy 2005. október 31-én és no-
vember 1-jén rendkívüli menetrend szerint he-
lyi járatos autóbuszt közlekedtet.
Az autóbuszok mindkét napon 15 órakor indul-
nak a Sárszentmiklós, Vasút utca, illetve
Alsótöbörzsök, Szent István utca végén lévõ
megállókból a Huszár-temetõbe, és minden
autóbuszmegállóban megállnak. Visszaindu-
lás mindkét napon a Huszár-temetõbõl 17.30
órakor mindkét irányba.
Ugyancsak mindkét napon a sárszentmiklósi
temetõbe is indul autóbusz 15.30 órakor a
vasútállomásról, amely kb. 18.00 órakor indul
vissza, és a vasútállomásig közlekedik.
A járatokat igénybe vevõknek viteldíjat fizetni
nem kell.

Juhász János polgármester
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Dél-amerikai vargabetû
2. rész

Hargitai Kiss Virág: — Mennyi ideig volt
Paraguayban?
Nyári Pál: — 2004-ig. Jól éreztem ott ma-
gam, mert kicsi az ország, kevés a nép. A
határ melletti fõvárostól, Assunciontól a
bolíviai határig mindössze 1800 km-t kell
megtenni.
— Paraguayban hol élt?
— A fõvárosban.
— Ott mit dolgozott?
— Alkalmi munkákat vállaltam. Amikor
idõsebb lettem, kibéreltem magamnak
egy szobát, vettem magamnak mindent,
televíziót, jégszekrényt. Ott éltem jól.
Fõztem magamnak, mert azokat a kosz-
tokat nem szeretem, amiket õk csinálnak.
Nem ismerik sem a palacsintát, sem a tú-
rós vagy mákos tésztát.
— Hol talált ezekhez az ételekhez hozzáva-
lókat?
— Mákot Paraguayban nem lehet kapni,
nem engedik meg, Argentínában viszont
igen.
— És túrót?
— Túró is van, de ott azt nem igen isme-
rik, mert a nép nagyon keveset keres.
Épphogy tudnak venni maguknak egy ki-
ló csontot, amin egy kis hús van.
— Abból mit csinálnak maguknak?
— Levest, hosszú tésztát hússal, rizses
húst. De ott nem ismerik sem a sárgaré-
pát, sem a zöldséget.
— Egzotikus gyümölcsök viszont vannak.
— Igen, de az utóbbi idõben már minden
második nap emelték az árakat. Amikor
átmentem Paraguayba, egy kiló kenyér
150 garani volt, most, amikor hazajöttem,
már 1800 garaniba került egy 70 dekás
kenyér.
— Magyar pénzben ez mennyi?
— Fogalmam sincs.
— Mennyi volt a fizetése?
— Én jól kerestem, egy hónap alatt
1.200—1.300 ezer garanit. Persze, az
évek során a fizetéseket nem emelték.
Rengeteg üzlet nem fizet adót. Ha jön az
ellenõr, a tulajdonos ad neki 10 ezer
garanit, és minden el van rendezve. A
boltosok meg úgy vágják át a népet,
ahogy akarják. De van piac, ahol mindent
meg lehet kapni olcsón.
— Jól megtanulta a nyelvet?
— Muszáj volt, hogy ne vágják át az em-
bert! De sokszor volt szerencsém. Ami-
kor átmentem Paraguayba, megismer-
kedtem egy katonai fõtiszttel, aki mellet-
tem lakott. Mondtam neki, hogy kellene
egy igazolvány. Másnap bementünk
együtt a rendõrségre, és azt mondta ne-
kem: „Mondd azt, hogy kapitány voltál a
hadseregben.” Így gond nélkül megkap-

tam az iratot, amit még a helyieknek sem
adnak ki egykönnyen.
— Hogyhogy nem talált magának fele-
ségnek valót?
— Veszélyesek ám a spanyol nõk! Tudja,
mit csinálnak? Egyszer este jött hozzám
egy lány, kávét fõzött nekem, de én tud-
tam, hogy viszi az altatót is. Ki akart ra-
bolni. El is küldtem a nyavalyába. Azok a
pénzért megcsinálnak mindent.
— A magyarok között sem talált megfelelõ
asszonyt?
— A magyarok mindig sírtak, hogy szegé-
nyek, közben emeletes házuk volt meg
három-négy kocsijuk.
— Argentínában hol élt, lakásban vagy
házban?
— Lakásban. Minden reggel korán fel-
keltem, 5-6 óra körül, mert jöttek a szegé-
nyek — vitték el a szemetet, talicskába
szedték össze, amit találtak. Jött egyszer
egy szegény kis asszonyka három kisgye-
rekkel. Sírtak nagyon a gyerekek, mert
éhesek voltak. Kint álltam a kapu elõtt, és
mivel rengeteg kenyerem volt, adtam ne-
kik vagy fél zsákkal, meg vettem nekik há-
rom kiló tejport. Amint lehajolt a kisgye-
rekhez az asszony, kilátszott a pucér fe-
neke — annyira szegények voltak, hogy
még bugyi sem volt rajta. De a szegények-
nek ott nem kell fizetni sem a doktorért,
sem az orvosságért, mindent ingyen kap-
nak. Pénzzel nem segítik õket, csak min-
denféle ellátással.
— Hol éltek ezek az emberek?
— Volt lakásuk a város szélén deszkából.
Azokon a bodegákon nincs se ajtó, se ab-
lak. Este letakarják az „ablakot”, hogy a
szúnyogok be ne tudjanak menni, aztán a
puszta földön alszanak. Ott 42 fok meleg
van, nem kell takarót használni. Nálam
állandóan ment a ventillátor.
— Rendszeresen segítette ezeket az embere-
ket?
— Igen, de volt, akikkel vigyázni kellett,
mert amit kint hagyott az ember, azt el-
lopták, abból éltek. A rendõrség meg
nem tett semmit, mert rengeteg tolvaj
volt a rendõrök közt is, mivel kevés a fize-
tésük.
— Miután Argentínába visszatért, utána
nem sokkal már jött is haza.
— Hát, elég sokáig tartott, mire hazake-
rültem. Paraguayból 18 órát kellett utaz-
nom buszon Argentínáig. Felkerestem a
magyar klubot — ahol 10 évig könyvtáros
voltam —, hogy segítsenek fölvenni a
kapcsolatot a nagykövettel a hazajövete-
lem ügyében.
— Miért döntött úgy, hogy hazajön?
— Nem akartam ott elpusztulni, mert
akinek nincs hozzátartozója, azt kemen-
cében elégetik, kisöprik, és kidobják, azt
se tudják, kicsoda-micsoda. Magyarnak

születtem, Magyarországon akarok meg-
halni. Nem vettem fel sehol az állampol-
gárságot, mert egyébként nagyon nehéz
visszajönni. Amikor érdeklõdtem, ho-
gyan tudnék hazajönni, kérték az anya-
könyvi kivonatomat. De csak a katona-
könyvem volt nálam. Három hónapig ér-
kezett Magyarországra a levél, amiben
kértem a családot, hogy küldjék meg ne-
kem az anyakönyvi kivonatot. Pár hétig
egy magyar családnál laktam. Aztán
Chaco tartományban egy öregotthonba
kerültem. Repülõvel jöttem haza.
Ellenbruck Györgyné, Pali bácsi unoka-
testvérének a lánya, akiknél sokat idõzik
a hazatért „világfi”: — Az Argentínai
Magyar Református Egyház egyik veze-
tõségi tagja és a sárbogárdi családsegítõ
munkatársai sokat segítettek nekünk ab-
ban, hogy Pali bátya hazajöhessen. Egy
magyar állampolgárságról szóló bizonyít-
ványt kellett kérni a külügyminisztérium-
tól, mert nem volt elég se a katonakönyv,
se az anyakönyvi kivonat, se az, hogy ke-
zességet vállalt érte a család. Nagyon
hosszú tortúra volt. Ahogy aztán a beuta-
zási engedélyét megkapta, onnantól há-
rom napra hazautazhatott Buenos Aires-
bõl Milánón keresztül Budapestre.
Mindez azonban még nem volt elég, a
reptéren ugyanis be kellett mutatni az
anyakönyvi kivonatát, hogy a váróba be-
engedjék, és hazajöhessen velünk. De a
kálvária nem ért véget. Még el kell intézni
itthon is a papírjait, hogy egyáltalán el
tudjon menni orvoshoz, és kapjon vala-
miféle idõskori juttatást.
— Milyen érzés volt újra magyar földre
lépni?
Ellenbruck Györgyné: — Sírt, potyogtak
a könnyei.
Nyári P.: — Persze, hogy jó volt!
— Most a Mányoki utcában él. Korábban
hol lakott Sárbogárdon belül?
— Az Asztalos utca 23-ban. Akkor még
két ház volt csak ott, semmi más. A múlt-
kor majdnem eltévedtem. Innen vonul-
tam be Székesfehérvárra katonának,
majd áttettek Budaörsre, késõbb Kiskun-
madarasra. Amikor leszereltem, mentem
dolgozni a vasmûhöz Budapestre. Most,
amikor hazajöttem, kérdeztem, hol van-
nak a testvéreim, az Ilona meg a Tera …
hamar meghaltak. Csak az unokatestvé-
rem, Gizi él még, akivel folyamatosan
tartottam a kapcsolatot kintrõl. Náluk la-
kok.
— Most, hogy itthon van, tervezi, hogy
ellátogat a régi ismerõsökhöz, barátokhoz?
— Nem akarok én menni sehová, örülök,
hogy végre itthon vagyok!

Vége

Hargitai Kiss Virág
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75 éves a kálozi óvoda
Fennállásának 75. évét ünnepelte a kálozi Aranyalma Óvoda az
elmúlt hét folyamán. E rendkívüli születésnap apropóján kiállí-
tást rendeztek az intézmény múltjának emlékeibõl; sportnapot
rendeztek a Sárvíz kistérség óvodásainak részvételével; a nyug-
díjasklub tagjainak közremûködésével felelevenítették a régi
dalokat, játékokat; nyílt napra invitálták a település lakóit, a ré-
gi óvodásokat; volt vidám, zenés—táncos szülõi nap, sõt, még
egy színes füzet is készült az óvodáról.
Az igazi ünnepségre szombaton délután került sor. Az ese-
ményre sok egykori dolgozó és óvodás jött el, többen a legelsõk
közül is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A község
volt és jelenlegi vezetõi ugyancsak részt vettek a programon. A
mûsor helyszínéül szolgáló tornaszoba így csordultig megtelt.

Elsõként a mostani óvodások és az iskolások köszöntötték az
egybegyûlteket verssel, énekkel. Majd Gráczer Miklósné óvo-
davezetõ beszélt az óvoda történetérõl, valamint jelentõségé-
rõl, szerepérõl Káloz életében.
Az óvoda történetét Németh Aranka vezetõ óvónõ kezdte el le-
jegyezni az 1960-as években, ami az utódoknak köszönhetõen
azóta is folyamatosan bõvül.
A településen 1930 óta létezik óvoda, amit gróf Széchenyi
György és felesége, gróf Zichy Anasztázia alapítottak, és amit
kezdetben a Jézus Szíve Népleányok apácarend mûködtetett. A
gyermekek étkeztetésérõl, szállításáról és bútorzatról gróf
Zichy Ödön gondoskodott. A háborús idõket követõen már vi-
lági óvónõkkel nyitott ki újra az óvoda. Az 50-60-as években ne-
hezebb idõk jöttek. A nõk foglalkoztatásával arányban nõtt az
óvodások száma is. A régi épületben három csoportban nevel-
ték a falu gyermekeit. Az új, 100 férõhelyes óvoda 1983-ban nyi-
totta meg kapuit. Azonban az immár négycsoportos óvoda is ki-
csinek bizonyult a magas létszám miatt. 1996-ban újabb cso-
portszoba épült. 2002-ben tornaszobával gyarapodott az intéz-
mény, és folyamatosan megújult az évek során. Ma a melegételt

fõzõkonyha biztosítja az óvodásoknak, általános iskolásoknak,
idõseknek, szociális- és vendégétkezõknek; 11 óvodapedagógus
foglalkozik a gyerekekkel, és 13 technikai dolgozó segíti a neve-
lõmunkát.
De nemcsak a tárgyi feltételek fontosak, hanem a légkör is. Az
itt dolgozók jól együtt tudnak mûködni, mindannyian helybéli-
ek, éppen ezért a magukénak érzik az óvodát. Érezni ezt az elsõ
pillanattól kezdve, ahogy belép az ember az ajtón, és bekukkant
a csoportszobákba.
Mint ahogy az óvodavezetõ elmondta: sokat tanultak az elõttük
itt dolgozóktól — többek között azt, hogy hinni kell abban: a
sok-sok nevelésre fordított idõ és energia megtérül a gyerme-
kek szemében látható csillogásban és szeretetben. Ezért is vá-
lasztották az Aranyalma nevet, az óvoda mottójának pedig
Kosztolányi Dezsõ sorait:

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka van, mindig csak adni.
Jó szót, mosolyt, hitet, bátorítást,
És sok-sok önzetlen szeretetet.”

