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Már az etióp pásztorok is
a bogárdit olvassák!

Kedves Balázs,
kedves Szerkesztõség!

A közelmúltban Etiópiában jártam! A fõvárostól, Ad-
disz-Abebától sok száz kilométerre északra, nagy hegyek
között, egy régi templomot kerestünk fel. Ott, szó szerint
a világ végén, találkoztam Belete Melaku öreg, etióp bá-
csikával. Rozzant viskója elõtt ült, és elmélyült figyelem-
mel újságot olvasott. No, de mit látnak szemeim, mit olvas
ez az öreg etióp olyan nagy buzgalommal? Közelebb érve
látom ám, hogy nagyon ismerõs ez az újság, mert nekem is
jár. Ez az újság aranyozza be számomra is a csütörtöki na-
pokat. El sem hiszitek, hogy ugyan mit olvasott olyan
elmélyült figyelemmel!
Hát a Bogárd és Vidéke legfrissebb számát! Nemrég kap-
hatta meg az öreg, mert még el sem ült a por a lap szágul-
dó riportere és egyben újságterjesztõje után. Nekem a
szállodában a reggeli mellé szervírozta a szobapincér.
Nos, az öreg etióp pásztor csak olvasott és olvasott. Oda
se pillantott a sok érkezõ turistára. Már túljutott az újság
közéleti oldalai által okozott elsõ megrázkódtatásokon, a
motorosok tömeges balesetén, a látványos cecei szüreti
felvonulások képein. Épp a sportrovatnál járt. És ekkor
indulatosan megrázta a lapot, s ezt kiáltotta felénk vad in-
dulattal szikrázó szemekkel: „Már megint kikapott a
Bogárd!” — és köpött egy jó nagyot a forró etióp porba…

Hûséges olvasótok, Sándor Pali Simontornyáról

Kedves Pali!
Örömmel vettük soraidat és nagyszerû élménybeszámo-
lódat. Biztosíthatunk arról, hogy világjáró útjaid során se-
hol nem kell nélkülöznöd kedvenc lapodat, bár megval-
lom, Katangába manapság a törzsi háborúk miatt kissé
késve tudunk csak kézbesíteni. Ha arra jársz netán, és az
újságodat csak a vacsorához szervírozza a szobapincér,
ezért már elõre is elnézésedet kérem.

Hûséges lapterjesztõd: Hargitai Lajos
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KINEK A SZABADSÁGA?
Tavasszal olvashattak már az újságban
egy panaszt, miszerint a DÉDÁSZ meg-
bízásából egy vállalkozó kegyetlenül
megcsonkított egy gyönyörû, virágzó fát a
Tompa Mihály utcában. Úgy tûnik, az ak-
kori felháborodásból nem okult az illetõ,
mert a napokban még ennél is felháborí-
tóbb eset történt.
Hétfõn reggel Liszi György jött be felhá-
borodva a szerkesztõségbe, és elmondta,
hogy Kislókban, a szülei háza elõtt több
hársfát gyalázatosan megcsonkítottak.
Érthetetlen számára a csonkító szándé-
ka, hiszen a formás kis fák nagyon messze
voltak a vezetéktõl. Mivel a hársfa
lassú növekedésû, kellene talán tíz
év is, mire felnõnek odáig. A fûré-
szes embert azonban ez nem érde-
kelte. Még arra se vette a fáradsá-
got, hogy létrázzon, hanem a fa
mellett állva, durr neki, mellmagas-
ságban, ágközépen csonkolta meg a
fákat. Arra se oktatták ki, hogyha
fát nyes, azt mindig az ág tövében
tegye, másképp a csonka ág bekor-
had, és a fa kiszárad. A „szakem-
ber” az ágakat félközépen szabály-
szerûen kihegyezte. Liszi György
elsõ felindulásában azt mondta,
hogy azt a kegyetlen fûrészes em-
bert kellene ráültetni a kihegyezett
ágra, akkor megtudná, hogy milyen
érzés volt a fáknak ez a megcsonkí-
tás.
Amikor kedden kimentem Kislókra, a
látvány engem is mellbevágott. A cson-
kolt fák kihegyezett ágai segélykérõen
meredeztek az égnek, mintha valami ele-
mi csapás sújtott volna le Kislókban. Né-
melyik fáról letört ágak lógtak, mert arra
se vett fáradságot a „mester”, hogy a le-
tört ágakat lemetssze, és maga után ren-
det csináljon. A fûben szanaszét hevertek
a lombos, nagy ágak. Az egyik fáról pedig
a teljes koronáját egyben levágta.
A kislókiak az utóbbi években sokat tet-
tek azért, hogy szépítsék a környezetü-
ket. Az utca sarkán takaros faragott utca-
névtábla áll, alatta a virágtartó most is te-

le virágokkal, és mellette egy piros levelû
kis fácska díszeleg, alatta tábla hirdeti,
hogy az elsõ kislóki falunap alkalmából
ültették. A házak elõtti porták szépen
gondozottak. Ez teszi barátságossá a
település képét.
Felhívtam Ferencz Kornélt, Kislók ön-
kormányzati képviselõjét, és elmondtam
a tapasztalatomat. Õ is felháborodott
ezen a minõsíthetetlen cselekedeten, hi-
szen sokat dolgoztak, míg a falu képe
szebb lett. Mondta, hogy panaszt tesz a
polgármesteri hivatalnál ezért a rongálá-
sért. Szeretné, ha ez a tett nem maradna
következmények nélkül.
Felhívtam a DÉDÁSZ illetékesét, aki el-
mondta, hogy számukra is megdöbbentõ,

ami Kislókban történt, hiszen éppen a ta-
vaszi eset után felhívták az alvállalkozó
figyelmét, hogy csak a vegetációs idõszak
után, és kíméletesen nyessék azokat a fá-
kat, amelyek érintkezhetnek a villanyve-
zetékkel. Elmondta ugyanakkor, hogy a
közterületi fák nyesése, rendben tartása,
annak biztosítása, hogy azok ne érintkez-
zenek a villanyvezetékkel, az önkor-
mányzat feladata lenne. De mivel az ön-
kormányzat ezt a feladatot nem végzi el,
helyette õk teszik meg ezt.
Az ilyen esetek elõtt tehetetlenül áll az
ember, mert már tapasztalatból tudjuk,
hogy a végén úgysem találni felelõst.
Mindenki másra mutogat, és ezután is te-
szik tovább ezek-azok és amazok, amit
csak akarnak, büntetlenül, a hivatali kö-
zöny által felbátorítva, mert mindenre
van végsõ magyarázat.
Erre is lesz!
A csonkolt fák elõtt, az árokpart menti
utcanévtáblán ezt olvashatjuk: „Szabad-
ság utca”. Elgondolkodom azon, vajon
kinek a szabadsága ez? És akiknek ez a
szabadság, azok meddig garázdálkodhat-
nak még büntetlenül ebben a következ-
mények nélküli országban?

Hargitai Lajos

Hölgyeim, figyelem!

KOSZTÜMVÁSÁR
csak egy napig, féláron!

Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban

2005. november 15-én, kedden, 9-13 óráig.
Nõi szoknyás kosztüm 8.000 Ft helyett 4.000-4.500 Ft-ig;

nõi nadrágkosztüm 11.000 Ft helyett 5.500-6.500 Ft-ig.

FRIED KASTÉLY
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Márton napi lúdételek ,
magyar ételkülönlegességekkel

november 12-én, szombaton
20-féle ételkülönlegesség, köztük

Márton-nap alkalmából lúdételek, korlátlan
ételfogyasztás. Magyar mulatós élõzene!

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

Címünk: Simontornya, Malom u. 33.
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Bene és Sárbogárd frigye
A kárpátaljai Bene, és Sárbogárd hivatalosan is szentesítették
testvér-települési kapcsolatukat. Az eseményre múlt hét pénte-
ken, ünnepi képviselõ-testületi ülés keretében került sor a vá-
ros dísztermében. A testület tíz fõvel képviseltette magát, a
jobboldali frakció részérõl senki sem volt jelen.
Juhász János, Sárbogárd polgármestere a következõ szavakkal
nyitotta meg a rendkívüli alkalmat: Városunk életében elõször
„lépünk frigyre”, illetve koronázzuk meg a testvér-települési
kapcsolatot a hivatalos megállapodás aláírásával. Ez alkalom-
ból nagy szeretettel köszöntök minden megjelent vendéget és
képviselõt, külön kiemelt figyelemmel és tisztelettel a bene-
ieket.
Dr. Szabadkai Tamás alpolgármester: Történelmi pillanat ez a
mai, mert lassan 20 éve vagyunk város, és eddig még nem volt

testvértelepülésünk. Sárbogárd életében Bene az elsõ. Kell egy
ilyen kapcsolat, hogy megmutassuk magunkat a világban, ápol-
juk a kapcsolatainkat, a város jó hírét más országokba is el tud-
juk vinni, és az itteni egyesületek kis kitekintéssel rendelkezze-
nek. Köszöni ezt a napot Nedoba Károlynak és a természetjáró
körnek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a kapcsolat.
Az együttmûködési megállapodás aláírását követõen Szulán
András, Bene polgármestere néhány szóval bemutatta a telepü-
lésüket: Ukrajna 48 millió lakosú, területe Franciaországéval
egyenlõ. A Szovjetunióhoz tartozott, csak a 90-es években lett
önálló ország. Õk Kárpátalján élnek, melynek megyeszékhelye
Ungvár, a járási központ pedig Beregszász. Ez a járás õrizte
meg leginkább a magyarságát, a többi helyen 30-40 százalékos a
magyarság aránya. Kárpátalján összesen 150 ezren élnek. Bene
község 1.400 lakosú, ennek 98 százaléka magyar. Nagy lehetõ-
ségeket látnak a testvérvárosi kapcsolatokban, és a fejlõdés ér-
dekében közösen fognak pályázni az eu-s támogatásokra. ’98
óta foglalkoznak falusi turizmussal, az idén is 1.500 magyaror-
szági vendég látogatott el Benére. Azért is érdemes Kárpátaljá-
ra elmenni, mert ott van a vereckei hágó, a munkácsi vár, szép
tájakat lehet látni, és meg lehet ismerkedni az ottani élettel.
Harcolnak érte, hogy minél jobbat tudjanak kialakítani, egy új,
szebb gondolkodású generáció nevelkedjen föl, és ezekben a
dolgokban szeretné, ha Sárbogárd is részt venne.
Juhász János: Õk is szeretnék, ha ez a kapcsolat nemcsak egy
együttmûködési megállapodás lenne, hanem egy tartalmas,
kölcsönös viszony is.
A hosszú távú összefogásra pezsgõvel ittak áldomást. A rendez-
vény állófogadással ért véget.

Hargitai Kiss Virág

EMLÉKEZÉS A GYÁSZNAPRA
Megható gyászmegemlékezést rendezett Sárszentmiklóson, a
klubkönyvtárban, november 4-én este a Kapocs Egyesület az
1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emlékére.
Köszöntõ beszédében Varga László hitoktató idézte föl azokat
az idõket.
Több idõs ember is ült a hallgatóság soraiban, akikben mély
nyomokat hagyott a forradalom és az utána következõ terror.
Trianonig visszanyúló emlékek buktak a felszínre. Számtalan
történetben elevenítették fel akkori élményeiket. Utána ki-
mentünk a sárszentmiklósi emlékmûhöz, ott elénekeltük a
Himnuszt, és gyertyát gyújtottunk az ’56-os kopjafánál.
A megemlékezés során Bártfai Antal levetített egy filmet —
édesanyja visszaemlékezését arról, hogyan vitték ki a háború
után a Szovjetunióba 17 éves fiatal lányként „málenkij ro-
bot”-ra. Megrázó élmény volt számunkra végighallgatni ennek
az idõs, 82 éves asszonynak a balladai drámaiságú vallomását.
Mint Bártfai Antal elmondta, minderrõl korábban nem tudott a
család, mert a mama nem beszélt az átélt borzalmakról. A film
után megkértem Antit, hogy az utókor számára tanulságként
hozzuk le az újságban ezt a vallomást.
Elmentem hétfõn a mamához, Bártfai Józsefné, született
Schild Terézhez, hogy személyesen vele is beszéljek. Amikor
bekopogtattam hozzá, éppen a palacsintát sütötte ebédre. Teri
néni máig tevékeny életet él. Egy nagy családot irányít, õ fõz, és
ellátja a háztartást. Nem tudni, honnan van benne az átélt bor-
zalmak után még mindig ennyi életerõ. Az Alföldön, Katymá-
ron született, sváb családban. Férje, a sárbogárdi Bártfai József,

vasúti forgalmi szolgálattevõként az ottani vasútállomáson tel-
jesített szolgálatot. Ott ismerkedtek meg. A szerelmeseket a
háború szakította szét. Terikét elvitték az oroszok, családját pe-
dig kitelepítették. No, de innentõl kezdve meséljen a történtek-
rõl Õ.
(Az interjút olvashatják a következõ oldalon.)

Hargitai Lajos
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GYERMEKLÁNYKÉNT
RABSZOLGAMUNKÁN
Málenkij robot a szovjet szénbányákban

Apukám gazdálkodó volt Katymáron. Az
elemi iskola után Bácsalmásra jártam
polgáriba a zárdába. 1945. január 28-ig
éltem a fiatal lányok gondtalan napjait.
Ettõl a naptól azonban egyik pillanatról a
másikra pokollá vált az életem. Hétfõn
hajnalban 6 órakor bezörgettek a há-
zunkba puskás fegyveresek. Jöttek be a
lakásba. Rám kiabáltak, hogy azonnal
keljek fel, készüljek, mert visznek „má-
lenkij robotra”. Mondták, hogy vigyek
magammal három napra való élelmet,
ruhanemût, aztán már kísértek is az isko-
lába. Összejött egy nagy tömeg, ott vártuk
az éjszakát. Reggel szánkóval elvittek —
megint csak fegyveres kísérettel — Bajá-
ra, ahol bevagoníroztak. Szabadkán vol-
tunk egy napig. Éjjel, induláskor lövöldö-
zést hallottunk. Egy embert, aki mene-
külni akart, megsebesítettek. Bedobták
közénk a vagonba. Ott vérzett el a keze-
ink között. Útközben Romániában kirak-
ták és eltemették.
Mentünk két hétig, mígnem Vorosilov-
grádhoz értünk. Tél volt, nagy hó. A tér-
dig érõ hófúvásban sokáig küszködtünk,
mire fáradtan odaértünk gyalog a do-
nyecki szénbányákhoz. Elõször fönt dol-
goztunk. Nagy gerendákat, fákat kellett
húzkodni. Aztán kiválogattak bennün-
ket. Nem számított, hogy van erõ, nincs
erõ, kiszámoltak 1-2-3-10, 10 ide, 10 oda.
17 éves, nagyon vékony kisleány voltam,
de nem számított. A szénbánya poklába
kerültem. Nagy szívlapátokkal kellett la-
pátolni a csillékbe a szenet. Ketten lapá-
toltunk rabok, és három orosz fejtette a
szenet. Robbantottak, aztán fejtették a
szenet, mi ketten pedig lapátoltuk a csil-
lébe, és toltuk elõre a lifthez. Az Ivánunk
nagy sztahanovista volt. A brigád futott,
hogy jaj, csináljuk meg a 120 százalékos
teljesítményt. Ha nem sikerült, megrá-
zott bennünket. De hát erõnk nem volt
hozzá, hiába igyekeztünk. Õk leültek en-
ni, mi ketten a másik katymári leánnyal
pedig csak lestük, ahogy õk ettek, mi meg
nyeltük a semmit.
Aztán egyszer megbetegedett az Iván, és
nem kapott szalonnajegyet. Mert az volt
a divat, ha valami ünnep volt, akkor kap-
tak szalonnajegyet meg vodkát. Mivel
Iván beteg volt, nem kapott. Utána azt
mondta nekem: „Tamara, szidáj! Ülj le!