Gráczer Miklósné reményét fejezte ki, hogy a 100 éves évfordu-
lón újra együtt ünnepelhetnek majd.
A mûsor végén Frick Józsefné nyugalmazott vezetõ óvónõ szólt
néhány szót, aki 33 évet tölthetett itt nagy örömben és boldog-
ságban. Az alkalomra egy kis meglepetéssel is készült. Becker
Gizella volt szakfelügyelõ — egykori munkatársa, Kiss Mária
üdvözletét tolmácsolva — nyújtotta át ajándékát. Végül, de
nem utolsó sorban Weisengruber Imre polgármester osztotta
meg a jelenlévõkkel a születésnappal kapcsolatos gondolatait.
A vendégek az ünnepséget követõen terített asztal mellett, vagy
a kiállított fényképek, tablók közt idézhették fel a régmúlt
emlékeit.

Hargitai Kiss Virág

Fried Kastély Szálloda & Étterem

Október 29-én (szombat), 19 órától hajnalig

MAGYAR EST.
Mulasson velünk!

20 FÉLE MAGYAR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉG, KORLÁTLAN
ÉTELFOGYASZTÁS, ÉLÕZENE MAGYAR NÓTÁKKAL

Csak 1980 Ft/fõ.
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560 Címünk: 7081 Simontornya, Malom út 33.
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Ez alkalommal a gimnázium új osztályai mutatkoznak be.
5.c osztály

Abdalla Aimen, Almásy Anna Liza, Bitt-
ner Cintia, Enczi Alexandra, Gráczer
Dóra, Hajba Norina, Katona Fanni,
Kõrösi Szabolcs, Lakatos Áron, Makkos
Ambrus, Meilinger Petra, Meister Xénia,
Pál Tibor, Schmidt Nikolett, Simon Vivi-
en, Szabó Martin, Szajkó Anikó, Szakács
Andrea, Szegleti Ákos Gergõ, Szénási
Zsófia, Szûr Noémi Kitti, Takács Anna,
Térmeg Katalin, Tinódy Gergõ, Tóbel
Kitti, Tóth Enikõ, Vadász Karolina, Var-
ga Ádám, Vinklmann Gréta, Zádori Fru-
zsina.
Iskolánkban õsztõl négy új osztály indult.
A legkisebbekkel kezdjük a bemutatko-
zást. Ebbe az osztályba 30 kisdiák nyert
felvételt. Osztályfõnökük Horváthné
Szabó Judit tanárnõ, aki testnevelést ta-
nít az iskolánkban. Elsõ osztályáról a kö-
vetkezõket mondta el: „A második hóna-
pot zárjuk a hét végén. Nyolc iskolából

érkeztek a gyerekek. Beilleszkedés a gim-
názium életébe, tanulásmódszertan, kö-
zösségformálás — ezek voltak a legfonto-
sabb feladataink. Jó képességû, vidám, de
fegyelmezett és igyekvõ a kisgólyák csa-
pata. Tágra nyílt, érdeklõdõ tekintetek
fogadják a hozzájuk „betérõ” kollégákat,

akik örömmel dolgoznak velük. Nagyon
fontos ez az idõszak, hiszen nyolc évre
alapozunk. Ebben a munkában nagy sze-
repe van a szülõknek is, akik már eddig is
bizonyították segítõ, támogató hozzáállá-
sukat. Így közös erõvel indítjuk útnak
gyermekeinket, az 5.c osztályt.”

9.a osztály

Ács Roland, Asztalos Zol-
tán, Bagin Ádám, Bajor Ba-
lázs, Bakó Noémi, Bálinger
Tamás, Banda Bettina, Ban-
da Evelin, Baranyai Máté,
Csanádi Bernadett, Cseri
Adrián, Decsi Eszter, Ellen-
bruck János Zsolt, Farkas
Dóra, Huszár Anita, Huszár
Sándor Gábor, Láng Gert-
rúd, László Dávid, Litvik Ta-
más, Mészáros József, Mon-
dovics Dávid, Raffai Eszter,
Roszkopf Gábor, Simon
Zoltán, Sütõ Edit, Szalai Ad-
rienn, Szûcs Veronika, Tóth
Barbara, Vekerdi Tibor.
A szakközépiskolai osztályt
Géró A. Péter tanár úr kapta
meg. Ebben az osztályban 29
tanuló kezdte meg a tanul-
mányait. A tanár úr mûszaki
rajzot tanít az osztályának.
Elsõ tapasztalatait így össze-
gezte: „Nagy létszámú osz-

tály, érdekessége, hogy a tanulók fele
lány. Többségük ezt a képzési formát je-
lölte meg a továbbtanuláskor, így remél-
hetõleg a tanulásban is megállják a helyü-
ket majd.”

Folytatás a következõ oldalon�

G I M I S A R O K
2005. OKTÓBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

5.c5.c

9.a9.a
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9.b osztály

Berta János, Csányi Stefánia,
Csõsz Anita, Czegelnyik Natá-
lia, Firgi Dániel, Fûrész Ta-
más, Grigoliát Gábor, Jencski
Attila, Kalapács Kornél, Kiss
Evelin, Koska Veronika, Ko-
vács Péter, Kristóf Rebeka,
Léki Norbert, Lóth Zsuzsan-
na, Madarász Zoltán, Major
Éva, Márkus Rita, Németh
Áron, Nyikos Mária, Pálinkás
Róbert, Pluhár István, Resch
Dóra Krisztina, Schrobár Ág-
nes, Soós Krisztina, Stiksz
Alex András, Szabó Anett,
Szabó Zoltán, Szépszó Niko-
lett, Tóth Zsolt.
A leghosszabb hagyománnyal
a négyosztályos gimnáziumi
képzés rendelkezik. Itt új kol-
légánk, Sallai Szilvia tanárnõ
vállalta el az osztályfõnöki fel-
adatokat a 30 tanulót számláló
osztályban. Osztályfõnökként
izgalommal telve várta a tan-

évnyitót, mert elõször kapott osztályt. A
tanárnõ magyar nyelv és irodalmat tanít a
9.b-ben.

9.d osztály

Alpek Bence, Balogh Alexandra, Csen-
des Réka, Csepregi Anna, Farkas And-
rea, Jákli Anita, Kiss Erzsébet Mária,
Láposi István, Magyar Zsanett, Mezõ
Adrienn, Nagy Renáta, Nagy Tímea
Andrea, Sándor Szimonetta Roxána,
Szabó Tamás, Szakács Rita, Vámosi
Gábor.

Az elõzõ Gimisarokban már írtunk arról,
hogy angol nyelvi elõkészítõ osztály is in-
dult a gimnáziumban 16 tanulóval. Osz-
tályfõnökük Bodoki Tamásné tanárnõ,
aki angol nyelvet oktat az iskolában. Az
osztályfõnök e szavakkal jellemezte diák-
jait: „Várakozásunknak megfelelõen ér-
deklõdõek. Eddigi eredményeik biztató-
ak.”

Folytatás a következõ lapszámban.

H A Z A T A L Á L Á S
Elõadássorozat múltunkról, jelenünkrõl, jövõnkrõl…

Az elõadások arra keresnek választ, hogy mi módon „találhat Haza az ember” saját belsõ nyugal-
mához, közösséghez, milyen módon vehet példát a természettõl mai élete rendezéséhez.

„Az égigérõ fának, ha nem nõ újra ága…” —
A magyarság küldetése, a Kárpát-medence szerepe a világban.

Idõpont: október 27. (csütörtök, 18-21 óráig), Géczy Gábor elõadása.
„Ember küzdj és bízva bízzál!” — A szerves társadalom felé

Idõpont: november 3. (csütörtök, 18-21 óráig), Hintalan László elõadása.
Az elõadások helyszíne: Kultúr Közösségi Ház, 8127 Aba, Rákóczi út 4/b. Telefon: 06 (22) 430
369. Belépõdíj nincs. (További idõpontok és elõadáscímek jövõ heti számunkban.)

9.b9.b

9.d9.d
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FALUGAZDÁSZ HIRDETMÉNY
Megkezdõdött a területalapú támogatások

blokk-túligénylésének adategyeztetõ eljárása

A napokban postázza az MVH Központi Hivatala
az érdekelteknek azokat az adategyeztetõ lapo-
kat, melyeknél az ellenõrzés során az érintett fi-
zikai blokkban túligénylés jelentkezett. Rendkí-
vül fontos, hogy az érintettek legkésõbb novem-
ber 21-ig nyilatkozzanak, hogy fenntartják-e az
eredeti kérelemben jelölt területméreteket, illet-
ve ahhoz képest mekkora területtel lépnek
vissza, annak érdekében, hogy a blokk teljes
igényelt területe ne haladja meg a nettó támo-
gatható területet. Amennyiben az ügyfél nem
kívánja módosítani a területet, akkor is feltétle-
nül töltse ki a megfelelõ oszlopot, mert különben
úgy kezeli a feldolgozórendszer, mintha nem
küldte volna vissza az adategyeztetõ lapot.
A hivatal felhívja a gazdák figyelmét, hogy a vá-
laszleveleket — bár a budapesti központi hiva-
taltól érkezett a felszólítás — ne a központba,
hanem a Fejér megyei kirendeltséghez küldjék.
A gazdák 3 ütemben kapják meg a felszólító le-
veleket, de az azonos blokkban érintettek min-
denképpen egyszerre. Az eljárásra egy hónap áll
rendelkezésre, de az adatfeldolgozás felgyorsí-
tása érdekében fontos, hogy senki ne várja meg
az utolsó határnapot, hanem a levél kézhezvéte-

le után haladéktalanul keresse fel falugazdá-
szát.
Bár postai úton is vissza lehet küldeni a válasz-
leveleket, a hivatalvezetõ mégis a falugazdász-
nál történõ leadást javasolja, okulva a korábbi
egyéni, falugazdászi segítség nélküli kitöltés
kedvezõtlen tapasztalataiból.
Az értesítõ levélben felsorolt gazdáknak feltétle-
nül egyeztetniük kell egymással, mert amennyi-
ben az adategyeztetés után is fennmarad legfel-
jebb 3% túligénylés, akkor az MVH arányosan
lecsökkenti minden blokkon belüli igénylõ járan-
dóságát. Ha az adott blokkon belül az igényelt
támogatások összege több mint 3%-kal megha-
ladja a blokk maximális támogatható mértékét,
és az iratokból nem dönthetõ el egyértelmûen,
hogy ki a túligénylõ, akkor az MVH senkinek
sem tud fizetni az adott blokkra vonatkozóan.
További szankció, hogy ha nem mindenki vála-
szolja meg az értesítõ levelet, vagy nem megy el
az adategyeztetésre, akkor a jogszabály értel-
mében a teljes túligénylést ráterheli az MVH.

Bögyös Zsolt falugazdász

NÕKRÕL, NÕKNEK,
ÖNMAGUKÉRT!

Nõi egészségvédõ tanfolyam megelõzésre és
a kialakult problémák kezelésére.

Program: KRISTON-FÉLE INTIMTORNA
MÓDSZER ELSAJÁTÍTÁSA

Az intim izmok karbantartására, vizeletvesztéses problémák megoldására, az alha-
si szervek elváltozásainak (hólyag-, méhsüllyedés) javítására, aranyeres panaszok-
ra, szülésre történõ felkészüléshez, izomregenerációra, menstruáció és meno-
pauza okozta tünetek enyhítésére, a szexuális örömszerzés és örömérzés fokozásá-
ra.
Ajánlott minden korosztály számára!
Egyéb témáink:

* Káros szokásaink felismerése és áthangolása.
* Belsõ nõi szerveink védelme a mindennapokban.
* Mellünk védelme.
* A nõi szexualitás.
*A stressz hatásai a nõi testre.

A tanfolyam helyszíne és idõpontja: 2005. november 16-án,
23-án és 30-án a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Ára: 8.000 Ft. Jelentkezéskor fizetendõ elõleg: 4.000 Ft.
Bõvebb információ: SCHNEIDER ZSUZSA intimtorna trénernél: tel.: 06 (30) 608
2753. Jelentkezni lehet: a József Attila Mûvelõdési Központban, Sárbogárd, Hõ-
sök tere 3. Tel: 06 (25) 460 031.

MADÁR-
INFLUENZA
Tájékoztató a betegségrõl,
az állattartó teendõirõl és

kötelességeirõl
Fogékonyság, terjedés: számos házi ál-
lat és vadon élõ madárfaj fogékony a
betegségre, a házi fajok közül pulyká-
ban a leggyakoribb.
Kivételt a vadon élõ vízi szárnyasok je-
lentenek, melyek ellenállóak a megbe-
tegedésekkel szemben. A házi vízi
szárnyasok is ellenállóbbak a többi
fajnál.
A fertõzött állat váladékaival üríti a ví-
rust, amely a tartási körülményektõl
függõen direkt és indirekt úton terjed.
A házi baromfiállományok leggyak-
rabban vándorló madarak bélsara út-
ján fertõzõdnek. Állományon belül a
légúti terjedés dominál. Állományok
között fertõzött állatok, ragályfogó
tárgyak közvetíthetik a fertõzést.
A járványok terjedését az állománysû-
rûség döntõen befolyásolja. A
másodlagos esetek közel 50%-a 1
km-en belül jelentkezik.
Tünetek: kifejezetten levertség, ét-
vágytalanság; a tojástermelés draszti-
kus csökkenése; kékesvörös, cianoti-
kus tarék és nyaki bõrlebenyek; gyors
és tömeges elhullás (akár 100%-os is
lehet); bármely korú állat megbete-
gedhet; az általános tünetek mellett
légzõ- és emésztõ-, szaporítószervi és
idegrendszeri tünetek jelenhetnek
meg.
Az állattartó a madárinfluenza jelleg-
zetes tünetek észlelése esetén, mint
nevezett betegségek gyanúját — az ál-
lategészségügyrõl szóló XCI. törvény
5. §-ának megfelelõen — jelenteni tar-
tozik, fõ szabályként, az állatállo-
mányt kezelõ állatorvosnak, rendkívü-
li esetben az illetékes önkormányzat
jegyzõjének, vagy közvetlenül a kerü-
leti fõállatorvosnak.

Dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos,
dr. Domahidi Gergely megyei szakállatorvos

KÖSZÖNET
Az Egyenlõ Esélyt a Sárbogárdi Fo-
gyatékos Gyermekekért Alapítvány
ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik 2004. évi adójukból 1%-kal
támogatták alapítványunkat. A fel-
ajánlás összege 181.304 Ft, melybõl 22
gyermek terápiás gyógyúszását bizto-
sítjuk.

Csizmadiáné Boros Edit,
a kuratórium elnöke.
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Beindultak a szarkák
K. N. L.-né sáregresi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki október
9-én éjszaka Sáregresen egy lakóházba
ablakbetörés módszerével betört, onnan
iratokat, készpénzt, digitális kamerát,
mobiltelefonokat, arany ékszereket tu-
lajdonított el. Lopási kár kb. 300.000 Ft,
míg rongálással kb. 20.000 Ft kár keletke-
zett.
B. I.-né pusztaegresi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki október
16-án, 16-17 óra közötti idõben a Dégi
úton lévõ ingatlanába ablakbefeszítés
módszerével bement, és a szobában az
ágyruhák közé elrejtett értékpapírokat,
aranygyûrût, ezüstláncot és -gyûrût eltu-
lajdonította.
B. V. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki október 14-én,
14-20 óra közötti idõben Sárbogárd
MÁV állomáson lévõ büfébõl, figyelmet-
lenségét kihasználva, az asztalra kitett
pénztárcáját eltulajdonította, melyben
igazolványai voltak. Okozott kár kb.
15.000 Ft.
H. Sz. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki október 13-án,
12.30-13.00 óra közötti idõben Sárbo-
gárd, József A. u. 14. szám alatti általános
iskolában eltulajdonította a fia tulajdo-
nát képezõ Nokia típusú mobiltelefont,
mellyel kb. 21.000 Ft kára keletkezett.
H. L. alapi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki október 2-16-a közötti
idõpontban behatolt Alap, Fõ úti — je-
lenleg lakatlan — házába ajtóbefeszítés
módszerével, és onnan gázpalackokat,
színes tévét, centrifugát, vezetékes tele-
fonkészüléket, diódarálót, videokazettá-
kat, tisztítószereket, festéket, gyerekru-
hákat, konyhai tárolóeszközöket; a felfe-
szített fészerbõl köszörûgépet tulajdoní-
tott el. Rongálási kár kb. 5.000 Ft, míg
lopással kb. 135.000 Ft kár keletkezett.
Közlekedés-biztonsága elleni bûntett
megalapozott gyanúja miatt a bûnügyi
osztály nyomozást rendelt el ismeretlen
tettes ellen, aki október 10-én a délelõtti
órákban Alap külterületén, a 6223-as út
5+628 km szelvényében elhelyezett vas-
úti átjárót elõjelzõ táblát kifûrészelés
módszerével, oszloppal együtt eltulajdo-
nította, mellyel a MÁV Rt.-nek kb.
10.000 Ft kárt okozott.

Hát ez nem jött be
Sz.-né M. Sz. sárhatvani lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2005. 10.
15-re virradóra a Sárbogárd, Ady E. út
9-11. szám alatt lévõ tüzéptelepre ablak-
betörés módszerével behatolt, az iroda-
helyiségben talált nyitott lemezkazettát
— mivel abban pénz, érték nem volt — az
ablakon kidobta. Rongálási kár kb.
10.000 Ft.

Rongálás vétség megalapozott gyanúja
miatt a bûnügyi osztály nyomozást ren-
delt el október 11-én ismeretlen tettes el-
len, aki a Sárkeresztúr, Május 1 utcai —
jelenleg lakatlan — családi házba ajtóbe-
feszítés módszerével bement, és mivel
már értéket nem talált, ezért berendezési
tárgyakat, bútorokat, csaptelepeket tört
össze, rongált meg. Az okozott kár kb.
30.000 Ft.

H. J. alapi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki október 10-16-a kö-
zötti idõben Fõ út 80. szám alatti ingatla-
nába ajtóberúgás módszerével bement,
azonban értéket nem talált, így csak ron-
gálási kár keletkezett, kb. 3.000 Ft.

Veszedelmes viszonyok
Sz. S. mezõszilasi lakos feljelentést tett T.
K. mezõszilasi lakos ellen, mivel az októ-
ber 11-én, 18 óra körüli idõben Mezõ-
szilas, Bercsényi utcában leütötte õt ke-
rékpárjáról, és fojtogatta.

Garázdaság bûntett megalapozott gya-
núja miatt a bûnügyi osztály nyomozást
rendelt el fk. O. R., O. S. sárkeresztúri
személyek ellen. Nevezettek október 9-
én a déli órákban Sárkeresztúr, Damja-
nich utcai lakóház udvarán szüleikkel
szóváltásba keveredtek, és tettleg bántal-
mazták O. E., L. R. és O. B.-né helyi
lakosokat.

Elszökött az áram
Káloz község jegyzõje október 11-én be-
jelentést tett, hogy az önkormányzat tu-
lajdonát képezõ Káloz, Szederfa utcai la-
katlan háznál áramlopást észleltek az
odaérkezõ alkalmazottak. A lakatlan ház
konyhájából hosszabbítón keresztül
„szökött el” az áram a szomszédos ház
fürdõszobájának ablakán keresztül.

Lekéste a vonatot
Sárbogárd lakott területén kívül, a 63-as
fõút 58+587 km szelvényében, a Buda-
pest—Pécs vasútvonal keresztezõdésé-
ben eddig ismeretlen tettes a tilos jelzés
ellenére az átjáróba hajtott, mely során a
csapó rudat letörte. Ezzel a MÁV
sérelmére kb. 15.000 Ft kárt okozott.

Türelmetlen vevõ
Sz.-né B. Zs. sárbogárdi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki október
16-ra virradóra Sárbogárd, Ady E. úti
mûszaki szaküzletbe — ahol kiárusítás
folyik — ajtóbefeszítés módszerével be-
hatolt, és onnan 1 db magnót tulajdoní-
tott el. Lopási kár kb. 20.000 Ft, míg
rongálással kb. 5.000 Ft kár keletkezett.

Adó 1%
A Cece Polgári Sportegyesület labda-
rúgó-szakosztálya megköszöni támo-
gatásukat mindazoknak, akik 2004. évi
adójuk 1%-át, 91.197 Ft-ot, egyesüle-
tünknek adományozták.
Ezt az összeget labdarúgócsapataink
versenyeztetésére fordítottuk.

A Cece Polgári Sportegyesület vezetõsége

Tisztelt
Támogatóink!

Köszönjük, hogy 2004. évi adójuk 1%-
ával a Zengõ Óvoda Alapítványát tá-
mogatták. Az átutalt összeg 136.149
Ft, melyet az óvoda homokozójának
árnyékolására  használtunk fel.
Reméljük, hogy a jövõben is megtisz-
telik alapítványunkat felajánlásukkal.

Tisztelettel: az alapítvány vezetõsége

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

SPORTOLNI VÁGYÓK FIGYELEM!

A Mészöly Géza Általános Iskola
tornacsarnokában a következõ
szombatokon lehet sportolni

9 órától 12 óráig:
november 12., december 3.

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



10 SPORT 2005. október 27. Bogárd és Vidéke

FEMOL ‘97 labdarúgó-bajnokság
állása

1. Jenõ 10 8 1 1 40-10 25
2. Pálhalma 11 8 3 - 49-13 27
3. Kisláng 11 8 3 - 32-7 27
4. Sárosd 11 8 2 1 61-17 26
5. Seregélyes 11 8 1 2 61-14 25
6. Szabadbattyán 11 7 1 3 32-24 22
7. Mezõszilas 11 6 2 3 35-26 20
8. Lajoskomárom 11 5 1 5 29-34 16
9. Káloz 11 4 3 4 17-27 15
10. LMSK 11 3 5 3 32-24 14
11. Sárbogárd 11 3 - 8 20-37 9
12. Füle 11 2 2 7 24-61 8
13. Mezõfalva 11 1 1 9 10-39 4
14. Beloiannisz 11 1 - 10 19-50 3
15. Elõszállás 11 - 3 8 11-43 3
16. Kulcs 11 - 2 9 10-58 2

Déli-csoport labdarúgó-bajnokság
állása

1. Cece 9 8 1 0 39-9 25
2. Dég 11 7 1 3 35-12 21
3. Zichyújfalu 9 6 3 0 29-9 21
4. Nagyvenyim 10 6 2 2 20-11 20
5. Cikola 10 5 3 2 24-13 18
6. Alap 10 5 3 2 23-18 18
7. Besnyõ 10 5 1 4 22-27 16
8. Vajta 10 3 1 6 26-20 10
9. Nagylók-Hantos 9 2 3 4 12-22 9
10. Sáregres 8 2 0 6 8-20 6
11. Rácalmás 10 2 0 8 18-33 6
12. Perkáta 10 1 2 7 9-34 2
13. Sárszentágota 10 0 2 8 7-44 -1
Dégtõl 1, Perkátától és Sárszentágotától 3 büntetõ-
pont levonva.

Déli-csoport
eredményei
Perkáta—Sáregres

Ez a találkozó elmaradt, ugyanis a ven-
dégcsapat a 30 perces várakozási idõ el-
telte után sem jelent meg.

Zichyújfalú—Cece
Ez a találkozó a 75. percben, 0-1-es állás-
nál félbe kellett szakítania Szabó János
játékvezetõnek.
Besnyõ ezen a hét végén szabadnapos
volt.

Cikola—Dég 1-2 (0-0)
Vezette: Lukácsi. Gólszerzõ: Mészáros
illetve Horváth, Kovács. Kiállítva: Major
(Cikola).

Sárszentágota—Vajta 1-1
Vezette: Klárik. Gólszerzõ: Tóth illetve
Csányi

Rácalmás—Nagyvenyim 0-2 (0-0)
Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Varga, Tóth.

Nagylók-Hantos—Alap 2-2 (0-0)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Varga, Vas
illetve Fenekes (2).

ELSÕ HAZAI GYÕZELEM
Sárbogárd—Beloiannisz

5-2 (5-1)
Sárbogárd: 100 nézõ, vezette: Tóth II.
László.
Sárbogárd: Mondovics (Borostyán), He-
gedüs Gy., Szabó K. J., Ilyés, Tomán, Ka-
pusi, Szabó A. (Huszár), Bognár, Csen-
des, Iványi, Szabó Z. (Somogyvári).
Beloiannisz: Szloska, Szabó J., Lajos,
Kosztopulosz, Hertelendi, Vlamopulosz
(Rúzsás), (Kiatipász), Szolomosz, Laka-
kisz K. (Dramóczi), Fülöp.
Már az elsõ percben vezetést szerezhe-
tett volna a hazai csapat, Kapusi beadását
Iványi a kapufára lõtte. A góllal nem kel-
lett sokáig várni. Az 5. percben Kapusi 16

m-es lövéssel megszerezte a vezetést, 1-0.
A 8. percben Ilyés 18 m-es lövése kapu
mellé ment. Az elsõ vendéghelyzet a 12.
percben adódott, Hertelendi lövése a ka-
pu elõtt suhant el. A 14. percben Tóth
mintaszerû beadása Lakakisz V.-t találta
gólhelyzetben, a labda megpattant elõtte,
oda a kínálkozó lehetõség. A 16. percben
Kapusi beadását Szabó Z. fejelte kapura,
a kapus kapufára ütötte a labdát. A 20.
percben egy formás vendégtámadás vé-
gén Tóth egyenlített, 1-1. A 21. percben
újabb hazai gól, Kapusi beadását Szabó
A. lõtte a hálóba, 2-1. A 25. percben kapu
elõtti kavarodás, a védõk nem tudtak fel-
szabadítani. Bognár csapata harmadik
gólját lõtte, 3-1. A 30. percben Lakakisz
K. 25 m-es szabadrúgása kapu fölé szállt.
A 33. percben Tomán távoli kapáslövés-
sel bombagólt lõtt, 4-1. A 40. percben
Lakakisz V. gólhelyzetben kapu fölé
emelte a labdát. A 44. percben Kapusi
lövését Szloska kiütötte a jókor érkezõ
Bognár a hálóba lõtt, 5-1.
A II. félidõt a vendégek kezdték jobban.
Sorra alakították ki a helyzeteket a hazai
kapu elõtt. A 49. percben egy szabályta-
lanságért a bíró 11-est ítélt a vendégek ja-

vára. A büntetõt Lakakisz V. értékesítet-
te, 5-2. Az 52. percben Kapusi beadását
Bognár a kapufára lõtte. Az 57. percben
Lakakisz V. került gólhelyzetbe, lövését
Borostyán védte. A 65. percben újabb ha-
zai helyzet, Kapusi szabadrúgását Bog-
nár kapu fölé lõtte. A 75. percben Laka-
kisz V. került gólhelyzetbe, lövése kapu
mellé szállt. A 83. percben Tomán távoli
lövése kerülte el a vendégkaput. Egy szi-
porkázó, gólra törõ elsõ félidõ után a má-
sodik félidõre a hazaiak lendülete alább-
hagyott. Az elsõ félidei elõny elég volt a
biztos gyõzelemhez, ezzel megtörve a
hazai nyeretlenségi sorozatot.

Ifjúsági mérkõzés
A vendégcsapat a busz meghibásodása
miatt nem érkezett meg, így a mérkõzés
elmaradt.
Október 30., vasárnap, 11.30 és 13.30 óra-
kor Lepsényben játszik bajnoki mérkõ-
zést ifjúsági és felnõtt csapatunk. Indulás
9.30 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Kulcs 7-1 (4-0)
100 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Szemán, Gurdon (2), Kovács, Patkós,
Jung, Kurdi illetve Nemes.
Ifjúsági mérkõzés: 5-2.

Káloz—Mezõszilas 2-4 (2-2)
250 nézõ, vezette: Papp L. Gólszerzõ: Fa-
zekas (2) illetve Wukovics, László, Be-
rengyár.
Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

Seregélyes—Pálhalma 1-3 (0-1)
350 nézõ, vezette: Makk. Gólszerzõ:
Csordás (öngól) illetve Szabó (3). Kiállít-
va: Ódor (Seregélyes).
Ifjúsági mérkõzés: 4-5.

Füle—Mezõfalva 7-0 (3-0)
70 nézõ, vezette: Pap. Gólszerzõ: Csiz-
madia (3), Csiszár (2), Szmeskó, Györe.
Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Sárbogárd—Beloiannisz 5-2 (5-1)
100 nézõ, vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ:
Kapusi, Szabó, Bognár (2), Tomán illetve
Tóth, Lakakisz L.
Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.

Jenõ—LMSK 3-1 (1-1)
80 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Fo-
dor, Tóth (2) illetve Nyikos. Kiállítva:
Domján illetve Szûcs.
Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Kisláng—Lajoskomárom 3-1 (1-1)
250 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ:
Zimmermann (2), Bekõ illetve Horváth.
Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Elõszállás—Sárosd 0-7 (0-3)
100 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ: Ko-
vács (2) Reit, Berényi, Strommer, Faze-
kas, Kiss.
Ifjúsági mérkõzés: 3-7.



Bogárd és Vidéke 2005. október 27. SPORT 11

Bicske—Sárszentmiklós 0-1 (0-1)
Bicske: 300 nézõ, vezette: Futó.
Bicske: Kosztelnik, Tóth, Erdész, Varga,
Gáll, Horváth, Szalczinger, Somodi,
Grünfelder (Jakab), Nitti (Rafael), Bot-
ka.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Csana-
ki, Bodó (Palotás), Papp A., Emperger
(Fülöp), Markovics, Salamon, Deák,
Král (Tórizs), Szabó.
Számomra meglepõ módon olyannyira
nagyszámú sárszentmiklósi szurkoló kí-
sérte el csapatunkat a — mondhatni je-
lentõs távolságban található — Bicskére,
hogy szinte hazai környezetben játszot-
tunk.
Csapatunk az elsõ percek után átvette az
irányítást, majd néhol szemre tetszetõs
támadást vezettünk a kifejezetten szerve-
zettnek tûnõ ellenfél ellen. Erre Mar-
kovics tette fel a koronát, a 32. percben,
mikor Král kilõtt labdáját futtából, a ka-
pus hasa alatt, a hálóba lõtte, 0-1.
Ezután el is dönthettük volna a mérkõ-
zést, de kihagytuk a ziccert, majd a játék-
rész további részében mezõnyben folyt a
játék, igazi helyzete talán egyik csapatnak
sem volt.
A szünetben a szurkolók véleménye meg-
egyezett abban, hogy ezt a bicskei csapa-
tot nem lehet leírni, mert középpályán
erõsek, talán az a szerencsénk, hogy nincs
góllövõjük.
A bajnokság eddig lejátszott mérkõzése-
in talán ez a csapat volt az egyetlen, ame-
lyik középpályán fölénk nõtt, és ebbõl ki-
folyólag kissé tartottunk a második játék-
résztõl.
A szurkolók félelme nem volt alaptalan,
mert a második félidõben több alkalom-
mal is helyzetbe került az ellenfél a ka-
punk elõtt, de mindettõl függetlenül a
legnagyobb helyzetet Szabó hagyta ki, aki
Tórizs beadását 4 méterrõl lõtte fölé.
Nyomott az ellenfél, de védelmünk a
helyzet magaslatán állt Papp és Szarka
vezérletével, de ha mégsem, akkor a sze-
rencse segített.
Lehoztuk a mérkõzést, idegenben gyõz-
tünk, de mégsem tudtunk tiszta szívbõl

örülni a sikernek, mert a 88. percben irá-
nyítónk, Emperger sérülést szenvedett.
Hétfõ délelõtt telefonon felhívtam, és
legnagyobb meglepetésemre közölte,
hogy Harkányban van üdülni. Állapotá-
val kapcsolatban elmondta, hogy a lába
gipszben van, de szerencsére a térdsza-
lagjai nem sérültek meg, „csak kifordult a
bokája”. Elõre láthatólag az õszi szezont
ki kell kihagynia, remélhetõleg a tavaszra
harcra kész lesz. Mihamarabbi gyógyu-
lást kívánunk, és várunk vissza!
Visszatérve a mérkõzésre megállapítha-
tó, hogy nem játszottunk rosszul, de
mindettõl függetlenül a bicskei csapat
volt az elsõ, amely kilenc forduló óta akár
meg is verhetett volna bennünket.
A fenti kijelentésbõl ki is tûnik: kilenc
meccs óta veretlenek vagyunk, amelynek
eredményeként a képzeletbeli dobogóra
is felléptünk, és remélhetõleg ez a lendü-
let ki is tart a bajnokság végéig.
Idézõjelben mondva: a nagyok közül már
csak Aba van vissza, a többi meccset hoz-
ni kell.
A bajnokság elején általam remélt pont-
határt már túlszárnyaltuk, ami igazán a
védelmünk érdeme, mert a második leg-
kevesebb gólt kaptuk. Gólképességünk-
rõl nem lehet ódákat zengeni már csak
azért sem, mert még a 15. helyezett Ká-
polnásnyék is több gólt szerzett.
Õszintén szólva, ezek a dolgok kit érde-
kelnek, fõleg azon esetben, ha minden
mérkõzésen csak egy góllal is nyerünk,
mely természetszerûleg a három pontot
eredményezi?
Horváth Csaba edzõ: Küzdelmes mérkõ-
zésen megérdemelt gyõzelmet szerez-
tünk a jó játékerõt képviselõ Bicskei csa-

pat ellen. Idegenben minden gyõzelem
nagy fegyvertény. Mind én, mind a játé-
kosaim nagyon örültünk annak, hogy
ilyen jelentõs számú szurkoló kísérte el a
csapatunkat, ami további erõt adott ne-
künk.
Jók: Szarka, Papp A., Markovics.

Ifjúsági mérkõzés:
Bicske—S. miklós 4-1 (2-0)

Góllövõk: Antoni (3), Szabó illetve Bar-
ta.
Barsi Gábor edzõ: Úgy érzem, egy sze-
rény képességû csapat ellen pontot, vagy
pontokat kellett volna szereznünk, még
így, erõsen tartalékosan is. A továbbiak-
ban az eltiltottakkal kiegészülve próbá-
lunk helytállni.
Jók: Farkas J.
Az ifjúsági csapatunk hozzáállását meg-
mutatja az edzõ nyilatkozata is, aki a jobb
oldali védõként játszó kapusunkat, Far-
kas Jánost (Jankót) hozta ki jónak,
mellyel én is maximálisan egyetértek.
Ez a mérkõzés elkerülhetõ egyéni hibá-
kon ment el. Annyit megjegyeznék, hogy
számomra érthetetlen ilyen kifejezetten
jó edzés látogatottság mellett (a pénteki
edzésen annyian voltak, hogy nagy pályá-
ra tudott játszani és gyakorolni az ifjúsági
csapat) is ilyen bosszantó vereségek be-
csúsznak.
Öregfiúk csapatunk hétvégén Káloz csa-
patához látogatott, ahol 4-0 arányú gyõ-
zelmet arattak.
Hétvégén hazai környezetben az Alba
Regia csapatát fogadjuk a gyõzelem re-
ményében.

Szabó Béla

RONEKO-csoport
labdarúgó-bajnokság állása

1. Martonvásár 11 9 0 2 38-10 27
2. Aba-Sárvíz 11 9 0 2 36-14 27
3. Sárszentmiklós 11 7 2 2 21-12 23
4. Velence 11 7 1 3 28-16 22
5. Polgárdi 11 6 3 2 33-17 21
6. Etyek 11 5 2 4 29-12 17
7. Adony 11 5 2 4 30-28 17
8. Kisapostag 11 5 2 4 27-26 17
9. Baracs 11 4 2 5 14-20 14
10. Iváncsa 11 4 1 6 19-24 13
11. Szabadegyháza 11 4 1 6 15-31 13
12. Csór 11 2 5 4 17-19 11
13. Bicske 11 2 3 6 15-20 9
14. Alba Regia 11 2 2 7 17-33 8
15. Kápolnásnyék 11 2 2 7 25-56 8
16. Pusztaszabolcs 11 0 2 9 12-38 2

ASZTALITENISZ HÍREK
Az elõzõ héten szabadnapos volt a csa-
pat, így készülhetett a székesfehérvári
Kodolányi SK elleni mérkõzésre október
21-én, Székesfehérváron. Az eddigi hat
mérkõzés során egyik csapat sem bírt a
másikkal, minden esetben 9x9-es döntet-
len született. A tegnapi nap folyamán
végre megtört a jég, és a Sárbogárd AK
csapata megszerezte a gyõzelmet: 10-8
arányban bizonyult jobbnak a kodo-
lányisoknál. Bár a mérkõzés elején min-
den úgy indult, hogy folytatódik a soro-
zat, mert a párosok meccsét a Papp
L.—ifj. Papp L. páros elveszítette, de sze-
rencsére a Lovász L.—Dörögdi G. páros
nyert, így maradt minden a régiben.
Az egyéni mérkõzéseken pedig látszott,
hogy Lovász Lajos az edzéseken „tudo-
mányos” játékkal készült a mérkõzésre,
mert mind a négy egyéni meccsét simán
megnyerte, úgyhogy szettet sem veszített.
Nem mondható el ez Dörögdi Gábor és

Szõnyegi Tibor játékáról, akik igen meg-
illetõdötten játszottak, és csak egy-egy
mérkõzést tudtak megnyerni, igaz, mind
a két meccs nagyon kellett a végsõ gyõze-
lemhez. Kellett még, hogy Papp László is
megnyerjen három mérkõzést, ha nehe-
zen is. Látszott, hogy nem tudományosan
készült, így két mérkõzésen is kettõ-null-
ról fordította meg a mérkõzést és nyert
3-2-re, ezzel beállítva a 10-8-as végered-
ményt.

Elõször szerezte meg a gyõzelmet a Sár-
bogárd AK csapata, bár lehet, hogy az is
szerepet játszott a gyõzelembe, hogy a
csapatot Baki Ferenc szállítja a mérkõzé-
sekre, és az út alatt a játékosok feltöltõd-
nek. Szükség is lesz erre, mert a követke-
zõ mérkõzésre a tavalyi bajnok ellen,
Kisapostagon kerül sor október 28-án. A
jelenlegi gyõzelemmel még veretlen a
csapat, és bízunk a további jó játékban.

Vezetõség
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Légió 2000 Security Városi Teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló eredményei

Pusztaegresi Fiúk—Devils 2-4 (1-1)
Vezette: Nagy S.
Pusztaegres: Ébl, Schmidt, Holcz L.,
Tóth, Kurgya. Csere: Holcz T., Bosnyák,
Lepsényi, Õri Gy., Õri Z., Õri Cs., Mol-
nár.
Devils: Ocsovai, Kovács, Huszár, dr.
Pátzay, Dravecz. Csere: Lajtos.
Az elsõ félidõben küzdött a két csapat.
Ha játékról nem is, de a labdarúgás sa-
va-borsáról, a gólokról nem maradtak le
a nézõk. A második félidõben a lesipus-
kás dr. Pátzay eldöntötte a három pont
sorsát. Góllövõk: Bosnyák (2) illetve dr.
Pátzay (3), Dravecz.