Én kriváj bolnoj, nem tudtam dolgozni,
és nem kaptam szalonnát.” Hát igen,
annyit ért ott az ember. Ha dolgozni tu-
dott, akkor volt értéke, ha nem tudott
dolgozni, akkor nem volt értéke.
A városban a lakosság kenyérellátásával
állandó gondok voltak. Minket szidtak az
orosz emberek, mert azt mondták, hogy
mi ide õnekik a paradicsomba jöttünk ön-
ként, mert nem volt mit enni Magyaror-
szágon. És szidtak bennünket, hogy õk
miattunk nem kapnak elég kenyeret. 25
dekát kaptak a gyerekek, a felnõttek ta-
lán fél kilót, akik a szénbányán kívül, fent,
vagy bárhol másutt dolgoztak, azok 80
dekát kaptak, mi a szénbánya fenekén 1
kiló 20-at kaptunk. A boltok elõtt nagy
sorban álltak mindig a civilek. Mire sorra
került volna a vége, a kenyér elfogyott.
De nekünk a lágerbe autóval hozták haj-
nalban, és mi megkaptuk az egy kiló 20
dekát, mert a bányának termelni kellett.
Aztán egyszer én is megbetegedtem.
Nyolc hónapig voltam betegszobán. Ott
egymás után haltak az emberek. Ki jajga-
tott egész nap, ki a családját, a gyerekeit
hívta, míg lassan elcsendesedett és meg-
halt. Nekem is már ott ült a kaszás az
ágyam szélén, de ott nem félt az ember a
haláltól. Várta, hogy sorra kerül, de har-
colt az életéért a lélek lángjának utolsó
lobbanásáig. A betegség alatt nem kap-
tam kenyérjegyet, mert nem dolgoztam.
Csak annyi pénzem volt, hogy egy kis ke-
nyeret vegyek. Az a fekete, nehéz kenyér
milyen volt, Istenem! Kiszedtem a belse-
jét, egy kis lábosba forró vizet tettem, be-

lefõztem, a héját meg megettem hozzá, és
ezzel mentem lapátolni. Nem sok erõ volt
bennünk.
Télen pufajkát kaptunk. Ez egy vastag,
steppelt ruha, kalucsni volt a lábunkon.
Ez olyan gumicipõ féleség. Madzaggal át-
kötöttük, hogy le ne essen. Az bizony a
bányában semmit nem ért. Állandóan
vízben álltunk. Ott lent mindig olyan volt,
mintha esne az esõ. Mindenünk átázott.
Amikor a bányából feljöttünk, belefa-
gyott a lábunk a kalucsniba, és úgy jár-
tunk. Nyáron meg cájg ruhát adtak. De
még mindig jobb helyzetben voltunk,
mint az oroszok. Mert voltak ott orosz ci-
vilek is sokan, akik kényszermunkára ke-
rültek a bányába. A nõkön a puszta testü-
kön csak egy jutazsák volt. Nem cserél-
tünk volna velük. Nekünk volt remé-
nyünk, hogy majd csak egyszer hazakerü-
lünk, majd csak egyszer „szkora damoj”,
de õnekik remény sem volt, hogy hazake-
rüljenek.
Elsõ éven sokan meghaltak. Titokban
mindig vártam, hogy csak történik egy
baleset vagy valami, hogy vége legyen a
szenvedésnek. Mondták az orosz nõk is,
hogy a bányában dolgozni olyan, mint egy
háború. Mert itt bármikor elõfordulha-
tott valami. Egy bányarobbanás, vagy
bármi. Sokszor annyi halott volt, hogy éj-
jel is temettek. Beletették a hullát a ko-
porsóba, kiásták a gödröt, beleforgatták
a puszta földbe, és a koporsó jó volt hol-
nap is.
Levelet nem kaptam, nem tudtam sem-
mit a szüleimrõl. Nem tudtam, hogy van-
nak, hol vannak, merre vannak. Egymás-
ban tartottuk a lelket. A harminckét hó-
nap kényszermunka alatt nagy barátsá-
gok szövõdtek. Tízen voltunk egy szobá-
ban, és én voltam a szobaparancsnok. Az
egyik szobatársam úgy megszeretett,
hogy varrt nekem fehér lepedõbõl egy fe-
hér blúzt, és az volt az ünnepi ruhám. Egy
fehér blúz, amit kézzel varrt! Meg akar-
tam látogatni itthon, de õ már akkorra
meghalt. Ha volt egy kis idõnk, akkor ar-
ról beszélgettünk, hogy ha hazajutunk,
akkor ki mit fõz, mert hát éhesek voltunk
nagyon. Az otthoni emlékekbõl éltünk,
hogy milyen jó volt otthon, de ezek csak
emlékképek maradtak. Volt olykor egy-
egy szabadnapunk is. Ilyenkor kimostuk
a kis göncünket. Volt, aki elment kére-

Folytatás a következõ oldalon�
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getni. Én büszkeségbõl nem mentem.
Egyszer voltam a templomban húsvét-
kor. A napok összefolytak, nem tudtuk,
hogy karácsony van vagy húsvét. Öröm
miben lett volna? Semmiben. Örültünk,
hogy életben vagyunk. Minden nap egy-
forma volt.
Egyszer télen a bányalift elromlott. Két
napig csinálták. Valahogy kivittek az oro-
szok a bányából, de mire fölértem, egye-
dül maradtam. Elindultam hazafelé a lá-
gerból, keresztül a hómezõn a negyven
fokos hidegben. Mentem, mentem, és el-
tévedtem. Addig jártam körbe-körbe a
saját nyomomban, míg nem jött egy
asszony éjjel olyan két óra körül. Kérdez-
tem tõle, hogy merre van a láger. Egész
más irányt mutatott, mint amerre én
mentem. Apró csillagfény vezetett haza a
lágerbe. Hát a szobatársak örültek na-
gyon. „Jaj, de jó, hogy megvagy! Csak-
hogy hazakerültél!” Így ölelgettek. Ott az
ember nem félt semmitõl. Túl voltunk
már minden félelmen. Legyengülve a
csontig hatoló hidegben nem tudom, mi-
bõl merítettem erõt, hogy túléljem azt az
éjszakát. Mert amikor mentünk gyalog a
bányához az õrök kíséretével, ha a nagy
hóban valaki elesett, hiába kiabált segít-
ségért, nem tudott senki segíteni, ott ma-
radt. Mire visszafelé ment a csapat, az az
ember már megfagyott, mert mindenki-
nek csak annyi ereje volt, hogy a saját tes-
tét vonszolja. Ott nem volt kétségbeesés,
csak mentünk nap mint nap, tettük, amit
parancsoltak, és vártuk, hogy majd csak
vége lesz egyszer.
A mi szobánkban én voltam a legfiata-
labb, 17 éves. Voltak családosok is sokan.
Azok olyan 23-24 évesek lehettek. Ott-
hon maradt a kisgyerekük, kisleányuk.
Szörnyû lehetett anyukának lenni, a gye-
rekek otthon vannak mások jóindulatára
bízva, és ki tudja, hogy mi van velük. Ne-
kem is nagyon rossz volt így, fiatalon is.
Volt võlegényem, aki semmit se tudott
rólam, hogy élek-e, halok-e? Sokat gon-
doltam rá. Úgy gondoltam, hogy õ már
úgysem vár már meg, nem tudja, hogy hol
vagyok, merre vagyok. És megvárt. Pedig
32 hónapig nem tudta, hogy hol vagyok,
de megvárt és Õ lett a férjem.

Az oroszok, akikkel együtt dolgoztunk,
azok mondták egyszer, hogy a rádió be-
mondta, hogy „szkórá domoj”, hogy ha-
marosan megyünk haza, és tényleg iga-
zuk volt. Elõször a nõket vitték. Bevago-
níroztak bennünket, utána jöttek a férfi-
ak. Romániában volt egy nagy láger,
most nem tudom a nevét, onnan vittek
Debrecenbe. Megállt a vonat és egy ze-
nekar fogadott bennünket, “Nyílik már a
szarkaláb idehaza régen” ezzel a nótával
fogadtak. Ez nagyon megrázó pillanat
volt nekem. Ezt a nótát ma is, ha hallom,
mindig a sírás jön rám. Kaptunk 20 forint
gyorssegélyt Debrecenben. Kimentünk a
piacra. Megláttuk a dinnyét. Jaj, minden-

ki dinnyét vett. Kés az nem volt, földhöz
vágtuk, kiszedtük a belét, úgy ettük.
Olyan csodálatos finom volt. Még most is
érzem, hogy milyen nagyon jó volt. On-
nan mentünk a vasútra, hogy jövünk ha-
za. Este 10 óra volt. A nagycsarnokban
nagyon kevés ember volt, és én nézelõd-
tem. Egy kisfiút néztem nagyon, ahogy
egy összerakott, lekváros kenyeret evett.
Biztos, hogy nagyon éhes szemmel néz-
hettem, mert az apja odahajolt a gyerek-
hez, és súgott neki valamit. Õ odaszaladt
hozzám, és odaadta nekem a kenyeret.
Akkor én elfordultam, és szinte remegve
faltam, tömtem a számba a kenyeret. Ha
ez a pillanat eszembe jut, most is magam
elõtt látom azt a képet az akkori önma-
gamról, és csak sírva tudok visszaemlé-
kezni, hogy ilyen éhesek voltunk mi ak-
kor. Akkor láttam három év után újra fe-
hér kenyeret. És azóta nem tudom a lek-
város kenyeret így összehajtva megenni.
Hát akkor felültünk a vonatra, és men-
tünk, mentünk, mígnem Katymárra ér-
tem. Katymáron senki nem várt. A szülei-
met ugyanis közben kitelepítették Né-
metországba, és én errõl semmit nem
tudtam. A võlegényem akkor már Sárbo-
gárdon volt. Egy ismerõs nõ vitt haza
õhozzájuk. Õ is a vonatról jött. Megebé-
deltetett, lefektetett és táviratozott a võ-
legényemnek, hogy megérkeztem. Más-
nap reggel jött értem. Nagy öröm volt,
hogy tényleg három évig várt rám. A há-
zunkban más lakott akkor már Katymá-
ron, Felvidékrõl elûzött magyar telepe-
sek.
A szüleimmel 1960 környékén találkoz-
tam elõször. Addig zárva volt a határ,
nem mehettünk hozzájuk, Németország-
ba. Ulm mellett laktak. Akkor már volt
két gyerekem, velük utaztam ki hozzájuk.
Az is egy megrázó találkozás volt. Az

1980-as években eladtak Németország-
ban mindent, és idejöttek Sárbogárdra.
Itt aztán rövidesen meghaltak, de mégis
magyar földben alusszák örök álmukat.
Hát így múlt el a fiatalságom. Szerencse,
hogy a võlegényem nagyon jó ember volt.
De aztán õ se kapott állást sokáig, mert a
rokonság külföldön volt. Kihurcolták a
szüleimet, ez lett az õ „bûne” is. Szegény
édesapámnak mindenét elvették. A lova-
kat, a házat, a vagyonát, a hazáját, és a 17
éves kislányát is. Semmi nem maradt az
égvilágon. Semmi. Az én hozományom
az a 3 év volt a fogságban, meg ami rajtam
maradt ruha, amiben útnak engedtek, az
volt. Meg az a lelki sérültség, amit nagyon
nehéz elviselni. A gyakran visszatérõ
rossz álmok kísértettek évekig. Különö-
sen az elsõ idõben állandóan a láger ször-
nyûségeivel ébredtem. A nagy örömöm
az volt a bánatban, hogy nagyon jó férjet
kaptam, és született két gyerekem. A csa-
lád befogadott, anyósom, apósom is.
Munkába nem tudtam menni, mert min-
denhez életrajz kellett. Az én életrajzom-
ban pedig a nyugaton élõ szülõk nagyon
rossz pontot jelentettek. Oroszország-
ban, a „málenkij robot” meg pláne. Mi le-
hettem én 17 évesen? Betörõ? Még az se
volt az akkori rendszer számára priuszo-
sabb, mint én. Úgyhogy nagyon kevés az
özvegyi nyugdíjam, amit a férjem után
kapok. Most erre a „málenkij robotra”
kapok havonta 4.000 forintot. Ezzel fizet-
ték ki a 32 hónap lágert.
És én még szerencsés vagyok a sok ott el-
pusztult, vagy itthon magányban meghalt
fogolytársam mellett, mert élek. Élek, és
vannak jó gyerekeim, unokáim és a nagy
család körülöttem.
Hát ez volt az én életem.

Hargitai Lajos

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

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Számítógépõrültek összecsapása
Már az is durva, ha valaki 12 órán át egy-
folytában nyomogatja a számítógépét.
De ha ezt több tucatnyi tini mûveli egy-
szerre, egy helyen, azt LAN-partynak, az-
az hálózatos találkozónak hívják a benn-
fentesek. A hét végén a sárbogárdi mûve-
lõdési ház adott otthont a GameBoyok
rendezvényének.
Rendezett állapotban is kaotikusnak ha-
tó kábeldzsungel, futurisztikus gépcso-
dák és kizárólag fejhallgatós fiúk töltöt-
ték meg az elõcsarnokot. Míg az egyik
masinán külön neonkék mûszerfal jelez-
te ki a gép állapotát, addig egy másikról le
kellett szerelni az oldallemezt, hogy az
asztali ventilátor lehûthesse a felturbó-
zástól túlmelegedett géptestet. Minden
számítógépet közös hálózatba fûztek, a
játékokat vezérgépek (szerverek) segít-
ségével bonyolították le külön szabályok
szerint.
Sáfrány Jozsó a mikrofonba kommentál-
ta az eseményeket, jelezte a félórás futa-
mok végét, majd megkérdezte a többie-
ket:
– A következõ játékban mindenki-min-
denki ellen?
– Oké, az nagyon durva lesz – válaszolták
a fiúk kórusban.
Az összecsapás a Call of Duty háborús
helyzeteket szimuláló játékprogramban
történt, ahol minden játékos egy katona
szemszögébõl látja képernyõjén a kitalált
valóságot. Az ellenség becserkészéséhez

és lemészárlásához használhat gránátot,
kézifegyvereket, vagy akár a puszta öklét
is. Itt nem szerez senki valódi sérüléseket,
az ellenség talán a szemközt ülõ srác, aki-
vel egy tálból pogácsázunk. A gyõzelem-
hez nem kell erõ és kézügyesség, elég a
józan ész, vagy a gyakorlatias hozzáállás.

Helyezések: 4. lett a GameBoyok 1-es
csapata, 3. a GameBoyok 2-es csapata, 2.
pedig a MHKT. Az 1. helyezést a FoD
szerezte meg.

A szervezõk, Szakács Attila, Farkas Ben-
ce és Vorsléger Zoltán ezúton is köszönik
a támogatást a PC-CD Kuckónak, a Pin-
tér és társa 2001. bt.-nek, a Bogárd és Vi-
dékének, a pogácsát Tóth József péknek,
a hálózat kiépítését Pintér Tamásnak, a
kihangosítást Sáfrány Józsefnek, a bizta-
tást pedig Szagri Miklósnak. A képek és
videók megtekinthetõk az interneten:
www.gameboyok.hu

Kiss Balázs

Miközben az ifjúság szombaton délelõtt hatalmas számítógépes csatákat vívott a mû-
velõdési központban, ezalatt Sárközi Rudi leselejtezett, bontásra ítélt számítógépek-
kel megrakott, egylovas szekerével szép komótosan ballagott a 63-as fõúton. Az alig
6-10 éves gépek ma már bontásra ítélt veszélyes hulladékok.
Dübörögve robog a szekér vissza a jövõbe.