Krencz Nagyker—Extrém 0-2 (0-1)
Vezette: Nagy S.
Krencz Nagyker: Pálinkás, Simon,
Schneider J., Somogyi, Gyenis. Csere:
Kõvágó, Vámosi, Ragyamóczki I.
Extrém: Vörös, Dévényi, Pálinkás, Ju-
hász, Horváth D. Csere: Horváth T., La-
dányi.
Nem nagy iramban, de nagy taktikai csata
jellemezte a mérkõzést, Extrém fö-
lénnyel, kihagyott helyzetekkel. A
Krencz-csapat csak kétszer találta el az
ellenfél kapuját az elsõ félidõben, azt is
hárította Vörös. A második félidõben
sem változott a kép. Kisiklás után, biztos
három pont az Extrém jutalma. Góllö-
võk: Horváth D., Juhász.

B. B. Truck SE—Miklós-Cece
Öregfiúk 0-4 (0-1)

Vezette: Nagy S.
B. B. Truck SE: Csendes, Dobrovitzki,
Bognár, Zádori, Balázs. Csere: Kovács.
Miklós-Cece: Gyenes, Klazer, Démuth,
Erdélyi, Sohár. Csere: Kokics, Salamon,
Kiss J.
Nehezen született meg az elsõ gól. Jól
tartották magukat az egy cserével rendel-
kezõ B. B. Truck játékosai. Hogy az ered-
mény ilyen hízelgõ a B. B. Truck-ra néz-
ve, az a kapusuknak köszönhetõ.
Góllövõk: Kokics, Klazer, Démuth, Er-
délyi.

Twister—Vidámfiúk 2-2 (1-0)
Vezette: Rehák S.
Twister: Bayer, Balogh, Molnár, Szabó
L., Sebestyén. Csere: Szabó Gy., Strausz,
Bognár, Papp, Katona.
Vidámfiúk: Huszti L., Németh, Kovács,
Horváth, Nikolics. Csere: Huszti R.,
Huszti J., Németh.
Nem ment a játék a Vidámfiúknak az elsõ
félidõben, így a Twister vezetése megér-
demelt. A második félidõben változott a
játék képe, mert a gólokat, a csoport utol-
só két helyén álló csapat nem bírt egy-
mással. A hétfõi eredményektõl függõen
egy-egy helyet elõre léphetnek. Sárga lap:
Nikolics. Góllövõk: Katona, Szabó L.
illetve Horváth (2).

Old Boys—Enying 1-14 (1-9)
Vezette: Rehák S.
Old Boys: Porkoláb, Huszár, Sebestyén,
Szakács.
Enying: Varga, Poór, Vass F., Vass T.,
Pudelka. Csere: Körmendi I., Körmendi
II:, Csányi.
Úgy nézett ki, hogy elmarad a mérkõzés
az Old Boys hibájából. Végül lettek
annyian. „A verseny kiírás szerint a mér-
kõzést akkor is le kell játszani, ha a csapat
létszáma 1+3 fõ alá esik” tehát ebbõl
adódik, hogy 1+3 fõvel el is kell kezdeni!
Öregurasan kezdõdött a mérkõzés. Meg-
lepetésre a létszámhiányos csapat szer-
zett vezetést. Ezután tetszés szerint érte
el góljait az enyingi csapat. Az Old Boys
játékosaitól elvárható lenne, hogy meg-
tiszteljék az ellenfelet, legalább a jelen-
létükkel.
Góllövõk: Huszár illetve Pudelka (4),
Körmendi II. (3), Vass T. (5), Vass F. (2).

OMV—Sárkeresztúr KIKE 5-8 (3-2)
Vezette: Rehák S.
OMV: Gyõri, Nagy, Zsebõk, Gráczer,
Killer. Csere: Sinka.
KIKE: Kovács, Vörös, Hajdinger J., Sza-
uervein, Sütõ. Csere: Lengyel, Kálmán.
Végre igazi rangadó! Az elsõ félidõben
inkább a KIKE-nek voltak helyzetei,
mégis az OMV fordult elõnnyel. Nagyot
változott a játék a második félidõben, a
KIKE-nek minden bejött. Ezen a mérkõ-
zésen játszottak (tartalékosan) úgy,
ahogy a listavezetõtõl elvárható. Megle-
petést keltett az OMV játéka, hisz a gólo-
kon kívül alig lõttek kapura. Kiállítva:
Sinka 2 perc (OMV). Góllövõk: Killer
(2), Gráczer, Sinka (2) illetve Sütõ (3),
Szauervein (2), Lengyel (2), Hajdinger J.

Toledó 2005—DKS 1-4 (0-2)
Vezette: Fekete L.
Toledó: Csuti J., Csuti T., Bodoki, Soós,
Barabás R. Csere: Barabás B., Horváth
I., Kiss L., Horváth Zs.
DKS: Suplicz, Szabó, Farkas, Somogy-
vári, Domján. Csere: Kassai.
Barabás R. fölösleges szabálytalansága
miatt emberhátrányba került a Toledó,
ezt két góllal hálálta meg a DKS. A máso-
dik félidõben a DKS kettõs emberhát-
rányban 0-3 után, de ezt nem tudta ki-
használni a Toledó. Jó iramú mérkõzés
volt. Ha a fiataloknál a csapatjáték kerül

elõtérbe az egyénieskedés helyett, akkor
biztos, hogy több csapatnak komoly el-
lenfelei lesznek. Kiállítás: Barabás R.
(Toledó) 2 perc illetve Farkas, Domján
(DKS), mindkettõ 2-2 percre. Góllövõk:
Barabás R. illetve Domján (2), Szabó (2).

Haladás—Vasutas 3-0 (1-0)
Vezette: Fekete L.
Haladás: Géczi A., Szalai, Balogh, Szántó
K., Nagy. Csere: Szántó Zs., Kiss J.,
Hollósi, Berzeviczy.
Vasutas: Mondovics Á., Kehl, Bozsoki,
Flõgl, Rozgonyi J. Csere: Babitz, Guszej-
nov, Rozgonyi G.
Szabadrúgásból szerzett elõnyt a Hala-
dás, míg a Vasutas sorba hagyta ki a na-
gyobbnál nagyobb helyzeteket, így a ve-
zetés megérdemelt. A második félidõben
a Haladás akarata érvényesült és így a há-
rom pont megérdemelten került a tarso-
lyukba. Fiúk! Nem nagy gólokat, hanem
sok kicsit kell rúgni. Ez mindkét csapatra
érvényes. Góllövõk: Nagy, Berzeviczy,
Kiss J.

Arsenal—Memphis Plusz 2-2 (1-1)
Vezette: Szakács I.
Arsenal: Haray, Derecskei, Kiss R., Luk-
ács, Veres P. Csere: Kiss A., Érsek.
Memphis: Boros, Takács, Roszkopf, Si-
mon, Salga. Csere: Herczeg, Lóth, Mol-
nár, Tar, Zámbó.
Nagyon jó, pörgõs mérkõzés volt. Táma-
dott a Memphis, kontrából mégis az Ar-
senal szerzett vezetést. Sokat futottak a
játékosok, az Arsenal jobban zárt vissza,
ezzel meghiúsítva a góllövést. A sokadik
szöglet után Molnár egyenlített. Rossz
kapuskidobás után a hibát kihasználva
elõnyt szerzett a Memphis. Nem sokáig
tartott az elõny, mert szépen kidolgozott
helyzet után egyenlített az Arsenal, sõt
emberelõnybe is került, mert rosszul cse-
rélt a Memphis, de az emberelõnyt nem
tudták kihasználni, az eredmény megtar-
tására törekedtek és ezt sikeresen meg is
oldották.
A nagy mezõfölénye ellenére nem tudott
több gólt rúgni a Memphis. Miért? Mert
az egyénileg képzettebb játékosok mind
kivétel nélkül nagy gólt akart rúgni. Sárga
lap: Haray (Arsenal). Kiállítás: Simon 2
perc (Memphis). Góllövõk: Veres P., Lu-
kács, illetve Molnár, Salga.

Magnum—Taki Team 3-1 (1-0)
Vezette: Szakács I.
Magnum: Györök, Csõgör, Vinklmann,
Lakatos, Bor. Csere: Csendes, Máté Sz.,
Mihalkó.
Taki Team: Lajtos, Kocsis, Rohonczi M.,
Geiger, Rohonczi G. Csere: dr. Roshdi,
Iván, Király, Juhász, Rohonczi R.
Hamar vezetést szerzett a Magnum, de a
játékkal adós maradt az elsõ félidõben. A
Taki Team sorba hagyta ki a helyzeteket.

Folytatás a következõ oldalon�
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29-én, szombaton, 19 órakor:

Csontdaráló
Színes amerikai vígjáték

A Nemzeti Futball Liga egykori játé-
kosát, Paul Crewe-t börtönbe csukják,
ahol az igazgató arra kényszeríti, hogy
a fegyencek gyülevész népségét ütõké-
pes amerikai futballcsapattá kovácsol-
ja. Crewe két segítõjével felkészíti rab-
társait a nagy ütközetre, ugyanis a bör-
tönõrök csapatával kell megmérkõzni-
ük.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Rock Café
József Attila Mûvelõdési

Központban, Sárbogárdon

Hollywood Rose

(Guns’n’ Roses

emlékzenekar)

2005. október 28-án,
pénteken, 21 órától.

Információ, asztalfoglalás:

06 (30) 9933 395.

Küzdelmes volt az elsõ félidõ. Jól zárt
vissza a Magnum. A sok kihagyott helyzet
és Györök jó teljesítménye jellemezte a
mérkõzést. Magnum két lövésbõl és egy
szemfüles fejes góllal begyûjtötte a há-
rom pontot. Egy nem igazán jól eltalált
lövésbõl szépített a Taki Team.
A helyzetek alapján a Taki Teamnek fö-
lényesen nyerni kellett volna. Hogy ez
miért nem sikerült? Gondolkodjanak el
róla! Sárga lap: Winklmann (Magnum).
Góllövõk: Lakatos, Csendes, Bor illetve
Kocsis.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 4 - - 28-8 12
2. OMV 3 - - 16-5 9
3. Extrém 3 - 1 13-7 9
4. Memphis Plusz 2 1 - 10-7 7
5. Magnum 2 - 1- 12-14 6
6. Krencz Nagyker 1 2 1 13-8 5
7. Taki Team 1 1 2 8-10 4
8. Flamengó - 1 2 8-15 1
9. Arsenal - 1 3 6-13 1
10. Vidámfiúk - 1 2 6-16 1
11. Twister - 1 3 4-18 1

Góllövõlista:
I-III. Killer Gábor (OMV), Sinka Tibor
(OMV), Sütõ Zoltán (KIKE) 8-8 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 3 - - 32-7 9
2. Légió 2000-Fair bútor 3 - - 13-1 9
3. Toledó 2005 2 - 2 21-17 6
4. Haladás 2 - 1 13-5 6
5. Miklós-Cece Öregfiúk 2 - 2 12-6 6
6. DKS 2 - 1 10-8 6
7. Vasutas 2 - 2 15-16 6
5. B. B. Truck SE 2 - 1 8-12 6
9. Old Boys 1 - 3 12-30 3
10. Devils 1 - 3 8-24 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 4 5-23 0

Góllövõlista:
I. Vass Tamás (Enying) 14 gól, II. Bara-
bás Roland (Toledó) 10 gól; III. Pudelka
Krisztián (Enying) 9 gól.
Azonos pontszám esetén: 1. egymás elle-
ni eredmény; 2. több rúgott gól; 3. gól kü-
lönbség; 4. büntetõk döntenek.

Igazolt labdarúgók, sportköri
elnökök figyelem!

A bajnoki idény befejezése után a szerve-
zõk teremtornát rendeznek két korosz-
tályban: I. korosztály 13-17 év, II. korosz-
tály 17 év felett, szombat délutánonkét
Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnokában, 2x20 perces já-
tékidõvel. A torna elsõ három-három he-
lyezett csapata díjazásban részesül. A
szervezõk az elsõ hat-hat csapat nevezé-
sét fogadják el.
Nevezni a 06 (30) 512 7765 telefonszá-
mon lehet.

— G. F. —

Folytatás az elõzõ oldalról�

GameBoyok
LAN Party 2005

Mindenkit szeretettel meghívunk
a GameBoyok LAN Party-ra!

Versenyszámok: Counter-Strike: 1.6;
Call of Duty és bármi más, amire igény
van! Maximum 40 fõt tudunk fogadni.
Náluk lehet nevezni: Szakács Attila:
06 (70) 611 4334
infomaniakus@freemail.hu;
Farkas Bence: 06 (70) 544 2285
rility@gameboyok.hu;
Vorsléger Zoltán: 06 (30) 550 1870
west@gam_Hlt117339857eBM_1_bo
yok.hu
Nevezési díj: 1.000 Ft/számítógép!
Gépeket nem tudunk biztosítani, így
mindenkinek a sajátját kell behoznia
(mielõtt behozod, célszerû lefuttatni
egy vírusellenõrzést). Jelentkezni le-
het november 3-ig!
A LAN Party 2005. november 6-án (va-
sárnap) reggel 8-tól indul és este 6-ig
tart! A számítógépeket 2005. novem-
ber 5-én (szombat), este 7 óra után
kell behozni a József Attila Mûvelõdé-
si Házba (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
3.), mert nem akarjuk vasárnap a há-
lózat kiépítésével az idõt húzni. A biz-
tonságról gondoskodunk!

www. gameboyok. hu

Kedves Babák,
Kedves Mamák!

A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat irodájában BA-
BA-MAMA KLUB minden hónap
1. és 3. szerdáján!