Hargitai Lajos

Szekéren azSzekéren az
internetreinternetre

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának meg-
bízásából a KASIB Manager Iroda Kft. elké-
szítette Sárbogárd város Ady Endre út-
—Szegfû utca—Virágsarok utca—Petõfi
Sándor utca által határolt terület szabályo-
zási tervét.
A szabályozási terv az államigazgatási eljá-
rási véleményekkel, térkép és iratanyaggal
együtt az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§
(6) bekezdése alapján kifüggesztésre került
a polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) okmányiroda elõtti elõtér-
ben, a porta elõtt. A kifüggesztett dokumen-
táció 2005. november 7. és 2005. decem-
ber 6. között megtekinthetõ a hivatali órák
alatt. A dokumentációval kapcsolatos ész-
revételeiket a porta elõtt elhelyezett gyûjtõ-
ládába vagy a polgármesteri hivatal mûsza-
ki osztályán tehetik meg.

Juhász János polgármester
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60 éves az ENSZ
Idén 60 éves az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete. Ennek alkalmából nyújtjuk e
rövid áttekintést a világszervezet törté-
netérõl és jelenérõl.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete elne-
vezés — ami az Amerikai Egyesült Álla-
mok egyik elnökétõl, Franklin D. Roose-
velttõl származott — elõször a második
világháború alatt, 1942. január 1-jén sze-
repelt az Egyesült Nemzetek Nyilatkoza-
tán, amikor 26 nemzet képviselõi tettek
fogadalmat arra, hogy kormányaik együtt
folytatják a harcot a tengelyhatalmak
ellen.

Elõzmények

Az államok kezdetben olyan nemzetközi
szervezeteket hoztak létre a közös
együttmûködés jegyében, mint a Nem-
zetközi Telekommunikációs Szervezet,
amit 1865-ben Nemzetközi Telegráf
Szervezet néven alapítottak, és az Egye-
temes Postaegyesület, ami 1874-ben ala-
kult meg.
Az elsõ nemzetközi békekonferenciára
1899-ben került sor Hágában a különféle
válságok békés rendezése, a háborúk
megelõzése és a hadviselés szabályainak
törvénybe iktatása érdekében. A konfe-
rencia átvette a nemzetközi viták csen-
des-óceáni szervezetének egyezményét,
és megalapította az állandó döntõbírósá-
got, ami 1902-ben kezdte meg mûködé-
sét.
Az ENSZ elõfutára, a Népszövetség, ha-
sonló körülmények közt fogant — az elsõ
világháború alatt, 1919-ben jött létre a
Versailles-i szerzõdés keretében, elõse-
gítendõ a nemzetközi együttmûködést, a
békét és a biztonságot. A Népszövetség
azonban megszüntette a tevékenységét,
miután nem tudta megakadályozni a má-
sodik világháború kirobbanását.
1941 júniusában London kilenc kormány
találkozójának adott otthont. A brit fõvá-
ros már huszonkét háborús hónapot
megélt, és a bombázások által elcsúfított
városban a légvédelmi szirénák még min-
dig sûrûn megszólaltak. Egész Európa
harcban állt a tengelyhatalmakkal, és az
Atlanti-óceánon nyomasztó gyakoriság-
gal süllyedtek el az életfontosságú készle-
teket szállító hajók. De Londonban, a
Szövetséges kormányok és az emberek
között megrendíthetetlen maradt a végsõ
gyõzelembe vetett hit. Az embereket
nem is annyira a katonai gyõzelem érde-
kelte, mint inkább a háború utáni jövõ.
„Csak azért nyernénk, hogy egy esetleges
újabb háború fenyegetésének árnyékában
éljünk? Nem kellene a katonai gyõzelemnél
építõbb célt kitûznünk magunk elé? Nem
lehetséges, hogy egy jobb életet körvonalaz-
zunk minden országnak és népnek, és
gyökerüknél fogva szüntessük meg a hábo-

rú okait?” — ezek voltak a kérdések, amik
annyi mindenkit nyugtalanítottak nem-
csak Nagy-Britanniában, hanem az
összes Szövetséges országban.
A hónap 12-én Nagy-Britannia, Kanada,
Ausztrália, Új-Zéland, a Dél-afrikai
Köztársaság, Belgium, Csehszlovákia,
Görögország, Luxemburg, Hollandia,
Norvégia, Lengyelország, Jugoszlávia és
Franciaország képviselõi találkozót tar-
tottak a St. James palotában és aláírtak
egy nyilatkozatot. E nyilatkozat alábbi
sorai még ma is a béke jelmondataként
szolgálnak:
„A tartós béke egyetlen igaz alapja a szabad
népek szabad akaratból választott együtt-
mûködése egy olyan világban, amelyikben
— megszabadulva az agresszió fenyegeté-
sétõl — mindannyian élvezhetik a gazda-
sági és társadalmi biztonságot;
E cél érdekében szándékunkban áll
együtt dolgozni, más szabad népekkel is,
mind háborúban, mind békeidõben.”
A londoni találkozó után két hónappal,
augusztus 14-én, Roosevelt és Churchill
drámai találkájának eredményeként ki-
bocsátották a nyolc pontból álló Atlanti
Charta-t. Ez a dokumentum megerõsí-
tette az együttmûködést a béke érdeké-
ben. Szeptember 24-én London, a Szov-
jetunió, Belgium, Csehszlovákia, Görög-
ország, Luxemburg, Hollandia, Norvé-
gia, Lengyelország, Jugoszlávia és Fran-
ciaország is csatlakozott ehhez.
1943. október 30-án Nagy-Britannia, az
USA és Szovjetunió külügyminiszterei
valamint Kína oroszországi nagykövete
aláírták a moszkvai nyilatkozatot.
1944 augusztusában, októberében a négy
állam Dumbarton Oaksban, az Egyesült
Államokban találkozott ismét, hogy pa-
pírra vessék indítványaikat.
Roosevelt, Sztálin és Churchill 1943 de-
cemberében Teheránban, Iránban, majd
1945. február 11-én Yaltán tettek hivata-
los nyilatkozatot.
1945. június 26-án 50 ország képviselõi
találkoztak San Francisco-ban az Egye-
sült Nemzetek nemzetközi konferenciá-
ján, hogy megfogalmazzák és aláírják az
Egyesült Nemzetek alapszabályát. Len-
gyelország, aki nem képviseltette magát a
konferencián, késõbb szignálta a szerzõ-
dést és vált az 51 alapító tagállam egyiké-
vé.
1945. OKTÓBER 24-ÉN született meg
hivatalosan az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete, amikor a chartát jóváhagyta Kína,
Franciaország, a Szovjetunió, az Egyesült
Királyság, az Egyesült Államok és a szer-
zõdõ felek többsége. Az ENSZ születését
éppen ezért minden évben e napon ünne-
peljük.

Az ENSZ mûködése

Ma szinte a világ 191 országa tagja az
ENSZ-nek. Az alapszerzõdés szerint az
szervezetnek négy célja van: 1.) biztosíta-
ni a nemzetközi békét és biztonságot, 2.)
fejleszteni a baráti viszonyt a nemzetek
között, együttmûködni a problémák
megoldásában, 3.) elõsegíteni az emberei
jogok tiszteletét, 4.) központja lenni a
nemzetek közötti kapcsolatok harmoni-
zálásának. Nem kormány az ENSZ, nem
hoz törvényeket, viszont biztosítja az esz-
közöket a nemzetközi konfliktusok segí-
téséhez, és formába önti az irányelveket
olyan ügyek kapcsán, ami mindannyiun-
kat érint.
Az ENSZ-nél minden tagállamnak — le-
gyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagy sze-
gény, különbözõ politikai nézetekkel és
társadalmi berendezkedéssel — joga van
beleszólni ebbe a folyamatba.
Az ENSZ hat fõ szerve: a nemzetek par-
lamentje (közgyûlés), a biztonsági ta-
nács, a gazdasági és szociális tanács, a va-
gyonkezelõ tanács és a titkári hivatal a
„fõhadiszálláson”, New York-ban talál-
ható, míg a nemzetközi bíróság Hágában,
Hollandiában van. A béke és biztonság
kérdéseirõl, az új tagok felvételérõl illet-
ve a költségvetésrõl kétharmados több-
séggel dönt a közgyûlés, minden másról
egyszerû többséggel. Az ülésszak szep-
tembertõl decemberig tart, rendkívüli
ügyekben azonban ezen kívül is összehív-
ják a tagokat.
A 60. ülésszak elnöke H. E. Mr. Jan
Eliasson (Svédország), a szervezet jelen-
legi (immár hetedik) fõtitkára pedig
1997. január 1-je óta Kofi Annan.

Az ENSZ különálló
szervezetei

ILO (érdekvédelem), FAO (élelmiszer
és mezõgazdaság), UNESCO (oktatás,
tudomány, kultúra), WHO (egészség-
ügy), World Bank Group (világbank),
IMF (pénzügyi alap), ICAO (civil repü-
lésügy), UPU (posta), ITU (telekommu-
nikáció), WMO (meteorológia), IMO
(tengerészet), WIPO (szellemi tulajdon),
IFAD (mezõgazdasági fejlõdést támoga-
tó alap), UNIDO (ipari fejlõdés), IAEA
(atomenergia ügynökség).

Forrás: www.un.org,
angolról fordította: Hargitai Kiss Virág
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JESZ
Sárbogárdon

A JESZ (azaz a pécsi Janus Egyetemi Színház) a sárbogárdi
származású Mikuli János rendezésében MoliPre: Tartuffe cí-
mû drámáját adja elõ a sárbogárdi közönség elõtt november
24-én, este 8 órakor, a József Attila Mûvelõdési Központban.
Ennek apropóján, kedvcsinálóként, szemezgettünk a színitár-
sulat honlapjáról.

Pécsett már korábban is nagy hagyományai voltak az egyetemi
színjátszásnak. Országos szakmai visszhangot keltett a Tanár-
képzõ Fõiskola Nyitott Színpadának Örkény trilógiája a nyolc-
vanas években, a Pécsi Kisszínházban mûködõ Egyetemi Szín-
pad pedig nagy közönségsikerrel hozta létre a produkcióit a
kilencvenes évek elején.
A JESZ 1996-ban jött létre. Sokáig jobbára a város mûvelõdési
intézményeiben megtûrtként jelenhetett meg. Az intézményi
átszervezések és a költségvetési keretek csökkenése azonban
kiszorította az egyetemi színjátszást a város mûvészi, mûvelõdé-
si intézményeibõl.
Mikuli János és Tóth András Ernõ kezdeményezésére, több
egyetemi tisztségviselõ és oktató támogatásával jött létre az a
szerzõdés, amely alapját képezte a JESZ mûködésének. Az
egyetem támogatásán kívül az Alternatív Színházi Mûhely Ala-
pítvány pályázati tevékenysége segíti a produkciók létrejöttét.
A színház az elsõ évadát a Pécsi Harmadik Színházban valósí-
totta meg. Itt alakult ki az a program, amely ma is meghatározza
a JESZ tevékenységét: saját bemutatók (professzionális, kísér-
leti elõadások, hivatásos és alternatív színészekkel), az Egyete-
mi Színpad elõadásai (amatõr, egyetemista elõadások), befoga-
dó színházi elõadások (a hazai alternatív és kísérleti színházak
legjobb elõadásai), drámaszakos képzés, gyakorlat.
1997 õszén a Janus Pannonius Tudományegyetem vezetése le-
hetõvé tette, hogy az egyetem épületében kapjon helyet a Janus
Egyetemi Színház. Színházvezetõk, színészek, egyetemisták
sok munkával alakították ki a színháztermet, irodát, elõcsarno-
kot, raktárt, ruhatárat. 1997. november 11-én nyílt meg a szín-
ház. Azóta itt folyik az egyre intenzívebb mûhelymunka. Kiala-
kult és mindinkább képzettebbé vált az egyetemista színészgár-
da, de idõsebb alternatív színészek és hivatásosok is a társulat-
hoz tartoznak. A JESZ a kezdetetektõl fogva több rendezõvel
dolgozik: Mikuli Jánossal, Tóth András Ernõvel és Szabó Atti-
lával. Talán ez tette lehetõvé, hogy a társulat nyitott tudott ma-
radni, többfajta színházi nyelven képes megszólalni, és munkája
folyamatos. A JESZ 1997-tõl jelen van a legfontosabb hazai al-
ternatív fesztiválokon, produkciói több díjban részesültek.
1999-tõl pedig külföldi találkozókon képviselhette a hazai
alternatív színjátszást. A Janus Egyetemi Színház szervezi az
Országos Egyetemi és Fõiskolai Színjátszó Fesztivált.

Mikuli János, a Janus Egyetemi Színház vezetõje a ’70-es évek
közepén a sárbogárdi Petõfi Színpad tagjaként került kapcso-
latba a színjátszással. Az amatõr színjátszás nagy korszakában
diákszínjátszóként járta be az ország fesztiváljait, sõt, külföldre
is eljutott. Leszkovszki Albin legsikeresebb rendezése, a János
vitéz, az õ gimnazista generációjával készült.
1978-ban Pécsre került a Tanárképzõ Fõiskolára magyar törté-
nelem utána egyetemi szinten, ahol ebben az idõben szervezõ-
dött a Vincze János vezette Nyitott Színpad. 1980 és 1989 kö-
zött az országos hírnevet szerzett együttes vezetõ színésze lett.
Ezt követõen a Pécsi Kisszínházban játszott, majd rendezni
kezdett. 1992-tõl a színház igazgatója lett. A város vezetése
1995-ben a Pécsi Kisszínházat és a Ságvári Endre Mûvelõdési
Házat összevonta, így létrejött a Pécsi Harmadik Színház, mely-
nek egy évig volt igazgató-helyettese. 1996-ban Tóth András
Ernõvel megalapította a Janus Egyetemi Színházat. Azóta en-
nek vezetõjeként dolgozik. Jelentõsebb szerepeket fõképp Ör-
kény István darabjaiban játszott. Rendezõként többek között
Spiró György, Max Frisch, Márton László, Durringer, Darvasi
László, Parti Nagy Lajos, Venyige Sándor, Weöres Sándor és
Karácsony Benõ darabjait dolgozta fel.
A rendezõ ekképp ajánlja figyelmébe az érdeklõdõknek a JESZ
november 24-ei sárbogárdi elõadását:
„Miért MoliPre? Miért a Tartuffe?
Mert egyre kevesebben olvassák. Mert az álszent, vizet prédiká-
lok, bort iszom magatartás új virágkorát éli, de talán ma még ne-
hezebb észrevenni, leleplezni.
Miért MoliPre? Miért a Tartuffe?
A Janus Egyetemi Színház társulata lassan tízéves munkája so-
rán kinevelte azt a színészgárdát, akire ezt a feladatot rá lehet
bízni. A Tartuffe szerepeit széles ecsetvonásokkal, erõs karak-
terformálással, sok humorral, távolságtartással, iróniával, sze-
retettel és sok, sok játszó kedvvel kell megformálni.
Miért MoliPre? Miért a Tartuffe?
Klasszikust akkor, ha a viszonyunk hozzá megfogalmazható és
elmondható. Ha a mai nézõnek érvényessé tudjuk tenni. Lovasi
András közremûködésével zenéssé tesszük MoliPre-t, némi
hátsó szándékkal.”
Forrás: www.jesz.pte.hu (Jegyek a sárbogárdi mûvelõdési házban
kaphatók.)

Összeállította: Hargitai Kiss Virág
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A KARVEZETÕK
KÖSZÖNTÉSE

A sárbogárdi kórus tagjai névnapjuk alkalmából köszöntötték a
karnagyokat, Huszics Vendelt és feleségét. A köszöntõre kü-
lönleges magánszámmal készültek három kórustag: úttörõnek
és kisdobosnak öltözve, a „Mint a mókus fenn a fán…”-t éne-
kelve vonultak be és sorakoztak fel Leszkovszki Albin „rajveze-
tõ pajtás” elõtt, aki a kisúttörõk jelentését fogadta. A tréfás
jelenet után pedig átadták a kórus ajándékait.
Ez a kis jelenet felidézte azt a negyven évnél is hosszabb idõt,
ami alatt a Huszics házaspár a sárbogárdi zenei életben aktívan
tevékenykedett. Az iskolákban akkoriban úttörõénekkarok-
ban, az „Éneklõ Ifjúság” mozgalomban, a zenei tagozatos osz-
tályokban nevelõdtek ki azok a gyerekek, akik ma felnõttként a
Szövetkezeti—Városi Vegyes Karban énekelnek, és akik közül
többen ének- és zenetanárként maguk is vezetnek kórust. Isten
éltesse még sokáig a Huszics házaspárt!

Hargitai Lajos

A sárkeresztúri önkormányzat 47,5 millió Ft-os költséggel fel-
újítja az iskolát. Az összeg 70%-át pályázaton nyerték, a többit
saját forrásból biztosítják. Ebbõl teljes tetõcserét végeznek el,
és felújítják a falak külsõ hõszigetelését is. A tetõ bontását a na-
pokban kezdték el. Az iskolában azért imádkoznak, hogy ne es-
sen az esõ vagy a hó, és még sokáig tartson a jó idõ.

/H/

Felújítják aFelújítják a
keresztúri iskolátkeresztúri iskolát

Emlékezzünk régiekrõl…

100 éve született
Túry Miklós

Egy várost, egy falut, egy közösséget a közös emlékek is össze-
tartanak. És ezek az emlékek sok szálból szövõdnek. A közös
emlékek egyik fontos szála az iskola, ahol a nemzedékek, gene-
rációk váltják egymást, ahol a tudás, az ismeret generációk
között is közvetítõdik.
Most egy iskolára és egy nagy tanáregyéniségre emlékezünk.
Akik Sárbogárdon végigmennek a fõutcán és a vásártér felé rá-
pillantanak a kiágazó utca névtáblájára, Túry Miklós utca, bizo-
nyára sokan nem tudják, kinek a nevét örökíti meg ez az utca.
Túry Miklós 100 évvel ezelõtt, 1905. november 10-én született.
Tanárnak készült, Baján tanítóképzõt, majd Budapesten tanár-
képzõt végzett. 32 éves fiatal tanárként azt a komoly feladatot
kapta 1937-ben, hogy szervezze meg az állami polgári iskolát
Sárbogárdon. (Azt megelõzõen magán-polgári iskola mûkö-
dött itt.) Az új állami polgári iskola Sárbogárd és környéke ta-
nulni vágyó fiataljainak nyújtott tanulási lehetõséget, kiemel-
kedést, polgári mûvelõdést és a nemzeti kultúra ismeretét. Túry
Miklós mint iskolaszervezõ igazgató és tanár nagy lelkesedéssel
végezte egy évtizedig ezt a munkát (az idõsebb generációk tag-
jai közül többen is emlékeznek még tanításaira, beszédeire,
szuggesztív egyéniségére). A polgári iskola 1948-ban megszûnt.
Túry Miklós sem taníthatott tovább. Demokratikus meggyõzõ-
déséért õt is meghurcolták. Csak 1956-ban került vissza újra a
katedrára, s taníthatta újból irodalomra, a szép magyar nyelvre,
történelemre a diákokat.
Túry Miklós nemcsak iskolaszervezõként és tanárként, hanem
emberként is emlékezetes szerepet játszott Sárbogárdon. Mint
igazgató kulturális, közmûvelõdési egyesületekben tevékeny-
kedett, a helyi népmûvelés vezetõje volt. Történelmi idõkben
azonban még fontosabb feladatokat vállalt. 1944 decemberétõl,
fronthelyzetben, a község egyik vezetõje volt, szervezte a de-
mokratikus intézményeket, a helyi Nemzeti Bizottságot. Majd
az 1956-os forradalom napjaiban is hallgattak okos szavára, és
személyes tekintélyével, hitelével a néphatalom és a közrend
érdekében lépett fel. A járási Nemzeti Bizottság elnökének is
megválasztották. (Erre is emlékeznek még néhányan Sárbogár-
don.)
Emlékezzünk rá és Sárbogárdért végzett munkájára!

R. T. M.

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2005. november 14-én (hétfõn), 17 órakor
a Sárbogárd Város Önkormányzat dísztermében tartandó

Európai viselkedéskultúra és protokoll
címû elõadásra.

Vendégünk: Görög Ibolya protokoll-szakértõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Rendezvényünket a Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Fõosztálya támogatja.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Megjelent a sárbogárdi származású Nyu-
lász Péter: Zsubatta címû mondókás-
könyve a Móra Könyvkiadó gondozásá-
ban. Az író — eredeti végzettsége szerint
pedagógus — korábban a Kossuth rádió-
nál dolgozott (a Krónika címû mûsorban
hallhattuk rendszeresen a hangját), há-
rom éve pedig az Oktatási Minisztérium
oktatásügyi elemzõjeként tevékenyke-
dik.
A Mit sütsz, kis szûcs? vagy a Répa, retek,
mogyoró nyelvtörõin generációk nõttek
fel, napjainkban szakavatott beszédtaná-
rok oktatják helyes kiejtésre, jó beszéd-
tempóra, választékos nyelvhasználatra a
kisgyermekeket. A pösze, hadaró, selypí-
tõ óvodai beszélgetéseket hallván, a disz-
lexiával küzdõ kisiskolások erõfeszítéseit
látva mégis hiányérzetünk támad. Hol
vannak a mai humoros nyelvtörõk, a
játszva tanító, szórakoztató szójátékok?
A beszédfejlesztõ versgyûjtemény ezt a
hiányt szeretné pótolni, miközben meg-

hitt pillanatokat kínál szülõknek, gyere-
keknek, közös játszásra, gyakorlásra hív.
A 40 oldalas könyv szakszerû használatá-
ban Krizbai Judit színes rajzai segítenek,
jelezve, hogy melyik vers milyen nyelvi
készséget fejleszt és melyik korosztály
számára ajánlott. Mondókáit a pár hóna-
pos kisbabák is élvezik, egyik-másik versi-
kére mozogni is lehet, némelyikük el-
játszható, többségük pedig a kisiskolások
számára szókincsfejlesztõ. Az önálló ver-
seskötetként is olvasható könyv költemé-
nyei egy Lelle nevû kislányról szólnak;
bennük minden kisgyerek saját hétköz-
napjaira, játékaira, családi élményeire
ismerhet.
A könyv ára 1.590 Ft, kapható minden
könyvesboltban, így Sárbogárdon is.
Az oktatási intézmények a kiadó bármely
tíz kötete megvásárlása esetén 40% ked-
vezményt kapnak.

/X/

V E R S E N Y K I Í R Á S
A Sárbogárd AK és az Irka papír-írószerbolt közösen megrendezi a már

hagyományos Mikulás-kupa asztalitenisz-versenyt.

A verseny helye: Sárbogárd, Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny ideje: 2005. december 3., szombat, 9.00 óra. Nevezés a helyszínen, 8-15 óráig.

Minden résztvevõt, érdeklõdõt szeretettel várunk!
Sárbogárdi Asztalitenisz Klub

Asztalitenisz
hírek

Mint az elõzõ számban írtuk, még veret-
len a Sárbogárd AK csapata, mivel a tava-
lyi bajnok Kisapostag csapatát sikeresen
legyõzte idegenben 11-7-arányban. A kö-
vetkezõ ellenfél Polgárdi csapata volt no-
vember 4-én este, hazai pályán, ponto-
sabban az asztaloknál, és adott volt min-
den, hogy folytatódjon a további jó soro-
zat.
A hazai csapat Lovász Lajos—Dörögdi
Gábor, és Papp László—ifj. Papp László
párosítással kezdte a mérkõzést félsiker-
rel, mert Lovászék ugyan gyõztek, de a
két Papp simán veszített.
Az egyéni mérkõzések során azonban
már látni lehetett, hogy a két csapat jelen-
leg nincs egy súlycsoportban, így egy
egyéni mérkõzés után Lovász Lajos he-
lyett Dörögdi Gábor állt asztalhoz, és a
további három egyénibõl kettõt simán
nyert. Reméljük, a jövõ héten Szabad-
battyán ellen is hozni tudja ezt a két gyõ-
zelmet, nagy szükség lenne rá. Ifj. Papp
László is remek formában volt tegnap,
mind a négy egyéni mérkõzését magabiz-
tosan nyerte, mindig így kellene játsza-
nia. Szõnyegi Tibor is simán nyerte mind
a három mérkõzését, neki is hasonló jó
játék kellene mindig. A negyedik meccsét
csak azért nem nyerte meg, mert áten-
gedte azt a csapat új „ifjú” tehetségének,
a most elõször bajnoki fordulón asztal-
hoz álló Csizmadia Jánosnak (Csizinek),
aki nem csak az orgonán játszik jól, ha-
nem a ping-pong asztalnál sem ijed meg,
igaz, a lejátszott két mérkõzésébõl „csak”
egyet nyert meg, de minden kezdet ne-
héz. A következõ meg még nehezebb
lesz. Id. Papp László pedig hozta a kötele-
zõ három mérkõzést, ez kellene jövõ hé-
ten is. Így alakult ki a 15-3-as végered-
mény. A mérkõzést meglátogatta a váro-
sunkban tartózkodó testvérvárosi kül-
döttség is a polgármester és alpolgármes-
ter urak kíséretében. Velük volt a képvi-
selõ-testület több tagja is, akik gratulál-
tak az eddigi jó eredményhez, és további
sok sikert kívántak. A következõ három
mérkõzést újra idegenben játssza a csa-
pat, és csak december 2-án, Csákvár ellen
lesz hazai mérkõzés, amire minden ér-
deklõdõt vár a …

Vezetõség

Nagy Róbert: NYÜVES KÖLÖNC!
Kölöncöm a porba hullt,
Porban koszos lyukat fúrt.
Nincsen abban egyedül,
Porba mélyen beleül.

Egyre jobban zihálja,
Ördög bújt a likába!
Izeg-mozog, fészkelõdik,
Saját zsírjában perzselõdik.

Kölönc ütte sebemet
Féreg anyja köpte meg.
Féreg anya, s leánya
Nyüves bagázs családja.

Nyüves bagázs harap, szúr,
Féreg hátán féreg úr.
Féreg nyála nyúlik, csöppen
Egymás nyakán húzzák körben.

Csúszik, mászik, nyúlik élte,
Kenyeremrõl pottyan mélybe.
S ha kenyeremrõl esett falat?
Röptében még egyet harap.

Harap egyet, s odébb nyúlik,
Élte nyakán csúszik-mászik.

Saját élte értelmébe
Nyálzó, büdös mélységébe.

Röptében furán pörög,
Kínjában még visszahörög.
Röptével a mélybe szakad,
Falatom is vele szalad!

Magával ránt, mit fogódzott,
Amin eddig, nyálzott forgott.
Rátapad az életemre,
Vakon osztott furcsa kéje.

Féreg hátán féreg ül,
A mélybe úgy repül.
S mit eddig fintorgatta,
Most magával mélybe rántja.

Mélybe rántja, lehúzza,
Nyúlós nyálba bezúzza!
Megmérgezi, lenyomja.
Hogy élt eddig? Hazudja!

Bûzlõn nyúló lelke mélye,
Életének egy értelme.
Hisz nyálban csúszó féregféle,
Se múltja, se jövõje!
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Hazai életmûdíj Kovács Lászlónak
A cecei születésû, Amerikában élõ Kovács László operatõr az
Aranyszem Operatõr Fesztiválon életmûdíjat kapott.
Kilencven operatõr 121 filmje vett részt a Magyar Operatõrök
Társaságának 2005. október végén rendezett Aranyszem Fesz-
tiválján, melynek az Uránia Nemzeti Filmszínház adott ott-
hont.
A programban tizenhat kategóriában versenyeztek a filmek. A
nemzetközi kategóriában olyan filmek is láthatók voltak, me-
lyeket eddig Magyarországon még sosem vetítettek
Az ünnepélyes díjátadásra 2005. október 29-én este került sor a
Kiscelli Múzeum templomterében. Az est díszvendégei voltak:
Kovács László és Zsigmond Vilmos operatõrök, a Panavision
cég elnöke az Egyesült Államokból, az európai operatõri szö-
vetség, az Imago elnöke és Andreas Fischer-Hansen Dániából.
Az est során a Magyar Operatõrök Társasága életmûdíjat adott
át — a társaság történetében most elõször — Illés Györgynek,
Kovács Lászlónak, Tóth Jánosnak és Zsigmond Vilmosnak.
Kovács László 1933. május 14-én született Cecén. Máig rend-
szeresen vissza-visszatér szülõfalujába. Most is itthon volt, és
nemcsak az operatõrfesztivál és az életmûdíj átvétele miatt, ha-
nem azért is, mert szoros kapcsolatot ápol itthoni rokonaival,
barátaival, ismerõseivel.
Az alkotó a Filmmûvészeti Akadémián végzett Budapesten
1956-ban. Az év októberében korábbi osztálytársával, Zsig-
mond Vilmossal (késõbbi operatõr kollégájával) a forradalom
eseményeit fotózta és filmezte Budapesten. Ezután értelemsze-
rûen el kellett hagyniuk az országot: Ausztriába menekültek,
ahol a filmet feldolgozták, és azt egy producer megvette (a film
1961-ben került adásba a CBS tévén). 1957-ben érkeztek az
USA-ba, ahol meglehetõsen nehéz körülmények közt éltek és
dolgoztak éveken át. Sokáig nem jutottak forgatási lehetõség-
hez. 1963-ban kapták meg az állampolgárságot. Kovács László-
nak számos munkája volt New Yorkban és Seattle-ben mielõtt
Hollywoodba költöztek 1958-ban. Kezdetben 16 mm-es egész-
ségügyi és oktatófilmeket forgattak, majd áttértek a „nagyon
alacsony költségvetésû” filmekre, amelyekkel gyorsan világhír-
névre tettek szert. A Hollywoodban akkoriban szériában gyár-
tott mûtermi filmek világába elemi erõvel tört be a minden dísz-
letezés, kimódoltság nélküli, a magyar realista film hagyomá-
nyait követõ Szelíd motorosok. A film színészei közül több
sztárja lett a filmiparnak, mint pl. Peter Fonda, Nicholson,
Hopper.
Kovács László számtalan díjat kapott munkásságáért. Ezek
sorrendben az alábbiak:

1970: Easy Rider; Arany laurel, Laurel award (runner up),

1971: Five Easy Pieces; Arany laurel, Laurel award (3. hely),

1998: Camerimage életmûdíj,

1999: World Fest Flagstaff életmûdíj,

2001: Hollywood FF, „Discovery Award for Outstanding
Achievement in Cinematography”,

2002: ASC, életmûdíj,

2005: Magyar Operatõrök Társasága, életmûdíj.

A hazaiak nevében gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Hargitai Lajos

Cece Nagyközség Képviselõ-testülete pályázatot ír ki

KÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
– fõiskolai szintû szakirányú szakképzettség, vagy fõiskolai szintû vég-
zettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett
középszintû szakképesítés;
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet;
– elõnyt jelent: könyvtárosként eltöltött legalább 1 év, számítógép-fel-
használói ismeret.
A kinevezés határozott idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
betölteni.
Illetmény és egyéb juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a könyvtár fejlesztésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseit.
A pályázat benyújtási határideje: 2005. november 15.
A pályázatokat Cece nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani a kö-
vetkezõ címen: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
A könyvtáros állás betöltésére kiírt pályázatról a képviselõ-testület a ha-
táridõ lejártát követõ elsõ ülésen dönt.
Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ Varga Gábor
polgármestertõl a következõ telefonszámokon: 06 (25) 505 150, 06 (30)
650 7860.