A Baba—Mama Klub programja:

Szépüljünk Babák—Mamák!
Vendég:

TAKÁCSNÉ VARGA ANDREA
(KOZMETIKUS)

Idõpont: 2005. nov. 2., 16 óra.

Sminkkészleted is hozd magaddal!

Cím: Sárbogárd, Ady E. út 162.

Továbbra is minden anyukát és
csemetét szeretettel várunk!

Köszönjük
Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával in-
tézményünket támogatta.

A felajánlott összeget a könyvtár el-
használódott berendezési tárgyainak
pótlására fordítottuk.

Madarász József Városi Könyvtár,
Sárbogárd



Szeretettel meghívom Önt és kedves családját a
2005. október 30-án, 16 órakor tartandó

KIÁLLÍTÁSOMRA.
Közremûködnek:

Hanga Csaba, Kávai Margó, Surányi Gabca.
A helyszín: Káloz, Faluház.

A kiállítás megtekinthetõ 2005. november 11-ig.
Mindenkit szeretettel várok!

PÉNZES PETRA
„Tudd, hogy miért van így:
Ne fojts el semmit! – mondtátok.”

(Surányi Gabca)
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Zsu levese
Hozzávalók: borsó, gomba, répa, zöldbab, csirkemellcsont, vagy
nyak, csirkemáj és szív, kevés liszt, pirospaprika, bors, kömény-
mag, szerecsendió, gyömbér, só.
Elkészítés: kevés olívaolajon megpirítok egy kevés borsót,
gombát, répát, zöldbabot, majd rászórok egy kis lisztet, pi-
rospaprikát, borsot, köménymagot, szerecsendiót, gyöm-
bért, és felöntöm vízzel. Beleteszek 1-2 cseresznyepaprikát,
egy kis fej hagymát, egy kis kelkáposztát, csirkemájat (sze-
mélyenként 1 db a minimum) és 1-2 csirkemellcsontot, vagy
nyakat stb., hogy egy kis hús is legyen benne. Sóval ízesítem,
és megfõzöm. Csipetkével tálalom.

Afrikai harcsa tepsiben
Hozzávalók: 1 db kb. 1,5 kg-os afrikai harcsa, 1,5 dl olívaolaj, 1
ek. mustár, 2 gerezd fokhagyma, 2 db babérlevél, 1 teáskanál
mustármag, 1 ek. Maggi sülthús-esszencia, hal-fûszerkeverék, 5
dkg füstölt szalonna.
Elkészítés: a megtisztított afrikai harcsát sûrûn beirdalom,
és egy megfelelõ méretû, mély tepsibe teszem úgy, hogy
félkört írjon le.
Az olívaolajat egy csészében a mustárral, a fûszerekkel,
összemorzsolt babérlevéllel és az összezúzott fokhagymával
jól összekeverem. A füstölt szalonnát csíkokra vágom, és a
harcsa irdalásaiban egyenletesen elosztom. Az olajos keve-
rékkel jól bedörzsölöm a halat, még a maradékot is ráöntöm.
Az egész tepsit alufóliával letakarom, és két órán át hidegre
teszem. (Még jobb, ha egész éjszaka áll.) Közepes hõmérsék-
letû sütõben letakarva kb. 20 percig sütöm, majd a fóliát le-
véve további 15-20 percig sütöm, sûrûn locsolgatva az alatta
lévõ olajjal.

Csokis szeletek
Hozzávalók: 27 dkg liszt, 2 és fél teáskanál sütõpor, fél teáskanál
só, 35 dkg barnacukor, 18 dkg vaj, 3 tojás, 1 teáskanál vanília-
aroma, 30 dkg csokicsepp (vagy kis kockákra vágott félédes
csokoládé)
Elkészítés: keverjük a liszthez a sütõport és a sót. A vajat ke-
verjük habosra a cukorral. A tojásokat jól verjük fel, adjuk
hozzá a vaníliaaromát. A vajat és a tojást hozzáadjuk a liszt-
hez, majd a csokicseppeket is, és jól kikeverjük. Terítsük egy
sütõlemezre a tésztát, és 175 fokra elõmelegített sütõben
20-25 perc alatt süssük szép aranybarnára.
Ha kihûlt, kockákra szeleteljük.

Nagymama receptjei MAGYARÓRA
TANÁR NÉNI: — Nos, gyerekek, a mai órán sok örömet sze-
rezhetünk egymásnak, mert hiszen a világhírû magyar író, Mol-
nár Ferenc világszerte nagyon ismert regényérõl, A Pál utcai fi-
úkról fogunk beszélgetni, errõl a megrendítõ, ugyanakkor fel-
emelõ történetrõl. Ti már komoly, nagy gyerekek vagytok, meg
tudjátok érteni, mi mindent fejez ki a Pál utcai fiúk szép legen-
dája. Engem azzal tudtok megörvendeztetni, ha bebizonyoso-
dik, hogy mindannyian elolvastátok a könyvet, én pedig azzal
szeretnék örömet okozni nektek, hogy segítek mennél mélyeb-
ben megérteni ezt a szép olvasmányt, ezáltal még erõsebb
élményben részesíteni a társaságot.
Tartsa fel a kezét, aki valami oknál fogva nem tudta elolvasni a
regényt!
…
Hajaj! Eszerint tehát tizenketten nem olvasták. Örvendetes,
hogy õszintén bevallottátok a mulasztást, ugyanakkor pedig na-
gyon szomorú is vagyok. Dezsiré és Eleonóra, megértem, hogy
ti nem olvastátok, hiszen hatodikos létetekre nem tanultatok
meg olvasni. Jutocsa és te, kis Koppányka, ti is nehezen birkóz-
tok a betûkkel, nektek is meg lehet bocsátani. De például te,
Mirella szépen olvasol; miért nem végezted el a munkát, amit
feladtam?
JULISKA: — Tanár néni kérem, én nem szeretek könyvet ol-
vasni, mert nem érdekel.
TANÁR NÉNI: — És te, Bendegúz? Az apukád egyetemen ta-
nít, anyukád ügyvéd, hogyhogy nem vetted magadnak a fáradsá-
got? Talán nincs meg otthon a könyv?
BENDEGÚZ: — Megvan három példányban is. El is akartam
olvasni, de Manfrédtól kaptam egy nagyon izgis CD-t, baromi
frankó játék van rajta, a tanár néni is élvezné, zsír. Baró!
TANÁR NÉNI: — Mi az, hogy „baró”? Szomorú vagyok,
Bendegúzkám, tõled nem ezt vártam. Na mindegy! Azokra fo-
gok támaszkodni, akik olvasták. Az elsõ kérdésem az lenne,
hogy kit találtatok a regény szereplõi közül legellenszenvesebb-
nek. Tehát kit tudtatok a legkevésbé megkedvelni?
FLÓRA: — Én Boka Jánost.
TANÁR NÉNI: — Micsoda? Meg vagyok döbbenve! Épp Bo-
kát, a grund vezérét, ezt a komoly, szinte felnõtt fiút, akit szinte
az író is tisztelni látszik?
FLÓRA: — Utálom, hogy olyan tökéletes, semmi hiba nincs
benne. Neki mindig igaza van, õ mindig bölcs, éleslátó, nem sze-
retem az ilyeneket. És mindig az történik, amit õ akar.
TANÁR NÉNI: — Tisztelem a véleményedet, bár igazán talál-
hattál volna ellenszenvesebb szereplõt is, például a vörösinges
Szebenicset, aki mindig hülyeségeket beszél, és elég rosszindu-
latú. Na mindegy! Most pedig még arra is nagyon kíváncsi len-
nék, hogy mit mondott nektek ez a regény, tehát mi számotokra
a mû mondanivalója. Flóra, megint jelentkezel? Nagyon érde-
kel, amit mondani fogsz. Tehát mi itt a legfõbb mondanivaló?
FLÓRA: — Az, hogy a fiúk hülyék.
TANÁR NÉNI: — Hogy mondod?
FLÓRA: — Nekem az a véleményem a könyv alapján, hogy a fi-
úk hülyék.
TANÁR NÉNI: — Na, de mire alapozod ezt? Ezek a naiv kis
hõsök hülyék szerinted?
FLÓRA: — Hát egy vacak kis telekért képesek ekkora cirkuszt
csinálni, háborúzni, sõt még meg is halni. Ez nem hülyeség?
TANÁR NÉNI szóhoz sem tud jutni.

(L. A.)
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Milyen a magyar huszár?
Mária Terézia királyasz-
szony uralkodott akkor
Magyarországon, mikor
ez az eset megesett.
Alig került trónra a fiatal
királyasszony, annyi ellen-
sége támadt, hogy megol-
vasni is alig gyõzte õket.
Franciák, poroszok, bajo-
rok, szászok szövetkeztek,
hogy elszedjék tõle az or-
szágait. Azt gondolták,
könnyû lesz elbánni az
asszony-királlyal.
Négyen voltak egy ellen.
Bizony búcsút vehetett
volna Mária Terézia a ko-
ronájától, ha a magyarok
nem segítik a bajban. Sír-
va panaszolta a király-
asszony az országgyûlésen, hogy nincs
már neki bizodalma, csak a hû magyarok-
ban.
A magyar nép mindig olyan volt, hogy
tûzbe ment azért, aki szép szót adott neki.
Most is úgy volt. Kardot fogott a magyar
földön minden épkézláb ember, s abba-
hagyva a maga kenyérkeresõ munkáját,
sietett a királyasszony segítségére.
A bajorokat pozdorjává törték a magyar
seregek, a szász királyt majd elfogták a
maga fõvárosában. A franciák meg, mi-
kor ezeket a híreket meghallották, jobb-
nak látták szép csendesen otthon marad-
ni. Úgy tettek, mintha eszük ágában se
lett volna Mária Teréziát megtámadni, s
örültek, hogy õket nem bántották.
Csak a porosz tartotta magát erõsen. Be-
vette magát a sziléziai várakba, s úgy kel-
lett kikergetni egyikbõl a másik után.
Boroszlót már a második hónapja ostro-
molták a magyar csapatok. A poroszok
sûrûn ki-kicsaptak a várból, s egy ilyen
csetepaté alkalmával elfogtak egy Baráz-
da Márton nevû magyar huszárt. Nagy-
kõrösi születésû volt a legény, s nem ho-
zott szégyent a szülõvárosára. Védte ma-
gát vitézül, leütötte vagy négy porosznak
a csákóját, de a sokaság végre is erõt vett
rajta. Nagy diadallal vitték egyenesen
Totlaub gróf elé. Ez volt a poroszok vezé-
re, de a magyarok csak Tótlábú grófnak
hívták.
Barázda Marci bátran a szemébe nézett a
cifra ruhás grófnak, aki kedvtelve vere-
gette meg a nagy bajuszú legény vállát.
— Hogy hívnak, vitéz?
Marcira a hosszú táborozás alatt ragadt
annyi német szó, hogy megértette a kér-
dést. Katonásan összecsapva a bokáját
adta meg a választ:
— Barázda Márton a becsületes nevem.
— Nagy-e a magyar sereg?
— Éppen elég arra, hogy megegye a po-
roszokat minden nyereg szerszámostul.
— Mégis nagyon lassan halad az ostrom.

— Nagyurak dolgába
nincs beleszólása a sze-
gény embernek. Bizonyo-
san azt gondolják a ma-
gyar tiszt urak, hogy nem
érdemes vért ontani a po-
roszokért. Maguktól is
megadják magukat, ha
megéheznek.
A porosz vezérnek na-
gyon megtetszett a bátor
huszár. Kivett a zsebébõl
egy aranyat.
— Nesze, fiam, tedd el,
majd hasznát veszed, ha
kiszabadulsz.
Marci megköszönte az
aranyat. Jól szemügyre
vette, hogy igazi-e, aztán a
markába nyomta egy po-

rosz gránátosnak, aki ott ácsorgott.
— Tedd zsebre, pajtás! Úgy nézem, nek-
tek nagyobb szükségetek van erre, mint
nekem. Ételrõl, italról, paripáról, fegy-
verrõl, ruháról gondoskodik az én király-
ném.
A porosz vezér majd hova nem lett örö-
mében, mikor látta, milyen ember a tal-
pán a magyar huszár. Rácsapott a vállára.
— Hallod-e, Barázda Márton, mondanék
én egyet, kettõ lesz belõle. Maradj te itt
minálunk porosz katonának, mindjárt
tisztet csinálunk belõled.
Marci csendesen mosolyogva simogatta
meg a bajusza két szárnyát.
— Méltóságos gróf úr, mondanék egyet,
kettõ lesz belõle. Jöjjön át mihozzánk
magyar huszárnak. Tiszt is lehet még be-
lõle, ha jól viseli magát.
Tótlábú gróf hármat is perdült a sarkán,
olyan jót kacagott a feleleten. Utoljára
azt mondta a huszárnak:
— No, Barázda Márton, eredj vissza bé-
kességben. Tisztelem a gazdádat, ha sok
olyan embere van neki, mint te, a tietek
már Boroszló. Nézd, legalább a kardo-
mat fogadd el emlékül.
El is fogadta Barázda Márton nagy kö-
szönettel az ezüstmarkolatú kardot. Az
volt a kezében egy hét múlva is, mikor
csakugyan bevették Boroszlót a magya-
rok. Foglyul esett Tótlábú gróf is, de ha-
marosan kiváltotta a rabságból a porosz
király. Mikor hazafelé indult, egyszer
csak elébe áll ám Barázda Márton.
— Megkövetem, gróf úr, magas szemé-
lyét, én is szeretnék valami emléket adni
a gróf úrnak. Szegény ember vagyok,
nincs egyéb kincsem a furulyámnál. Ezzel
szoktam magam vidítgatni tábori tûznél.
Fogadja el tõlem, gróf úr, olyan szívesen,
mint amilyen szívesen adom; majd elmu-
latnak vele otthon a kis gróf úrfiak.