Kedves Babák,
kedves Mamák!

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában a

Baba-mama klub következõ idõpontja:

2005. november 23.
(szerda).

A programról a jövõ héten adunk
tájékoztatást.

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.

Továbbra is minden anyukát és csemetét
szeretettel várunk!

Balról az elsõ Kovács László
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
VI. forduló eredményei

B. B. Truck SE—DKS 1-5 (1-1)
Vezette: Fekete L. B. B. Truck: Csendes,
Dobrovoczki, Balázs, Zádori. Csere: Bö-
gyös, Kovács, Bognár. DKS: Suplicz, Sza-
bó, Domján, Kovács, Somogyvári. Csere:
Kassai, Farkas, Kelemen. Az elsõ félidõ
kiegyenlített csapatok küzdelmét hozta.
A második félidõre a B. B. Truck, így a
DKS gyõzelme egyértelmûvé vált. Góllö-
võk: Dobrovocki, illetve Domján, Kovács
(2), Szabó, Kelemen.

Flamengó—Extrém 3-3 (0-1)
Vezette: Fekete L. Flamengó: Lekner,
Tóth A., Vass, Verbóczki, Lakatos. Cse-
re: Banda, Killer I. Extrém: Vörös, Ladá-
nyi, Dévényi, Juhász, Horváth T. Csere:
Pálinkás.
Változatos, jó iramú mérkõzésen na-
gyobb helyzetei a Flamengónak voltak,
mégis az Extrém fordult elõnnyel. A má-
sodik félidõben magára talált a Flamen-
gó, elõbb egyenlített, majd egy perc múl-
va átvette a vezetést. Most az Extrém fu-
tott az eredmény után, egyenlített. A
helyzetek alapján az eredmény reális.
Kiállítás: Ladányi 2 perc. Góllövõk: Ban-
da, Verbóczki, Lakatos, illetve Juhász,
Horváth, Pálinkás.
Pusztaegresi Fiúk—Enying 0-11 (0-6)

Vezette: Fekete L. Pusztaegres: Ébl,
Schmidt, Lepsényi, Molnár, Kurgya. Cse-
re: Magyar, Tóth, Õri Cs. Enying: Varga,
Poór, Körmendi II., Vass F., Vass T. Cse-
re: Csányi, Körmendi I., Pudelka.
A peremváros hiába erõsített bogárdi já-
tékosokkal, mégis a tabella utolsó helyén
tanyáznak. A mai mérkõzésen az volt a
cél, hogy minél kevesebb gólt kapjanak,
ez részben sikerült is nekik. Talán a mai
mérkõzésen játszottak legjobban a fiúk.
Góllövõk: Vass T., Vass F. (5), Körmendi
II., Csányi, Pudelka.

OMV—Vidámfiúk 15-1 (6-0)
Vezette: Rehák S. OMV: Nagy, Zsebõk,
Killer G., Domján, Gráczer. Vidámfiúk:
Németh, Oláh, Nyári, Horváth, Huszti R.
Csere: Kovács, Huszti L.
Mint macska az egérrel úgy játszott az
OMV a Vidámfiúkkal. Nem egy súlycso-
portba tartozott a két csapat. Az ered-
mény a Vidámfiúkra nézve hízelgõ. Szó-
rakoztak az OMV-sek, Nagy L.–lel akar-
tak gólt rúgatni, de ez nem sikerült, mert
a legnagyobb helyzeteket is elpuskázta.
Góllövõk: Domján (5), Killer G., Zsebõk
(4), illetve Huszti R.

Légió 2000, FAIR Bútor—Devils
5-1 (4-1)

Vezette: Rehák S. Légió: Meggyes, Né-
meth, Csuti, Horváth, Csizmadia. Csere:
Egei, Huszár, Orbán, Tar, Szilágyi Cs.
Devils: Ocsovai, Kovács, dr. Pátzay, Laj-
tos, Dravecz. Csere: Mogyoródi.
Lelkesen, javuló formában játszott a
Devils annak ellenére, hogy az elsõ fél-

idõben kevesebbet törõdött a védekezés-
sel. A Légió nem azt játsza, amit tud.
Egyénieskedés helyett a csapat játékát
kellene elõtérbe helyezni, sokkal ered-
ményesebbek lennének. Góllövõk: Csiz-
madia, Egei, Huszár (2), Csuti, illetve Dra-
vecz.

Haladás—Miklós-Cece Öregfiúk
5-4 (4-2)

Vezette: Rehák S. Haladás: Géczi, Ba-
logh, Szalai, Nagy, Hollósi. Csere: Szántó
Zs.
M-C: Gyenes, Kiss P., Klazer, Kokics,
Sohár. Csere: Démuth, Kiss J., Salamon.
Rapszodikus csapattá vált a Miklós-
Cece. Hol gyõznek, hol veszítenek. Most
az utóbbi jött be! Pedig a Haladásból töb-
ben hiányoztak, mégis simán hozták az
elsõ félidõt. A másodikban összeszedték
magukat az „öregek”, de az utolsó má-
sodpercben becsorgott kapujukba a lab-
da és így odalett a pontszerzés reménye.
Jobb gólkülönbségével a Haladás meg-
õrizte harmadik helyét a tabellán. Gól-
lövõk: Hollósi, Szántó Zs., Nagy (2),
Balogh illetve Klazer (2), Kokics, Kiss P.

Old Boys—Toledó 2005 2-7 (2-2)
Vezette: Nagy S. Old Boys: Porkoláb,
Bruzsa, Soós I., Vass, Huszár. Csere:
Tóth, Lajtos J., Kovács. Toledó: Csuti J.,
Csuti T., Bodoki II., Soós II., Barabás R.
Csere: Barabás B., Horváth, Kiss L.
Hamar vezetést szerzett az Old Boys, sõt
vezetett 2-0-ra. A fiatalok ezután ébred-
tek fel. Elõbb egyenlítettek, majd a máso-
dik félidõre elfáradó Old Boys ellen, egy-
más után értek el gólokat, nem jó játék-
kal, de lelkesen nyertek. Góllövõk: Soós
I., Huszár, illetve Bodoki I. (2), Barabás R.,
Soós II., Barabás B. (2), Horváth.

Magnum—Sárkeresztúr 1-3 (1-2)
Vezette: Nagy S. Magnum: Györök,
Winklmann, Csõgör, Lakatos, Bor. Cse-
re: Máté Sz., Szalai, Csendes, Mihalkó.
KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger J., Sütõ,
Szauervein. Csere: Lengyel.
Változatos, jó iramú mérkõzésen szem-
füles gólokkal szerzett elõnyt a KIKE.
Többször forogtak veszélyben a kapuk,
de az irányzékkal, egy kivételével baj volt.
A második félidõ elég csapkodó játékkal
indult. Elõbb nyugodott meg a KIKE, és
így tovább növelte az elõnyt. A kétperces
emberelõnyét 2-1-es állásnál nem tudta
kihasználni a Magnum. Három pont és
továbbra is élen a KIKE. Kiállítás: Visi 2
perc. Góllövõk: Lakatos, illetve Szauerve-
in, Sütõ (2)

Arsenal—Twister 5-1 (2-0)
Vezette: Nagy S. Arsenal: Kiss R., De-
recskei, Érsek, Veres P., Máté K. Csere:
Lukács. Twister: Bayer, katona, Balogh,
Szabó, Sebestyén. Csere: Bodoki, Bog-
nár, Papp, Strausz.
A két csapat között ennyi a különbség. A
Twister játékában nem volt benn a gól,

mégis találtak egyet. Góllövõk: Veres P.
(2), Máté K. (2), Derecskei, illetve Szabó.

Krencz Nagyker—Memphis Plusz
1-2 (1-1)

Vezette: Nagy S. Krencz: Pálinkás, Si-
mon, Ragyómóczki, Somogyi, Gyenis.
Csere: Kõvágó, Petrovics, Vámosi,
Schneider. Memphis: Boros, Herczeg,
Takács, Simon, Salga. Csere: Molnár,
Lóth, Zámbó, Roszkopf.
Nagyon jó mérkõzés volt, sok kihagyott
helyzettel mindkét csapat részérõl. Töb-
bet támadott a Memphis, de ziccer hely-
zetekben védett. Veszélyesek voltak a
Krencz támadásai is, de sorra kihagyták a
helyzeteket. A játék képe alapján a dön-
tetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Góllövõk: Schneider, illetve Molnár, Ta-
kács.
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény a döntõ.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 5 - 1 36-15 15
2. Memphis Plusz 4 1 - 17-10 12
3. OMV 4 - 2 38-16 12
4. Extrém 3 2 1 20-14 11
5. Krencz Nagyker 2 2 2 20-15 8
6. Magnum 2 1 2 17-21 7
7. Flamengó 1 2 2 14-20 5
8. Taki Team 1 1 3 10-13 4
9. Vidámfiúk 1 1 3 11-33 4
10. Arsenal 1 1 4 13-18 4
11. Twister - 1 4 5-23 1

Góllövõlista állása:
I. hely: Sütõ Zoltán 11 gól, II-V. hely:
Salga Géza, Bór József, Killer Gábor,
Sinka Tibor.

Fair bútor-csoport
1. Enying 5 - - 57-7 15
2. Légió 2000-Fair bútor 5 - - 22-5 15
3. Haladás 4 - 1 25-9 12
4. DKS 4 - 1 24-12 12
5. Toledó 2005 3 - 2 28-19 9
6. Miklós-Cece Öregfiúk 3 - 3 19-11 9
7. Vasutas 2 - 3 18-20 6
8. B. B. Truck SE 2 - 4 9-31 6
9. Old Boys 1 - 5 17-46 3
10. Devils 1 - 5 9-56 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 5 5-37 0

Góllövõlista állása:
I. Vass Tamás 20 gól, II. Vass Ferenc 16
gól; III-IV. Pudelka Krisztián, Barabás
Roland 11-11 gól (Enying).

Igazolt labdarúgók,
sportkör 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 délutánonként
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-ös telefonszá-
mon lehet.

– G. F. –
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M E G H Í V Ó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2005. november 16-án
(szerdán), 9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. Az ülés helye: Sárbogárd Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend

1. Az önkormányzat 2005. évi költségve-
tésérõl szóló 1/2004. (II. 14.) Ktr. sz. ren-
delet módosítása.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2005. évi
gazdálkodásának idõarányos teljesítésé-
rõl, az év végéig várható teljesítések ala-
kulásáról.
3. Az önkormányzat 2006. évi költségve-
tési koncepciója.
4. A képviselõ-testület 2006. évi munka-
tervének jóváhagyása.
5. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társu-
lás társulási megállapodásának módosí-
tása.
6. A képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
14/1999. (X.24.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
7. Gyermekjóléti szolgáltatásra megbízá-
son alapuló társulási megállapodás köté-
se, alapító okirat módosítása.
8. Szélessávú közmû kiépítése társulási
megállapodás és alapító okirat elfogadá-
sa.
9. Tájékoztató a polgármesteri hivatal te-
vékenységérõl, a hatósági ellenõrzési fel-
adatokról.
10. A lakások és helyiségek bérletérõl és
elidegenítésérõl szóló 17/1993. (XII. 16.)
Ktr. számú rendelet módosítása.
11. Beszámoló a települési folyékony hul-
ladék begyûjtési és szállítási közszolgál-
tatási szerzõdés alapján közszolgáltató
tevékenységnek éves értékelésérõl.
12. A települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgál-
tatásról szóló 35/2004.(X.21.) Ktr. sz.
rendelet módosítása.

13. I. sz. választókerület képviselõi keret
felhasználásával kapcsolatos döntés.
14. Pénzeszköz átadásról döntés VI. vá-
lasztókerületi keretbõl.
15. Sárbogárdi 680 hrsz-ú ingatlan fel-
ajánlása.
16. Oktatási informatika kötött normatí-
va felhasználás.
17. Fogyatékkal élõk világnapjához kötõ-
dõ rendezvényrõl döntés.
18. Államkötvény értékesítés.
19. Könyvvizsgálói megbízás.
20. Folyószámla hitelkeretrõl döntés.

21. Sárbogárd, Köztársaság u. 10. sz. ön-
kormányzati ingatlannal kapcsolatos
döntés.
22. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
23. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
24. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:

1. Elsõ lakáshoz jutók támogatásáról
döntés.
2. Fellebbezések elbírálása.
3. Bejelentések.

Juhász János polgármester

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fogyasztónak
kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõriz-

zék,
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondos-

kodjanak megjavításukról,
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok, és a vízzel ellátott építési (üres) telkek

vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felöli csapot (szelepet) zárják el, így a

vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
A házi vízhálózatok téli víztelenítését szolgáltatási területünkön, lakossági fo-
gyasztóink bejelentésére díjtalanul elvégezzük. Keressék helyi dolgozóinkat:

Aba, Dég, Dég-Újtelep, Felsõkörtvélyes, Hantos, Hantos-telep, Igar, Igar-
Vámszõlõhegy, Igar-Vámpuszta, Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Mezõszilas, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Soponya, Sza-
badhídvég településeken élõ fogyasztóink vagy a 06 (25) 460 101-es telefon-
számon Sárbogárdi üzemmérnökségünket;

Balatonbozsok, Csõsz, Enying, Kabókapuszta településeket érintõen a 06
(40) 200 344-es telefonszámon Kõszárhegyi üzemmérnökségünket.

Készséggel állunk rendelkezésükre.
Szolgáltatásunkról további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ RT

Közlemény
Tisztelettel megköszönjük a polgárõr-
ség minden tagjának mindenszentek
és halottak napján temetõinkben vég-
zett áldozatos munkáját.

Etelvári Zoltán képviselõ, a vvb elnöke
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Újabb hazai gyõzelem

Sárbogárd—Lajoskomárom 3-0 (1-0)
Sárbogárd: 80 nézõ, vezette: Varga
György.
Sárbogárd: Mondovics, Hegedüs Gy.
(Iványi), Szabó K. J., Ilyés, Tomán, Kapu-
si, Bognár, Csuti, Huszár, Szabó A. (Sza-
bó J.), Csendes.
Lajoskomárom: Kajári, Schmikl M.,
Kervarits, Kleiber, Bácsi, Csuti Z., Csulik
(Szalai), Schmikl G., Horváth (Petõ),
Maráczi, Szabó Z. (Szabó K.).
Az elmúlt hetek eredményes szereplése
(3 mérkõzésen 7 pont) ellenére igen ke-
vés nézõ volt kíváncsi a két csapat mérkõ-
zésére. Mindkét csapat nagy iramban
kezdte a meccset, ezáltal a kapuk is sûrûn
kerültek veszélybe. A 4. percben Huszár
25 m-rõl nagy gólt lõtt, 1-0. A 6. percben
Szabó Z. szabadrúgását a védõk felszaba-
dították. A 14. percben ismét vendég-
helyzet, Szabó Z. lövése a kapu mellett
hagyta el a játékteret. A 20. percben Hu-

szár lövését védte Kajári. A kezdeti len-
dület alábbhagyott, eseménytelen me-
zõnyjáték folyt, a félidõ hátralévõ részé-
ben 30. percben Schmikl G. 22 m-es sza-
badrúgása szállt kapu fölé. A 36. percben
Horváth közeli lövését védte a hazai
kapus. A 44. percben Tomán szabadrúgá-
sát védte a kapus.
A II. félidõt hazai támadások vezették be.
A 49. percben Kapusi beadását Csendes 2
m-rõl a kapus kezébe fejelte. Az 52. perc-
ben Kapusi szögletét Ilyés fejjel meg-
csúsztatta, Csendes közelrõl a hálóba
lõtt, 2-0. Az 54. percben újabb hazai hely-
zet, Csendes beadását Szabó A. a kapufá-
ra lõtte. A 61. percben Kapusi beadását
Csendes gólhelyzetben 8 m-rõl a kapu
mellé lõtte. A 77. percben a II. félidõ elsõ
vendégtámadása végén Kleiber került
gólhelyzetbe, a lövést azonban elhibázta.
A 85. percben újabb hazai gólnak örülhe-
tett a kis számú hazai szurkolótábor.

Csendes jó cselekkel tisztára játszotta
magát, és szép gólt lõtt, 3-0. Az elsõ fél-
idõben még jól tartotta magát a vendég-
csapat, a második játékrészben már nem
volt egy súlycsoportban a két csapat, az
eredmény a vendégekre hízelgõ.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Lajoskomárom 0-2 (0-2)

Vezette: Keserû Róbert.
A végeredmény már az elsõ félidõben ki-
alakult. Mindkét csapat egy-egy tizen-
egyest kihagyott. A nagyon gyenge telje-
sítményt nyújtó hazaiaktól, két játékos is
a kiállítás sorsára jutott.
November 13-án, vasárnap, 11.30 órakor
Kulcs csapatával játszik bajnoki mérkõ-
zést ifjúsági és felnõtt csapatunk Kul-
cson. Indulás 10.00 órakor a pályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

S P O R T O L N I
V Á G Y Ó K

F I G Y E L E M !
A Mészöly Géza Általános Iskola
tornacsarnokában a következõ
szombatokon lehet sportolni

9 órától 12 óráig:

november 12., december 3.

FEMOL ‘97-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Pálhalma 1-5 (0-2)

150 nézõ, vezette: Kiss L. Gólszerzõ:
Gurdon illetve Szalai, Reichardt, Gajdó,
Szabó (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Káloz—Seregélyes 0-2 (0-0)

300 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Benczik Cs., Tömör Cs. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-3.

Sárosd—Beloiannisz 4-0 (0-0)

200 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Kovács (2), Právics, Strommer. Ifjúsági
mérkõzés: 30-1.

Füle—LMSK 0-4 (0-2)

100 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Szûcs (3), Durecz. Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

Sárbogárd—Lajoskomárom 3-0 (1-0)

80 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ:
Csendes (2), Huszár. Ifjúsági mérkõzés:
0-2.

Jenõ—Kulcs 13-0 (3-0)

70 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ: Gu-
lyás (6), Tóth (3), Nyakas (2), Unger,
Gurmai. Ifjúsági mérkõzés: 14-0.

Kisláng—Mezõszilas 8-0 (5-0)

250 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Bekõ
(2), Zimmermann (2), Maszlag (29, Prá-
gai Cs. (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-5.

Elõszállás—Mezõfalva 2-1 (1-1)

100 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Ko-
vács, Simon illetve Právics. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-2.

Déli-csoport
eredményei

Besnyõ—Alap 2-4 (0-3)
Vezette: Szabó Gy. Gólszerzõ: Szatmári,
Szalados illetve Szabó, Fenekes, Maár,
Imre.

Cikola—Cece 2-4 (1-2)
Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ: Kiss,
Ármai illetve Molnár (2), Németh,
Király.

Rácalmás—Sáregres 5-1 (2-1)
Vezette: Németh. Gólszerzõ. Mitiner
(2), Rinkó, Karda, Munkácsi illetve Évin-
ger. Kiállítva: Kovács (Sáregres).

Nagylók-Hantos—Nagyvenyim
3-8 (1-2)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Dérfi (2), Sa-
mu illetve Sárai (4), Tóth, Hutvágner,
Csizmadia, Márkonyi.

Zichyújfalu—Vajta 4-3 (1-0)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Rujsz (2),
Horváth, Németh illetve Heidinger (2),
Kovács.

FEMOL ‘97-csoport állása
1. Pálhalma 13 10 3 - 58-14 33
2. Kisláng 13 10 3 - 47-7 33
3. Sárosd 13 10 2 1 74-17 32
4. Jenõ 13 10 2 1 57-12 32
5. Seregélyes 13 10 1 2 69-15 31
6. Szabadbattyán 13 8 1 4 40-31 25
7. Mezõszilas 13 6 2 5 37-41 20
8. LMSK 13 4 6 3 36-24 18
9. Lajoskomárom 13 5 2 6 30-38 17
10. Káloz 13 4 3 6 17-32 15
11. Sárbogárd 13 4 1 8 23-37 13
12. Füle 13 2 2 9 25-68 8
13. Beloiannisz 13 2 - 11 22-55 6
14. Elõszállás 13 - 3 9 13-50 6
15. Mezõfalva 13 1 1 11 11-50 4
16. Kulcs 13 - 2 11 10-78 2

Déli-csoport állása

1. Cece 11 10 1 0 52-11 31
2. Zichyújfalu 11 7 4 0 34-13 25
3. Dég 12 8 1 3 41-12 24
4. Nagyvenyim 12 7 3 2 29-15 24
5. Alap 12 7 3 2 29-21 24
6. Cikola 12 5 3 4 27-19 18
7. Besnyõ 12 5 1 6 24-37 16
8. Rácalmás 12 4 0 8 25-34 12
9. Vajta 12 3 1 8 29-26 10
10. Sáregres 10 3 0 7 13-27 9
11. Nagylók-Hantos 9 2 3 4 12-22 9
12. Perkáta 11 2 3 6 15-39 9
13. Sárszentágota 11 0 2 9 9-48 -1
Dégtõl 1, Perkátától és Sárszentágotától 3 büntetõ-
pont levonva.
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Aba-Sárvíz—Sárszentmiklós 3-1 (1-0)
Aba: 400 nézõ, vezette: Horváth.
Aba-Sárvíz: Csönge, Beke (Gyuricza),
Béres (Esze), Domján, Kiliti Z., Kulcsár,
Kiliti L. (Baki), Salacz, Bobory, Gál, Pál-
fi.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Bodó, Palotás (Fülöp), Deák (Ba-
kos), Markovics, Csanaki, Salamon (Tó-
rizs), Szabó, Král.
Várakozásnak megfelelõen nagyszámú
szurkoló kísérte el csapatunkat a gyõze-
lem reményében Abára, mely azt is jelen-
tette volna, hogy megtartjuk veretlenségi
sorozatunkat.
Számomra meglepõ módon sok olyan ar-
cot láttam, akik egyik csapathoz kötõd-
nek.
Mérkõzés rangadóhoz méltóan kezdõ-
dött, mert szemmel láthatóan mindkét
csapat tisztelte egymást, mezõnyben folyt
a játék, melynek során a félidõ ezen peri-
ódusában a hazai csapat többet birtokol-
ta a labdát.
A 18. percben Pálfi jobb oldali szabadrú-
gását (melynek jogossága erõsen meg-
kérdõjelezhetõ volt) Gál lefejelte a bal
oldali kapufánk elé, ahol három védõnk
között, Domján 4 méterrõl a hálóba po-
fozta a labdát, 1-0.
A 22. percben Salamon nagyszerû ütem-
ben ugrott ki a védõk között és 14 méter-
re a kaputól lövés közben Beke lerántot-
ta, melyért a játékvezetõ 11-est ítélt. Azt
Král egy lezser mozdulattal elvégezte,
melynek eredményeként az elmozdulni
sem tudó kapus lábára lõtt, így nem szüle-
tett meg az egyenlítés.
Ezután folyamatosan megnyugodott csa-
patunk és kezdtük átvenni az irányítást,
de támadásaink a középpálya használha-
tatlansága miatt erõtlenek voltak.
Mindettõl függetlenül a szünetben a ven-
dégszurkolók mindegyike meg volt róla
gyõzõdve, hogy ez a mérkõzés meg lehet,
mivel az irányítást átvettük. Valamint a
környezetemben állók várták Král cseré-
jét a félidõben, aki végig idegesen önma-

gához képest gyengén játszott. A csere
nem történt meg.
A II. félidõt nem ott kezdtük, ahol az elõ-
zõt abbahagytuk, mert visszavette az irá-
nyítást az abai csapat, és már a 48. perc-
ben Papp A. elõretörése során a közép-
pályán röviden passzolt Csanakinak, me-
lyet Kulcsár lefülelt és ebbõl azonnal ki-
indította Gált, aki a vele versenyt futó
Szarka mellett a hosszú sarokba lõtt, 2-0.
Az 56. percben Král összeszedte második
sárgalapját (teljesen feleslegesen), így a
kiállítás sorsára jutott. A 73. percben
Markovics jobb oldalról elvégzett szögle-
tére Szabó jó ütemben érkezett és nagy
erõvel a hálóba fejelt, 2-1.
Kezdtek éledni a remények, de jött a
gyors válasz a 77. percben, mikor Kiliti L.
beállt védelmünk vonalába, a rálõtt lab-
dát lövésre letette az egyedül hagyott
Pálfinak, aki védhetetlenül a sarokba lõtt
3-1.
Elemezgettük a mérkõzést, melynek so-
rán egyöntetû volt a megállapítás, hogy a
végeredmény szempontjából döntõ fon-
tosságú volt az elhibázott 11-es, valamint
a kiállítás, de sokak szerint nagyon érez-
hetõ volt Emperger hiánya is, mert nem
volt egy szervezõ a csapatunkban.
A középpályánk mintha nem is lett volna,
azt átívelgettük, igaz olyan jó arányban
veszítettük el ezen a részen a labdát, hogy
így utólag talán jobb is.
A stabilnak mondott védelmünk olyan
gyermeteg hibákat vétett, hogy az már,
ebben az osztályban szinte bûn.
Én személy szerint a csapatunkból csak
egyetlen futballistát tudok kiemelni Sza-
bót és nem csak a gólja miatt.
Sok kérdés felvetõdik a mérkõzéssel kap-
csolatban: Miért nem azt játszotta csapa-
tunk amit tud? Miért volt az, hogy egyetlen
játékos sem hozta még az átlagos formáját
sem (kivétel Szabó)? Hogyan tudunk ilyen
gyermeteg hibákat ejteni? Stb…
Meggyõzõdésem, ha csak egy átlagot hoz
mindenki, és ha már nincs Emperger, de

azt valaki pótolja, akkor ez a mérkõzés
legalább egy X-re lehozható lett volna.
Ez a mérkõzés elment és ezzel elszálltak
vérmesebb reményeink is, bár az igazat
megvallva a bajnokság elején elénk tû-
zött célt teljesítette a csapat és jön a ta-
vasz, mely ismerve a múltat nagy remé-
nyekre ad okot.
Horváth Csaba edzõ: Gyermeteg, elke-
rülhetõ hibákat vétettünk, mely eredmé-
nyezte vereségünket és ami ebben az osz-
tályban már megengedhetetlen.
A mérkõzés végkimenetelét nagymérték-
ben befolyásolta a kihagyott 11-es és a
kiállítás.
Jók: Szabó, Szarka.
Hétvégén a sérülések és eltiltások miatt
erõsen megfiatalított csapattal fogadjuk
Baracsot a gyõzelem reményében.

Ifjúsági mérkõzés:
Aba-Sárvíz—Sárszentmiklós

5-0 (1-0).
Góllövõk: Szalai (2), Fülöp, Ludányi, As-
bóth.
Barsi Gábor edzõ: Ezen a mérkõzésen
egyetlen pillanatig sem voltunk partiban
az ellenféllel, végig fölényben játszottak,
úgymond megfociztak bennünket.
A második játékrész elején 5 perc alatt
bekapott három gól megpecsételte sor-
sunkat.
Jók: Farkas Z.
Ifjúsági csapatunk nagyarányú vereséget
szenvedett és õszintén szólva ez még le-
hetett volna súlyosabb is, ha Farkas Z.
nem véd nagyszerû formában.
Öregfiúk csapatunk összeszedett zsinór-
ban 2 vereséget, így nekik is elszálltak
vérmesebb reményeik, de hogy ez miért
volt, megérne egy elemzést. Ha már a
kérdések hétvégéjénél tartunk, akkor
megkérdezném, hogy az, aki nem jelenik
meg a mérkõzésen, miért vállalja a sze-
replést a csapatban?

Szabó Béla

RONEKO-csoport állása

1. Martonvásár 13 10 1 2 41-12 31
2. Aba-Sárvíz 13 10 - 3 39-17 30
3. Velence 13 9 1 3 33-18 28
4. Sárszentmiklós 13 8 2 3 24-15 26
5. Kisapostag 13 7 2 4 31-27 23
6. Polgárdi 13 6 3 4 37-24 21
7. Adony 13 5 3 5 31-31 18
8. Etyek 13 5 2 6 30-15 17
9. Csór 13 4 5 4 21-19 17
10. Iváncsa 13 5 2 6 23-27 17
11. Szabadegyháza 13 5 1 7 17-34 16
12. Bicske 13 4 3 6 20-21 15
13. Baracs 13 4 2 7 16-24 14
14. Alba Regia 13 3 2 8 20-36 11
15. Kápolnásnyék 13 2 3 8 26-60 9
16. Pusztaszabolcs 13 - 2 11 14-43 2

Öregfiúk zárórendezvénye
Öregfiúk nagypályás labdarúgó-bajnokság

zárórendezvénye

2005. november 12-én
(szombaton), 9.00 órai kezdéssel,

8 csapat részvételével kerül megrendezésre
a sárbogárdi Videoton pályán.

Büfé a helyszínen.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
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Hamis húszezressel fizetett
Pénzhamisítás bûntett megalapozott
gyanúja miatt nyomozás indult ismeret-
len tettes ellen. A sárbogárdi Ady E. úton
található Fanni üzletházba október 26-
án, a délelõtti órákban ismeretlen sze-
mély hamis 20.000 Ft-os bankjeggyel kí-
vánt fizetni. Az alkalmazott gyanúsnak
találta, és az üzletvezetõnek felváltásra
átvitte, mire visszament volna, az idegen
személy a helyszínrõl elment.

A rezesbanda a biztosítónál
zenélt

Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult B. N., és Sz. R. sárbo-
gárdi lakosok ellen. Nevezettek október
26-án, 22.25 órakor a Sárbogárd, Ady E.
úton lévõ Hungária Biztosító épületén lé-
võ réz ereszcsatornákat leszaggatták. A
kiérkezõ rendõr — szemtanúk elmondá-
sa szerint — a személyek után ment, majd
miután megállította, igazoltatta õket,
elõállításukra intézkedett. A gyerekek el-
ismerték cselekedetüket. A kár megálla-
pítása folyamatban van.
Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki október 27-én, 16.00-21.30 óra
közötti idõben Káloz, Rákóczi F. utcában
lévõ családi házba ajtó befeszítés mód-
szerével behatolt. A lakásból 14.000 Ft
készpénzt, 450.000 Ft értékben értékpa-
pírokat, 64.500 Ft értékben ÁFÉSZ rész-
jegyeket, 2 db gyöngysort tulajdonított el.
Lopási kár kb. 538.500 Ft, míg rongálás-
sal kb. 1.000 Ft kár keletkezett.

Simson a piacon
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
L. M. K. alapi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki augusztus 20. és
szeptember 7. közötti ismeretlen idõ-
pontban Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári
úti családi házhoz tartozó melléképület-
bõl eltulajdonította Simson segédmo-
tor-kerékpárját. Feljelentését azért most
tette meg, mert tudomására jutott, hogy
egy hasonló segédmotor-kerékpárt árul-
nak Sárbogárdon. Nyomozás indult lopás
vétség megalapozott gyanúja miatt M. J.,
L. G., K. Cs., és K. E. sárosdi lakosok el-
len, akik október 22-én, 22.00 óra és ok-

tóber 23-án, 6.00 óra közötti idõben D. H.
sárosdi lakos lakásához tartozó mellék-
épületbõl elvittek egy Simson típusú se-
gédmotort. A lopással okozott kár:
40.000 Ft.