Móra Ferenc

Heti idõjárás
A következõ napokban
eseménytelen idõre
számíthatunk. A haj-
nali pára és köd megszûnése után
alapvetõen napos, száraz idõ várható.
Kezdetben még az átlagosnál mele-
gebb idõre van kilátás, majd a hét má-
sodik felétõl fokozatosan mérséklõdik
a nappali felmelegedés, az éjszakák is
egyre hidegebbek lesznek. A reggeli
hõmérséklet 3 és 10, a nappali 10 és 20
fok között alakul.

www.metnet.hu

AZ ELÕZÕ SZÁM
MEGFEJTÉSE

Bálna—bála, csuka—csuklya;
aranyesõ: cserje, sárga virágáért ne-
vezzük így.
Helyes megfejtést küldtek be: Tar Norbi,
Sárbogárd; Rácz József, Sárbogárd; Kra-
nauer Kitti, Sárbogárd; Szakács András,
Sárbogárd; Gortva Lúcia, Sárbogárd;
Gortva Dániel, Sárbogárd; Zelnik Péter,
Sárbogárd; Tótok Alex, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

TÓTOK ALEX,
Sárbogárd, Attila u. 18. 3/7.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Köszönjük az aranyesõrõl készült
rajzokat, melyek egytõl egyig mind hûen

adták vissza e szép cserje jellegzetes,
sárga virágait.

Rejtvény

1. Egylábú, kalapban, mi az?

2. Mi az, kerek és Sárbogárd
közepén van, volt és lesz?

3. Mi a sorozat következõ eleme?

1; 4; 10; 22; 46; 94; 190; …

Beküldési határidõ: november 2.
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OKTÓBER 27., SZOMBAT

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Pincérfarkk utcai cicák9.20 Bizipók
csodapók 9.30 Zselé 9.35 Felfedezõk 10.005 Zselé
10.05 Klipperek10.50 Zselé 11.05 TS-Korner 11.30
Hol-mi? 12.00 Híradó 12.05 Fõzzünk megint egyszerû-
en! 12.35 Légcsavar 13.00 Delta 13.30 Századunk
14.00 Szeressünk! 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 A
Nagy Könyv 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.15 L., mint Latabár 21.15 Terminátor
23.00 Híradó 23.06 Sporthírek 23.10 Korzika sziklái
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.55 Lisa 7.00 Kö-
lyökklub 9.20 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub
10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
AutóMánia 12.45 Így készült: Zorro legendája 13.15
Corina 13.40 Kincskommandó 14.40 Tuti gimi 15.30
Hegyi mentõk 16.40 Kaszakõ 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plussz 19.30 Szeress most 20.25 Szupermozi
22.55 Vad vágyak 1.10 Az éjszaka szülöttei
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.50 Így készült 10.15 Dinosza-
uruszok a föld urai 11.15 Laktérítõ 11.50 TotalCar
12.25 Játszd újra az életed 13.20 Országutak õran-
gyala 14.25 Eddie 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25
Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 TV2-ring 23.45 Ween 2. 1.35
Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Kró-
nika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02
Krónika 12.30 Barangoló 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 Krónika 18.20
Színház az egész világ 18.30 Szemle 19.05 Sport
19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 A Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 A 23. Óra. 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Diszkotéka

OKTÓBER 30., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Horace és Tina 9.30 Momentán 10.00
Református istentisztelet 11.00 Így szól az Úr! 11.05
Így készült a Flipperek 11.35 Galamb nagymama
12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Mindentudás egyete-
me 14.00 Örömhír 14.30 Csellengõk 14.55 Gyáva föl-
dön a göröngy 15.25 Unokáink sem fogják látni 16.00
Híradó 16.10 Magyar elsõk 16.30 Stílus 17.05 A Nagy
Könyv 17.20 Szívek szállodája 18.05 BBC-exkluzív
19.30 Híradó 19.25 Segélykoncert 21.05 Friderikusz
22.10 TS-Sporthét 23.20 TS-Motorsport 23.40 Híradó
23.45 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.45 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.30 MegaMan 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.40 Játék 10.45 Borsodi Liga 13.35 Egy rém rendes
család 14.35 Hegylakó 15.30 Mindent bele angyalok
16.35 VIP 17.30 Harmadik mûszak 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 21.55 Heti hetes
23.05 Mindörökké muskétás 0.40 Fókusz-portré 1.20
Dutyidili
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.55 Egyrõl a kettõre 10.25 Csalá-
dodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan 12.25
Sliders 13.25 Klight Rider 14.25 Flipper 15.25 Szágul-
dó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00
Moziverzum 23.30 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi
újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-meden-
cei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.00 Istentisztelet 11.05
Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt
12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt
15.35 Mûvészlemezek 16.04 Erõnk szerint a
legnemesbekért 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Operett 20.04 Egy rá-
diós naplójából 21.05 Közvetítés 22.00 Krónika 23.20
Zene

OKTÓBER 31., HÉTFÕ

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Gyerekeknek 10.00 Fürkész történetei
10.25 Az öreg bánya titka 11.00 Napi mozaik 11.45 A
sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Roma Magazin
12.35 Domovina 13.05 1956 diákszemmel 13.55 Bû-
völet 14.55 Kalandos nyár 15.49 József Attila 100
15.52 A Nagy Könyv 16.00 Híradó 16.05 BBC-exklu-
zív 17.00 12+ 17.25 Tejben-vajban 17.50 A Nagy
Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Nagymama 21.30 Doktor Nagyfõnök 22.25 A
helyzet embere 23.20 Híradó 23.30 Jó reggelt
Babilónia!

RTL KLUB: 6.00 Dibu 6.25 Jackie Chan 7. Kölyökklub
9.00 Receptklub 9.20 Pokemon3 10.00 Bingo 12.00
Híradó 12.40 Országos tvpremier 14.15 Országos
tvpremier 16.00 Jurassic Park 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz 19.25 Legyen ön is milliomos 20.10 Barátok közt
20.45 Gyõzike 21.35 Bajkeverõk 22.15 Világfalu
23.45 Hogyan lett az ember? 1.25 AutóMánia 1.55
Fókusz

TV2: 5.50 TV2-matiné 6.10 A vadon hercegnõje 8.25
Röfitábor 12.05 Denisz, a komisz újra pimasz 12.15
Palackba zárt szerelem 14.10 Dilis bagás 16.30 Egér-
tanya 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Ak-
tív 20.10 NCIS 21.10 True Lies 0.05 TVpremier

KOSSUTH RÁDIÓ: 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Krónika 10.04 Evangélikus istentisztelet 11.04 Szon-
da 11.35 Magyarország lovagvárai 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Takács
Klára énekel 13.30 Krisztus közöttünk 14.04 Zeneszó-
val 15.05 Új szív alatt 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit. 17.45 Kékboly-
gó 18.00 Krónika 18.30 Mûvészlemezek 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Rádiószínház 20.51 Zene 21.05 A Szabó
család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Emlékek szárnyain 23.04 Mûvészlemezek

NOVEMBER 1., KEDD

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Gyerekeknek 10.00 Vuk 10.20 Az öreg
bánya titka 11.00 Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre 12.00 Híradó 12.05 Srpski Ekran 12.35 Unser
Bildschirm 13.05 Költészet 13.40 A hercegnõ és a ko-
bold 15.05 Örökös tagság 16.00 Híradó 16.05 Világ
félelmén gyõztesek 16.20 Maradj velünk!16.30 Kato-
likus krónika 17.00 12+ 17.25 Klipperek 17.50 A
Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Édes november
23.05 Híradó 23.08 Sporthírek 23.15 Meghitt halál

RTL KLUB: 6.00 Dibu 6.25 Jackie Chan kalandjai 6.45
Lisa 7.00 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.40 A Pál utcai
fiúk 13.20 A vasálarcos 15.55 Az elveszett világ 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.25 Szuper mozi 22.40 A nagy
kékség 1.25 Dutyidili 2.15 Fókusz

TV2: 6. Tv2-matiné 7.25 Alvin és a mókusok kalandja
a farkasemberrel 8.40 Tvpremier 10.015 Szuper Dave
haláli kalandjai 11.55 A winchester mestere 14.25
Corina, Corina 16.45 A krokodilvadász 18.30 Tények
19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Mr. Balhé
22.10 Tvpremier 0.20 Moziverzum 0.50 Rémségek
kicsiny boltja

KOSSUTH RÁDIÓ: 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp em-
berség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 9.04 Rádiószín-
ház 10.04 Római katolikus szentmise 11.04 Velünk
kezdõdik minden 11.35 Magyarország lovagvárai
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Bellini . 14.04 Társalgó
15.05 A kiszabott idõ 16.04 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plussz 18.00 Krónika 18.30 Mûvészle-
mezek 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 20.53 Zene
21.05 Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Halottak napján 23.00
Hírek Kenó 23.04 Operákból

NOVEMBER 2., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Vuk
10.25 Az öreg bánya titka 11.00 Napi mozaik 11.45
Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30
Ecranul nostru 14.00 Bûvölet 15.00 Kormányváró
15.25 Úton. Európa-magazin 15.53 József Attila 100
16.00 Híradó 16.05 Házsongárd emlékezik 16.20
Evangélikus ifjusági mûsor 16.30 Az utódok remény-
sége 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 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 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 21.55
Szupermozi 23.00 XXI. Század 23.30 Maffiózók 0.30
Találkozások 0.45 Antenna 1.15 Dutyidili 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 14.50 A
szerelem ösvényei 15.20 Anita 15.55 Charlie 16.55
Hetedik mennyország 17.55 Multimilliomos 18.30
Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.10
Megasztár 21.10 Született feleségek 22.10 Kongó
0.20 Jó estét, Magyarország! 0.50 Meztelen félelem
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35 Ma-
gyarország lovagvárai 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 Rádiószínház 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00
Hírek. Kenó 23.04 Nagy mesterek

NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Vuk
10.25 Az öreg bánya titka 11.00 Napi mozaik 11.45
Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki
13.30 Roma fórum 14.05 Bûvölet 14.55 Gusztáv
15.05 Kalandos nyár 15.54 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 Ecseri tekercsek 22.00 Csütörtök este 22.30
Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.44 Sporthí-
rek 23.50 Kortárs dzsesszesték: az A38 hajón 0.15
Ebcsont beforr 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 Balázs
17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Esti
showder 22.50 Házon kívül 23.15 Kemény zsaruk
0.20 Találkozások 0.35 Pasadena 1.25 Infománia
1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 14.50 A
szerelem ösvényei 15.20 Anita 15.55 Charlie 16.55
Hetedik mennyország 17.55 Multimilliomos 18.30
Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.10
Kojak 21.10 Hóból is megárt a sok 23.00 Mutató
24.00 Strucc 0.30 Páran párban 1.00 Így készült 1.30
Jó estét, Magyarország! 2.00 Valaki kopog
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04
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BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Ma-
gyarország lovagvárai 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Tanúim lesztek 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Króni-
ka 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 20.53 Zene
21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek Kenó 23.04 Joviczky
József

NOVEMBER 4., PÉNTEK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Vuk
10.25 Az öreg bánya titka 11.00 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstársak 14.30 Foga-
dóóra 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 A teme-
tetlen halott 22.15 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15
Kultúrház extra 23.40 Híradó 23.46 Sporthírek 23.50
Mielõtt leszáll az éj 2.00 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 Kíméletlen kaméleon
15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00

Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.05 Lost-eltûntek 22.00 Penge 0.15 Találkozá-
sok 0.30 MeneTrend 0.50 Alias 1.45 A Geo bemutatja
2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salo-
me 12.00 Játékidõ 13.00 Chippandale-gyilkosság
14.50 A szerelem ösvényei 15.20 Anita 15.55 Charlie
16.55 Hetedik mennyország 17.55 Multimilliomos
18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.50 Buzera 22.55 Gyilkos megvál-
tó 0.20 Jó estét Magyarország! 0.50 A bûn nyomá-
ban
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföl-
dünk 5.00 Krónika 5.39 Gazdaság 6.33 Egy csepp em-
berség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindenna-
pi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Ci-
gányfélóra 11.35 Magyarország lovagvárai 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.04 Pén-
tek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30
Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Rádiószínház 20.51 Fidelio— Rabok kórusa 21.05 tet-
ten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika 22.30 Fó-
rum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában 0.00 Him-
nusz 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

„Irakban szolgáltam”
Máté Sándor szabadszállási lelkész tartott beszámolót iraki szolgálatáról a sárbogárdi
református gyülekezet reformáció heti sorozatának elsõ alkalmán.
A lelkész a beszámolót megelõzõen — annak témájához kapcsolódva, Ézsaiás könyvé-
nek 47. fejezetébõl idézve — Babilonról elmélkedett. Babilonról, mint azok jelképé-
rõl, akik istennek hiszik magukat, önteltek, irgalmatlanok, és akikre éppen emiatt ki-
mondatott Isten ítélete. Mert nem vagyunk sérthetetlenek.