Fát hoztak, pénzt vittek

Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettesek el-
len. N. Z. cecei lakos feljelentést tett is-
meretlen személyek ellen, akik október
27-én, 10.00 óra körüli idõben megjelen-
tek lakásán és közölték vele, hogy a ko-
rábban vásárolt fa árából visszatérítené-
nek. A sértett figyelmét elterelve egyikük
a lakásba bejutva, a szoba szekrényében
elrejtett készpénzbõl 70.000 Ft-ot eltulaj-
donított.

Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att ismeretlen tettes ellen. K. B. sárbogár-
di lakos feljelentést tett, aki szeptember
hónapban — ismeretlen idõpontban — a
volt ládagyár területén lévõ faházban tá-
rolt különbözõ eszközökbõl (hûtõ, csap-
telepek, 300 kg alumínium, olaj égõfej)
kb. 800.000 Ft értékben tulajdonított el.
Az ajtó befeszítésével kb. 1.000 Ft kár ke-
letkezett.

Kölni illatára vágytak

Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len. H. L. a Sárbogárd, Ady E. úti Illat-
szer-vegyi áru bolt vezetõje feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki október
29-re virradóra az üzletbe ajtóbefeszítés
módszerével behatolt és különféle illat-
szert tulajdonított el. Lopási kár kb.
400.000 Ft, míg rongálással kb. 100.000 Ft
kár keletkezett.

Garázdaság vétség megalapozott gyanú-
ja miatt nyomozás indult B. J., Gy. L.
sárosdi lakosok ellen. Nevezettek októ-
ber 29-én, 13.30 órakor Sárosd, Fél u. 10.
szám elõtt összeszólalkoztak a súlykorlá-
tozás kapcsán, mivel Gy. L. IFA teher-
gépkocsival bement az utcába. Kölcsönö-
sen tettlegességre is sor került.

Antik bútort vegyenek!

Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len. P. I. székesfehérvári lakos feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki októ-
ber 23-31. közötti ismeretlen idõpontban
lakatlevágás módszerével bement Káloz,
Bel-majorban lévõ — felújítás alatt álló
— épületbe és különféle antik bútort,
(ülõgarnitúrákat, szobrot, íróasztalt,
szekrényt, kanapét) tulajdonított el. Lo-
pási kár kb. 5 millió Ft, míg rongálással
kb. 10.000 Ft kár keletkezett.

Vasvillával köszönt
a nagypapának

Rongálás vétség megalapozott gyanúja
miatt nyomozás indult ifj. R. I. sárbogárdi
lakos ellen. Nevezett október 31-én az es-
ti órákban fenti lakcímen lakó nagyapjá-
nál megjelent, pénzt kért tõle, majd mivel
nem kapott, ezért dühében egy vasvilla
nyelével bántalmazta nagyapját, vala-
mint az udvaron álló Lada személygép-
kocsi szélvédõit megrongálta. Okozott
kár kb. 180.000 Ft.

Két kerékkel távozott

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
K. I. S. sárosdi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki november 1-jére
virradóra Rajk László utcában parkoló,
lezárt személygépkocsi két kerekét lesze-
relés módszerével eltulajdonította. Lo-
pási kár kb. 70.000 Ft, míg rongálással kb.
20.000 Ft kár keletkezett.

Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len. M. J.-né sárosdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki november
1-jén, 16.30-18.15 óra közötti idõben ajtó
betörés módszerével bement lakásába,
ahol kutatást végzett és a szekrényben lé-
võ porcelánban gyûjtött 5.000 Ft-ot, vala-
mint különféle gyerekruhát, a hûtõládá-
ból húsokat tulajdonított el. Lopási kár
kb. 13.250 Ft, míg rongálással kb. 3.000 Ft
kár keletkezett.

Megtalálták a dugipénzt

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
N. E. vajtai lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki november 1-jén, 16.00
óra és november 2-án, 6.30 óra közötti
idõben hamis vagy álkulcs használatával
bement Petõfi utcában lévõ lakásába és a
különbözõ helyekre eldugott 407.000
Ft-ját eltulajdonította.

Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len. L. L. alapi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki november 2-án,
18.00-19.30 óra közötti idõben ablak be-
törés módszerével bement a Petõfi S. ut-
cában lévõ családi házába és ott kutatást
végzett, mely során a nappaliból eltulaj-
donított Motorola készüléket, a konyhá-
ból egy Samsung telefon készüléket, vala-
mint Sony videó kamerát, a gyerekszobá-
ból pedig Nintendó tv-játékot. Lopási kár
kb. 240.000 Ft.

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

szabadfelhasználású 1,29% kamatozással
AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.
Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig

a következõ telefonszámokon:
06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392
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12-én, szombaton, 19 órakor:

Fantasztikus négyes
Színes szinkronizált amerikai

sci-fi-kalandfilm

Dr. Reed Richards ûrexpedíciója koz-
mikus viharba kerül. A sugárzás kö-
vetkeztében a legénység tagjainak
megváltozik a DNS-ük, és különleges
képességek birtokába jutnak.

BÉRMÁLÁS KÁLOZON
28 kálozi és egy abai fiatalt részesített a
bérmálás szentségében a megyéspüspök
szombaton délután, a település központ-
jában álló ódon templom falai között. A
jeles eseményre rengeteg hozzátartozó,
ismerõs, gyülekezeti tag jött el. A fõképp
14-15 éves ifjak gyertyával a kezükben ad-
tak választ az atya kérdéseire, majd ke-
resztszüleikkel a püspök elé járultak. Az
áldást követõen mindegyikük egy-egy
Szentírást is kapott ajándékba a gyertya
mellé az õket felkészítõ Gábor atyától,
hogy hitükben nap mint nap megerõsöd-
hessenek. A ceremóniát gyönyörû fuvola-
—orgona kettõs tette még emelkedetteb-
bé.

Hargitai Kiss Virág

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
IFJÚ MÛVÉSZNÕ

Örömteli eseményre kísértem kedves kis
„mûvésznõ” ovisomat október 28-án Bu-
dapestre.
A hatéves Huszár Boróka újabb sikeres
pályázattal büszkélkedhet, ezúttal a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um és az Oktatási Minisztérium által kö-
zösen meghirdetett „Munkában, iskolába
— környezetbarát módon” címû rajz-, fo-
tó- és videofilm pályázatán különdíjas-
ként rollert nyert. (A kiállítás december
28-ig megtekinthetõ a múzeumban.)
Az ország minden pontjáról érkeztünk a
Közlekedési Múzeumba, ahol a miniszte-
ri díjátadás után megtekintettük a gyõz-
tes munkák kiállítását, majd falatozhat-
tunk a „terülj, terülj, asztalkákról”.
Az idõ szûkössége miatt nem maradhat-
tunk sokáig a fogadáson, vonatunk in-

dult, és itthon, az oviban is ébredeztek a
gyerekek — köztük Boldizsár is (Boróka
testvére), aki elõl szinte megszöktünk.
Nagyszívû Borókánk hazafelé annak ör-
vendezett, hogy milyen jó, hogy rollert
nyert, így legalább mindkettõjüknek lesz
(neki már van egy): „Az egyik, a fiúsabb
színû, Boldié, a másik az enyém lesz!” —
mondta.

Köszönet és elismerés a szülõknek is,
akik nagy szeretettel és odafigyeléssel ne-
velik gyermekeiket.

„Osztani magad — hogy sokasodjál,
Kicsikhez hajolni — hogy magasodjál,
hallgatni õket, hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”

(Váci Mihály)

Kovács Jánosné Erika,
Micimackó csoport, Zengõ Óvoda

TÁNCHÁZ
A Gerlice Néptánc Egyesület

táncházat szervez

2005. november 12-én a cecei
mûvelõdési központban.

Gyermek táncház: 16.30-18.00 óráig;
felnõtt táncház 18.00-23.00 óráig.

Oktatók: Iker Józsefné és Sebek Zol-
tán (rábaközi és mezõségi táncok ta-
nítása).

Közremûködnek: Sztankovics Mari-
ann és barátai. Belépõ: gyermek 300
Ft; felnõtt: 400 Ft.

Táncoljon velünk! Szeretettel várjuk!
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Édes sütõtökpüré leves
Hozzávalók: 2 nagyobb szelet nyers sütõtök, 1 pohár tejszín, 1 te-
áskanál cukor, 5 dkg füstölt sajt, csipet só.

Elkészítés: a sütõtököket kockára vágjuk és az ízesítõkkel
puhára fõzzük (kb. 15 perc) annyi vízben, hogy bõven ellepje.
A tejszínnel összeturmixoljuk és lassú tûzön felfõzzük.

Kicsit hûlni hagyjuk, majd tányérokba szedjük, és reszelt
sajttal megszórjuk.

Szójafasírt
Hozzávalók: 2 csomag szójafasírtpor 4 dl vízzel összekever-
ve. Állni hagyom kb. 20 percig, közben elõkészítem a „mellé-
kest”: 1 kg finomra darált pulykamell, 2 db egész tojás, só,
bors, áztatott zsemle. Ezeket összekeverem, hozzáteszem a
szójás masszát, ha kell, még megízesítem, kis golyókat készí-
tek belõle, és forró olajban kisütöm.

Rakott pecsenye
Hozzávalók: 8 szelet pulykamellfilé, 1 kis fej vöröshagyma, 25
dkg gomba, 1 kg burgonya, 1 dl tejföl, 1 evõkanál ételízesítõ, 1
csokor petrezselyemzöld, só, bors, olaj.

Elkészítés: a hússzeleteket besózzuk és kevés olajban mind-
két oldalukat átsütjük, majd félretesszük. A visszamaradt
olajban halványra pirítjuk a reszelt hagymát, beletesszük a
megtisztított, vékony szeletekre vágott gombát, a finomra
vágott petrezselyemzöldet. Sóval, borssal ízesítjük, és
néhány percig együtt pirítjuk.

A burgonyát meghámozzuk, hasábokra vágjuk és bõ, forró
olajban ropogósra sütjük. Tûzálló tálba helyezzük. Ráfektet-
jük a hússzeleteket, és egyformán elosztva a húsok tetejére
halmozzuk a párolt gombát. Az ételízesítõt 1 dl vízben felfor-
raljuk, elkeverjük a tejföllel és a gombás húsra öntjük. A tálat
bevonjuk alufóliával, és elõmelegített sütõben 25 percig
sütjük.

Apus kedvence
Hozzávalók: 40 dkg liszt, fél csomag sütõpor, 12 dkg cukor, 12
dkg zsír, 1 tojás és annyi tejföl hogy jól gyúrható tésztát kapjunk.

Krém: fél liter tej, 5 evõkanál liszt, 25 dkg vaj, 20 dkg porcu-
kor, 2 evõkanál kakaópor, 3 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: összegyúrjuk a hozzávalókat és félretesszük a
tésztát pihenni fél órára. Három egyenlõ részre osztjuk a
tésztát, kinyújtjuk, és lapokat sütünk belõle.

Közben megfõzzük a krémet. A tejet feltesszük fõni, és ami-
kor forr, belekeverjük a lisztet, és addig fõzzük, míg sûrû kré-
met nem kapunk.

Ha kihûlt, belekeverjük a cukorral habosra kevert vajat. Két
részre osztjuk, és az egyik felébe kakaóport, a másikba vaníli-
ás cukrot teszünk. Megtöltjük a lapokat. Elõször a csoki-,
majd a vaníliakrémmel. A tetejét olvasztott csokoládéval
öntjük le.

Jó tudni! A lapokat 200 fokon sütjük 10 percig. A krém fõzé-
sénél, amikor belekeverjük a tejbe a lisztet, elõször keverjük
ki egy kis tálban 2-3 evõkanál tejjel, és úgy öntsük bele a tej-
be, különben csomós lesz. Amíg nem hûl ki a lisztes krém,
addig ne keverjük bele a vajat, mert kicsapódik.

Nagymama receptjei EGY ANYUKA
MESÉLI

Én mondom neked, egy nõ életének egyik legdurvább mozza-
nata, amikor a lánya, akit nemrég még szoptatott, pelenkázott,
egyszer csak felnõtté válik. Valami elmúlt, és valami félelmete-
sen új kezdõdött. A gyereknél is, és nálam is. Többé nem villog-
hatok, mint ifjú anyuka. Amikor hajdanában a gyermekkocsit
toltam itt a parkban ragyogó külsõvel, minden férfi jól megné-
zett. Most, amint ugyanitt átballagok a lányommal, már nem
engem néznek. Nem bizony! Minden hapsi tekintete ezt a kis
taknyost simogatja. Dühítõ, nem?
A lányom, Zsuzsi egyrészt gyerek még, képes a húgával rohan-
gászni a játszótéren, a kócbélésû babájával alszik, másrészt ha
ránézel, egy felnõtt nõ áll veled szemben, megvan mindene, ami
kell, olyan nadrágokat és pólókat hord, hogy ihaj.
Na szóval, a múlt héten Németországban vendégszerepeltek a
zeneiskola zenekarával, nagy esemény volt, nagy készülõdés,
gondolhatod. És hát útközben a buszon az egyik csellista srác el-
kezdte dicsérgetni Zsuzsi külsejét, hogy milyen jó segge van. Így
mondta, ezzel a szóval, csak õt idéztem. Nem szállt le a gyerek a
témáról, nem gyõzte magasztalni a lányom említett testrészét,
kijelentette, hogy ha õ megsimogathatná ott hátul, hát akár öt
eurót is megadna ezért. Mert tudnod kell, hogy ekkor a busz
már az euró-zónában járt, tehát a dolog Európa fejlettebb régi-
ójában esett meg.
Nos, a több napos út során a csellista még többször is visszatért a
témára, és Zsuzsi mindannyiszor ingerülten visszautasította a
próbálkozást. Aztán az utolsó napon a csoport az utcán balla-
gott, gondolom azzal a céllal, hogy mindenki költse el a mara-
dék euróját. Na, és egy óvatlan pillanatban a fiú bizony ráhe-
lyezte a tenyerét Zsuzsi lányom farmerjának adott helyére. És
képzeld el, a lány szikrázó szemekkel követelni kezdte az öt
eurót! Mit szólsz? Mint késõbb elmesélte, nem volt már egy
krajcárja sem, vacsorára meg valami ehetetlen, édeskés szend-
vicset kaptak, amit eldobott, igen éhes volt, és egy normális
szendvicsért négy eurót kértek a németek. Zsuzsi barátnõi is ke-
ményen kiálltak a követelés mellett, a pasi kénytelen volt le-
szurkolni az összeget.
De mit mondott a húga, mikor ezt Zsuzsi elmesélte otthon? Azt
mondta: „Ezzel az erõvel akár az utcasarokra is kiállhattál vol-
na. És akkor nem kellett volna egy vacak szendviccsel megelé-
gedned.”
Na most mit szólsz? Mennyire megváltozott a világ! Száz évvel
ezelõtt, ha egy fiatalúr egy tisztes leányzó kapcsán a „segg” szót
használta volna, még párbaj is lehetett volna a dologból. De a
szóban forgó testi érintés még harminc évvel ezelõtt is mini-
mum pofont váltott volna ki. Most meg „ide az öt eurót!” Nem
beszélve a fiatalabbik testvér kommentárjáról, aki még csak ti-
zenkét éves. Hova süllyedünk?
Most már tényleg csak bizalmasan jelentem ki itt elõtted, hogy a
lányom nagyon olcsón számította meg a fiú turpisságának ellen-
értékét.
De mit beszélek, már én is lezüllöttem?
Na de szerinted mit kellett volna tennie? Elpirulva elszaladni?
Lekenni a kölyöknek egy frászt? Más idõket élünk, drágám. Be-
vasalni az öt eurót, mégpedig szigorúan külföldi valutában! An-
nak ellenére, hogy mi még jó ideig a forintunkkal nyûglõdünk.