Máté Sándor egy évvel ezelõtt ment ki a
magyar katonákkal Irakba, Hillába, négy
és fél hónapra. Itt megtapasztalta annak
a szólásnak az igazságát, hogy „zuhanó
repülõn nincsen ateista”, és csodálatos
lelki élményekben volt része. Ezekrõl a
tapasztalatokról részletesen is mesélt a
gyülekezet tagjainak. Kérdésekre vála-
szolva beszélt az ottani szokásokról, idõ-
járásról, életrõl, és kifejtette véleményét
az Irakban dúló háborúval kapcsolatban
is.

Hargitai Kiss Virág

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.
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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 felsõkörtvélyesi
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)

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

Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is
megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.:
06 (30) 459 6390. (0351961)

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

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

Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ. Tel.:
06 (25) 466 002.
Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0351340)

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)

Sárbogárd központjában lakás és garázs kiadó,
06 (30) 681 1336. (0668096)

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

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

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, összkom-
fortos családi ház, melléképületekkel, nagy
kerttel, 4.000 m2-es telken eladó. Irányár:
5.250.000 Ft. 06 (20) 807 5881 (92) (0351470)

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)

Vágott krizantém eladó, Nagyhörcsök,
Tosokiné, 06 (30) 4640 345. (0668027)

Gyõrben, Marcalváros II-ben, 37 m2-es, 1 szo-
bás, lodzsás, IV. emeleti lakás eladó. Irányár:
7.200.000 Ft. Érd.: 06 (20) 930 9776. (0668020)

Lada 2 év mûszakival, vonóhoroggal, megkí-
mélt állapotban, ugyanitt 4 db anyakecske el-
adó, 06 (30) 483 3303. (0668017)

Varrást vállalok rövid határidõvel. Sárbogárd,
Árpád u. 34., 06 (30) 483 0713. (0668015)

Sárbogárd központjában, kétszintes családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668014)

Sárbogárdon, a volt dr. Szász fogorvosi rendelõ
(84 m2-es+pince) eladó, 06 (30) 280 5061.
(0668013)

Bontott házból való kis- és nagyméretû tégla,
gerendák, szalufák, szalagcserép, lécek stb. el-
adók, Kovács József, Magyar u. 1., 06 (30) 369
2133. (0668010)

Csempézés, járólapozás, parkettás munkák ga-
ranciával. Közületeknek is. 06 (20) 370 0778.
(0351498)

Kézzel válogatott és kézi csumázott, minõségi-
leg ellenõrzött õrölt fûszerpaprika erõs és édes
2.000 Ft/kg áron kapható. Sáregres, Tarnó-
capuszta. Tel.: 06 (70) 315 2002, 06 (20) 581
4865. Ebbõl egy csipet is elég, hogy ízes legyen a
pörkölt! (01351483)

6 helyiségbõl álló, 140 m2-es irodahelyiség ki-
adó Sárbogárdon (Sárszentmiklós). Érdeklõd-
ni: 06 (20) 9648 496, 06 (25) 518 600.
Kukorica és egyéb termény felvásárlás. Érdek-
lõdni: 06 (20) 9648 496, 06 (25) 518 600.
Vállaljuk kft.-k, bt.-k egyéni vállalkozók, ma-
gánszemélyek könyvelését, bérszámfejtését,
tb-ügyintézését, bevallások elkészítését és
egyéb ügyintézéseket. Érdeklõdni: 06 (20) 488
7560, 06 (25) 518 600, 06 (70) 369 4638.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Tel.: 06 (70)
335 6831. (0668151)

Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti, erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06 (30) 632 3884. (0668100)

Dunántúl Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei
részére eladó ingatlanokat. Ingyenes regisztrá-
ció. Teljes körû hitelügyintézés, értékbecslés.
06 (30) 330 2615. (0668119)

Sárbogárdon és Kislókon családi ház eladó. 06
(30) 330 2615. (0668119)

Pécel típusú családi ház melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. 06 (20) 435 3559, 06 (30) 538
3082. (0668118)

Árpád-lakótelepen garázs és két tároló eladó.
Érd.: 06 (30) 482 6975. (0668117)

Kiadó Sárbogárdon a COOP ABC felett har-
madik emeleti, 1,5 szobás lakás és ugyanitt ga-
rázs. Érdeklõdni: 06 (30) 631 5517. (0668116)

Csökkentse törlesztõ részletét kedvezõ adós-
ságrendezõ jelzáloghitellel! 1 M Ft-nál 6.056
Ft/hó-tól. Kérjen díjmentes tájékoztatást! 06
(70) 535 5448. (0668115)

7,5 éves Renault Megane személygépkocsi el-
adó. 06 (20) 411 0417. (0668114)

Gyümölcsfa 490 Ft-tól a Krisztina dísznövény-
ben, Árpád u. 65/A, 06 (30) 429 3403. (0668111)

Akciós csirkevásár 250 Ft/kg. Sárbogárd, Kert-
alja u. 1. Tel.: 06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067.
(0668112)

19 db választási malac eladó. Sárbogárd, Rákó-
czi u. 35. Tel.: 06 (25) 467 892.(0668109)

Ház eladó, 06 (70) 367 8052. (0668108)

Ha 50 és 70 év közötti, és még nincs életbiztosí-
tása, akár betegsége vagy életkora miatt nem
tud kötni, hívjon, segítek. 06 (30) 384 4540.
(0668106)

Teljesen felújított családi ház eladó Sárbogár-
don, Mátyás K. u. 11. Tel.: 06 (20) 931 9891, 06
(20) 252 0493. (0668107)

Ardó elöltöltõs mosógép eladó 15.000 Ft-ért, 06
(30) 384 0228. (0668046)

Eladó 3+1+1 ülõgarnitúra, 06 (20) 559 0703.
(0668050)

Hidraulikatömlõ-készítés, 06 (30) 340 0426.
(0668049)

Kukoricadara nagy mennyiségben eladó, 1000
Ft/q, 06 (30) 398 2075. (0668047)

Három szoba, összkomfortos ház, gazdálko-
dásra alkalmas, Cecén, csendes helyen eladó,
06 (20) 986 6212. (0668045)

Hordozható cserépkályha eladó, 06 (30) 482
2544. (0668043)

Sárbogárdon háromszobás családi ház eladó,
06 (20) 462 6261. (0668042)

Sárbogárdon 1,5 szobás lakás eladó, 06 (20)
462 6261. (0668042)

Október 22-én Sárbogárd területén elvesztet-
tem fekete bõrtáskámat irataimmal együtt. Ké-
rem a becsületes megtalálót, hogy a 06 (30) 532
6507-es telefonon értesítsen! nf

Régi bútorokat és hagyatékot vásárolok, 06
(20) 314 9026. (0668036)

Eladó 2 db rekamié és 2 db gyerekrekamié.
Irányár: 5000 Ft/db, Sárbogárd, Vasút u. 11., 06
(20) 824 6767. (0668035)

Megkímélt franciaágy olcsón eladó, 06 (25)
460 413.
Elveszett kulcsok átvehetõk a szerkesztõség-
ben.

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)

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. (0668083)

REDÕNY, RELUXA STB. JAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕVEL,

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

HITELKIVÁLTÁS, LAKÁSFELÚJÍTÁS,
VÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS ÉS

SZABAD-FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOGHITELEK. THM: 5,88.

Meglévõ életbiztosítását beszámoljuk.
Tel.: 06 (20) 377 9639.

Érettségivel vagy felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ munkatársakat keresünk

fõ- és mellékállásban.
Kötetlen munkaidõ, magas kereseti

lehetõség, kedvezõ támogatási rendszer!
Érdeklõdni: 06 (70) 458 5013. (0668110)

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.

ÕSZI VÁSÁR A FAIR 2002. KFT.-NÉL!
Kárpitos bútort CSAK a gyártótól — NAGYKER. ÁRON!

* franciaágy: 31.900 Ft helyett 24.000 Ft-tól,
* heverõ: 16.900 Ft helyett 13.400 Ft-tól,
* fotelágy: 15.900 Ft helyett 13.500 Ft-tól,
* rekamié (ágyazható) 41.900 Ft helyett 35.500 Ft-tól,
* sarok ülõgarnitúra (ágyazható): 59.900 Ft helyett 49.500 Ft-tól,
* 3+2+1 ülõgarnitúra (ágyazható): 98.000 Ft helyett 84.900 Ft-tól.
Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva, 2 héten belül elviheti bútorát.

Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását. Kárpitos kellékek forgalmazása:
szivacsok, bútorszövetek, vasalatok. Szivacsos és rugós ágybetétek készítése.

FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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Tisztelt sárbogárdi
Hölgyek!

Ezzel a cikkel szeretném felhívni a figyel-
mét mindenkinek, akik munkát keres-
nek, hogy Sárbogárdon egy bizonyos
„meg nem nevezett” üzletben még vélet-
lenül se menjenek dolgozni. Sajnos én
oda mentem, és csak utána hallottam,
hogy a tulajdonos nem szeret fizetni. En-
nek ellenére a szeptembert és az október
elejét is végigdolgoztam. Sajnos, a hírek
beigazolódtak, ugyanis a fizetésért a fér-
jemmel kellett bemenni. Természetesen
az októberben dolgozott napokat nem fi-
zette ki a tulajdonos. Ezzel szemben még
õ vádolt meg, és azt híresztelte, hogy én
megloptam. Most akkor ki lopott meg
kit? Az, akit nem fizettek ki, vagy az, aki
nem tud összeadni, és alaptalanul gyanú-
sít meg egy alkalmazottat. Mit tehet
ilyenkor az, akit becsaptak és rágalmaz-
tak? Nem gondoltam, hogy ez velem
megtörténhet, de remélem, ezzel a cikkel
segíthetek, hogy másokkal ez ne fordul-
hasson elõ.

Tisztelettel: egy kihasznált
és megalázott volt alkalmazott.

A keleti vadnyugat kutatója
Lõrincz L. László író, keletkutató Európa
és a keleti kultúrák címmel tartott elõ-
adást a sárbogárdi Madarász József Vá-
rosi Könyvtárban hétfõn este.
A Karl May indiánkönyvein nevelkedett
— egyik hivatása szerint cukrász — alko-
tót a pusztaság, a rablók és a tevék iránti
érdeklõdése vezette pályaválasztása so-
rán. Felsõfokú tanulmányait az ELTE
magyar—történelem szakán kezdte meg,
amit aztán elõször arab, majd török, vé-
gül mongol és tibeti szakra cserélt. Ké-
sõbb Mongóliában, Ulánbátorban töltött
egy évet ösztöndíjjal. Itthon sokáig az
MTA-nál dolgozott, ahol fõként néprajz-
zal és népmesékkel foglalkozott. Íróként
Leslie L. Lawrence néven vált ismertté.
Eddig megélt kalandjairól, keleti élmé-
nyeirõl Lõrincz L. László sok humorral
fûszerezve mesélt az érdeklõdõknek.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk

VÖRÖS IMRE
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk

VÉSEI JÓZSEF
kislóki lakos temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájáért,

valamint Ferencz Kornél
kislóki képviselõ segítségéért a gyászolók

szállításáért.

Gyászoló család

C. J. emlékére

„Az emlékeim útján most hozzád

elmegyek…

És újra-újra látom a régi képeket.

És megpróbálok élni, a jövõtõl

nem félni,

De visszahozni téged nem lehet.”

Szeretteid

Köszönjük
A múlt heti lapszámban megjelent Kö-
szönjük címû cikkbõl három név kima-
radt, akik a családi napon támogatták
a töbörzsöki iskolát: Turi butik —
Bernáth Tivadar; Vénusz ABC (Szabó
Árpádné); Zsebõk Zoltán. Reméljük,
segítségükre az elkövetkezendõ idõk-
ben is számíthat a Szent István Általá-
nos Iskola!

Cece
község lakói

szívbõl
gratulálnak

Varga Gábor
polgármester úrnak és

feleségének, Koncz Erikának

házasságkötésük alkalmából.

Isten éltesse õket békességben,
egészségben.

Barátaik és
ismerõseik

Köszönet
A múlt heti számunkban megjelent
Köszönet címû cikkbõl kimaradt két
név: Horváthné Sohár Eszter és a Ma-
ci csoport neve. Az érintettektõl utó-
lag elnézést kérünk.

Szerkesztõség

VANDÁLOK
A VÁSÁRTÉREN

A vásár után a KÖZÉV dolgozói mû-
anyag zsákokba összeszedték a szemetet.
Hétfõn, amikor mentek a zsákokért, döb-
benten tapasztalták, hogy azokat isme-
retlen vandálok (feltehetõen szemétku-
tatók) széthasogatták, kiborogatták. A
hétvégi szeles idõben a szemetet a szél
szanaszét hordta.
Most kezdhetik a munkások elölrõl a sze-
métszedést.
Tettes ismeretlen. Ki látta õket? Lehet,
hogy a rókák voltak?

/H/

FIGYELEM,
ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
2005. október 29-rõl október 30-ra

virradóra az órákat
egy órával vissza kell állítani.