(L. A. )
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A FARKAS ÉS A RÓZSA
Hogy került oda, senki
sem tudta, de egyszercsak
ott volt a tisztáson. Egy
gyönyörû virág. Egy fehér
rózsa.
A farkas vette észre elõ-
ször. „Milyen szép!” —
gondolta. — „Milyen ke-
cses!” Aztán lassan a töb-
bi állat is felfedezte.
— Milyen egyszerû! —
mondta a páva. — Semmi
szín, semmi különleges-
ség!
— Közönséges! — rikácsolta az öreg,
csúf és kopasz keselyû. — Hát hogy néz ez
ki?
„Mind ilyenek vagytok.” — gondolta a
farkas a fák közül. — „Nem veszitek ész-
re magatok körül a szépet és a jót.” A tár-
sasághoz hamarosan csatlakozott a vad-
disznó, a róka és a medve is.
— Ez meg micsoda? — fanyalgott a róka.
— Semmi keresnivalója nincs itt.
— Csúnya! — röfögte a vaddisznó. — És
ráadásul útban van.
A rózsa bánatosan lehajtotta fejét. Szir-
mai közül, mintha csak egy könnycsepp
lenne, egy vízcseppecske hullott a földre.
„Hát nem látjátok, hogy fáj neki?” —
gondolta a farkas, — „Miért kell bánta-
ni?”
— Nem szeretem a virágot! — dörmögte
a medve. — Tépjük ki!
Azzal lehajolt, hogy leszakítsa a rózsát,
de egy tövis megszúrta az ujját.

— Nézzétek! — bömbölte,
és magasba tartotta a man-
csát. — Megszúrt!
— Szóval még veszélyes is!
— jegyezte meg a róka —
Ki kell írtani!
A vaddisznó felhorkant,
rávetette magát a virágra,
és kíméletlenül a földbe-
taposta. A többiek meg-
tapsolták.
A farkas üvölteni tudott
volna tehetetlen dühében.
„Elpusztították, csak a-

zért, mert más volt mint õk!” Megvárta
amíg az utolsó állat is távozik a tisztásról,
aztán elõjött a fák közül. Odament az
összetört, meggyalázott virághoz, gyen-
géden felemelte a földrõl. Óvatosan a
szájába vette, és elügetett vele.

Otthon, az odúja elõtt egy kis gödröt ka-
part a rózsának, és belefektette.

— Isten veled, kis virág! Nem érdemelték
meg, hogy nekik nyíljál...

Miközben betemette a sírt, úgy érezte,
lelkének egy darabja is ottmaradt a föld-
ben, a rózsa mellett.

Másnap reggel, amikor kilépett szerény
hajlékából, nem akart hinni a szemének.
A fehér rózsa ott pompázott az odúja
elõtt, szirmain apró gyémántokként csil-
logtak a harmatcseppek. A farkas csak
állt némán, a virágot nézve. Hirtelen fur-
csa melegséget érzett a szemében: életé-
ben elõször, sírni kezdett.

Heti idõjárás
A következõ napokban
egyre inkább megosz-
tott lesz az ország idõ-
járása. Péntekig még csak helyenként,
szombattól azonban egyre több helyen
lesz jellemzõ napközben is a borongós,
párás idõ, néhol jelentéktelen szitálás-
sal, ugyanakkor nem nagy távolságon
belül napsütéssel is találkozhatunk, 10
fok körüli legmagasabb hõmérséklet-
tel. A hét végén éjszaka már gyenge
fagyra is számítani kell. Reggeli hõ-
mérséklet -1, 5 a nappali 6, 13 fok
körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

delel, dal, dúdol, dudál, dobol, dobál;
László

Helyes megfejtõk: Katona Diána, Sárbo-
gárd; Kozma Alexandra, Sárszentmik-
lós; Mezõ Éva, Sárbogárd, Varga Cecí-
lia, Sárbogárd.

Szerencsés heti megfejtõnk:

Katona Diána
Sárbogárd, Ady E. út 152. III. 9.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. Találós kérdés:

Sok szeme van, mégsem lát, mi az?

2. Egészítsd ki értelmes szavakká!

k . rsz . r .

k . sz . r .

k . s . r .

k . mr .

k . r .

Beküldési határidõ:
2005. november 16.

HAZATALÁLÁS
Elõadássorozat

múltunkról, jelenünkrõl, jövõnkrõl…

„Kinn a bárány – benn a farkas…” — Túlélési módszerek
a természetben és a társadalmakban
Idõpont: november 17. (csütörtök, 18-21 óráig), dr. Tóth
Ferenc elõadása.
„Királyt kívánjuk, ki fényt áraszt a sötétségben!” — Üdvtörténet a magyar királyokon
át
Idõpont: november 24. (csütörtök, 18-21 óráig), Szántai Lajos elõadása.
„Mag, mag búzamag, benne aluszik a Nap!” — Múlt, jelen, jövõ: a MAG program
Idõpont: december 1. (csütörtök, 18-21 óráig), Géczy Gábor elõadása.
„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…” — A tájban élõ Attila király
Idõpont: december 8. (csütörtök, 18-21 óráig), Born Gergely elõadása.
Az elõadások helyszíne: Kultúr Közösségi Ház, 8127 Aba, Rákóczi út 4/b. Telefon:
06 (22) 430 369. Belépõdíj nincs.
Az elõadások arra keresnek választ, hogy mi módon „találhat Haza az ember” saját
belsõ nyugalmához, közösséghez, milyen módon vehet példát a természettõl mai
élete rendezéséhez.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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NOVEMBER 12., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Hol-mi? 9.30 Horace és Tina
9.55 Zselé 10.00. Süsüke, a sárkánygyerek 10.30
Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk
11.50 Zselé 12.00 Híradó 12.05 Momentán 12.40
TS-Korner 12.55 Nemzeti értékeink 13.20 Páncél
mögött 15.00 Fõzzünk megint egyszerûen! 15.30
Légcsavar 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Louis de
Funes 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.15 A maharadzsa lánya 21.15 Fehér
leander 23.15 Híradó 23.18 Sporthírek 23.25 Fellini
mesél
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Já-
ték 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 AutóMánia
12.50 Havazin 13.20 Egy rém rendes család 13.55
GP Masters 15.05 Hegyi mentõk 16.15 Isten meg-
bocsát, én nem! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Szeress most 20.25 Szupermozi 22.50 Orszá-
gos tévépremier 0.40 Az életmûvész
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.15 Dinoszauruszok a föld
urai 10.45 Kalandjárat 11.15 Laktérítõ 11.50
TotalCar 12.25 Játszd újra az életed! 13.20 Ország-
utak õrangyala 14.25 Eddie 15.25 Bûbájos boszor-
kák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Kutyám, Jerry
Lee 22.20 Az erdei forrás titka 0.05 Túlfûtöttség 2.10
Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt
10.35 Rádiókabaré 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra
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 Hatá-
rok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek Kenó
23.04 Saját hangja, vigye haza

NOVEMBER 13., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00
Mindentudás egyeteme 10.55 Így szól az Úr! 11.00
Vallások és kultúrák az ókor romjain 11.30 El Camino
12.00 Híradó 12.05 TS 13.05 Mindentudás egyete-
me 13.50 Fõtér 14.45 Örömhír 15.15 Csellengõk
15.35 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 A Nagy
Könyv 16.40 Stílus 17.15 Szívek szállodája 18.05 Az
emlõsök élete 19.30 Híradó 19.25 Házasságból
elégséges 21.00 A szólás szabadsága 22.10
TS-sporthét 23.20 TS-motorsport 23.40 Híradó
23.45 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.50 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.30 MegaMan 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.40 Játék 10.45 A grund 12.45 A világ legjobb kasz-
kadõrei 13.50 GP Masters 15.35 X-csapat 16.35 VIP
17.30 Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00
Cobra11 20.00 Szupermozi 22.20 Heti hetes 23.30
RTL-boxklub 0.25 Fókusz-portré 1.05 Dolce vita
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 9.55 Egyrõl a kettõre 10.25 Csa-
ládodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan
12.25 Sliders 13.20 A világ legerõsebb emberei
14.25 Smallville 15.25 Száguldó vipera 16.25
Walker 17.25 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Moziverzum 22.00 A lény 2. 23.50 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárna-
pi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-me-
dencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04. Római katolikus
szentmise közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Króni-

ka 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió?
15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Kilián Zoltán, a rádiós 17.00 A mi idõnk 18.00 Króni-
ka 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Sas Szilvia énekel
20.04 Rádiófónia 21.05 Wagner Rienzi 21.16
Közvetítés a Pécsi Nemzeti Színházból 22.00 Krónika

NOVEMBER 14., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54
József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Az emlõsök
élete 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 Kékfény 21.05 Szexuális
zaklatás 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 Kul-
túrház extra 23.25 TS-vitamûsor 23.40 Dokuzóna
0.10 Terminátor 1.55 Híradó 2.02 Sporthírek 2.05
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 13.10 Mozimatiné 15.05
Disney-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
Gyõzike 21.50 Bajkeverõk 22.30 Világfalu 23.05 Ta-
lálkozások 23.20 Szellemváros rejtélye 1.00 Rali-vb
1.30 AutóMánia 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.25 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 NCIS 21.10 Kihevered
haver! 22.55 Nyomtalanul 23.55 Dolce vita 0.30 Jó
estét Magyarország! 1.00 Gyerekjáték 2.
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Elutazás
és hazatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus
közöttünk! 14.04 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kékbolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 A magyar népzene és népköl-
tészet hete 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangversenymúzeum

NOVEMBER 15., KEDD
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran
13.30 Unser Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalan-
dos nyár 15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Buffo 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika
17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50
A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Doktor Nagy-
fõnök 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Pano-
ráma 23.50 Csókok és szárnyak 1.20 Híradó 1.34
Sporthírek 1.30 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 13.00 Mozimatiné 15.00
Disney-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 Vész-
helyzet 21.55 Capoeira 23.35 Találkozások 0.15 Igaz
történetek 1.50 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.25 Játékidõ 13.24 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo 21.40
Eguilibrium 23.50 Moziverzum 0.20 Jó estét, Ma-
gyarország! 0.45 Hack—mindörökké zsaru 1.50
Propaganda

KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47
Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Eluta-
zás és hazatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Magyar népzene 21.05 Vallási
híradó 21.35 A magyar népzene és népköltészet
hete 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek Kenó 23.04 Operákból

NOVEMBER 16., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska
13.30 Ecranul nostru 14.05 Bûvölet 15.00 Kormány-
váró 15.25 Úton Európa-magazin 15.53 József Attila
100 16.00 Híradó 16.05 Schwarcz Sándor Debre-
cenje 16.20 Református ifjúsági mûsor 16.30 Útmu-
tató 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók
17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Doktor
Nagyfõnök 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.25 TS 23.40 Provokátor 0.10 Bot-
rányfilmek 1.45 Híradó 1.51 Sporthírek 1.55 Kárpáti
krónika

RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.00
Disney-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 21.00
Szupermozi 23.00 XXI. Század 23.35 Maffiózók 0.40
Találkozások 0.55 Pasadena 1.45 Antenna 2.10 Fó-
kusz

TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.10 Játékidõ 13.05 Mozidélután 14.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban
Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Megasztár 21.10 Szüle-
tett feleségek 23.10 A gazember 1.10 Jó estét, Ma-
gyarország! 1.40 Magyar film

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 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35
Elutazás és hazatérés 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 A magyar népzene és népköl-
tészet hete 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00
Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek Kenó 23.04 Nagy
mesterek
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NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Szlovén nemzetiségi ma-
gazin 13.30 Együtt 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos
nyár 15.51 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 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 Ideális páros 21.40 Néhány
perc Kabos Gyulával 22.00 Csütörtök este 22.45 Kul-
túrház 23.00 Lapozó 23.45 Kortárs dzsesszesték az
A38 hajón 0.10 Csóró Jack és a luxusbébi 1.45 Hír-
adó 1.49 Sporthírek 1.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.00
Disney-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 22.40 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk
0.20 Találkozások 0.35 Pasadena 1.25 Infománia
1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 11.55 Játékidõ 12.55 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 Kojak 21.10 Cunami
23.15 Mutató 0.15 Páran párban 0.45 Jó estét, Ma-
gyarország! 1.15 Az utolsó motoros banda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-hír-
adó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Elutazás
és hazatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim
lesztek 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04
Aranyemberek 20.35 A magyar népzene 21.06 A Ko-
pogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Önarckép 23.48
Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen

NOVEMBER 18., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstár-
sak 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.52 Jó-
zsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+
17.30 Híradó 17.30 Körzeti híradók 17.50 A Nagy
Vita 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 20.05 Dob+basszus 21.05 Poénról poénra
22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.25 TS 23.45 Tabu 1.15 Híradó Sporthírek
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 13.25 Mozimatiné 15.00

Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs
17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.50 Ba-
rátok közt 20.30 Dominónap 2005 23.20 Találkozá-
sok 23.40 Alias 0.35 Mene Trend 0.55 Így készült a
Grimm 1.15 A geo 2.15 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Ma-
gyarország! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Salome 11.50 Játékidõ 12.45 Mozidélután
15.20 A szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25
Charlie 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.50 Buzera 22.55 Tévépremier 0.50 Jó estét, Ma-
gyarország! 1.20 A hetedik érzék
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.39 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 El-
utazás és hazatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Az Úr közel! 14.04 Péntek 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 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 A magyar népzene és népköl-
tészet hete 21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04
Egy hazában

TÁRSALKODÓKÉPES NYELVTUDÁS
Angol, francia és német nyelvtanfolyamok kezdõknek! Minden korosztály számára!
AHOL BIZTOSAN MEGTANUL ANGOLUL, FRANCIÁUL VAGY NÉMETÜL!

A képzés idõtartama: 80 óra (heti 1x4 óra) 10 fõs csoportokban.
A tanfolyam díja: 30.000 Ft (375 Ft/óra). Helye: Petõfi Sándor
Gimnázium, Sárbogárd. Képzett, elismert nyelvtanárok! Biztos siker!
Cél: a társalgási szintû nyelvtudás elsajátítása.
A kurzus végén államilag elismert, „C” típusú alapfokú
nyelvvizsga is tehetõ!
Jelentkezni, információt kérni a 06 (70) 947 5224-es telefonszámon
Széplaki Zoltánnál lehet. Jelentkezési határidõ: 2005. november 24.

IMPORT HASZNÁLT

C I P Õ B Á L A -
B O N T Á S
Nõi, férfi, gyerekcipõk,

papucsok, októbertõl bakancsok
és csizmák

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban
2005. november 14-én,

9-12 óráig.
Óriási áruválasztékkal

várjuk kedves vásárlóinkat!

Sárbogárdon nyugati alapanyagokból.
KÉSZ- FÉLKÉSZ ÁRU,

DARAB- ÉS MÉTERÁRU.
Mûvelõdési ház, Hõsök tere 3.

2005. november 17., (csütörtök),
8-14 óráig, 06 (30) 298 8077.

Nyomtatás és másolás
felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja a

Bogárd és Vidéke Nyomda.
Brosúra, névjegy, meghívó, szórólap,
plakát, füzet, könyv, jegytömb, címke

és még sok más...
Nyomtatás és másolás színesben is,

színes fotónyomtatás,
nagyméretû nyomtatás...

Új lehetõség a kültéri nagyméretû
nyomtatás: színes fotóminõségû

dekoráció, tábla, zászló stb.
Új gépsorunk lehetõvé teszi, hogy ezen túl

nem kell egyszerre nagy mennyiségre
beruházni, a kisebb példányszámú
utánrendelés gyors és gazdaságos.

Megrendelések felvétele:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

(mûv. ház mögött), tel.: 06 (25) 508 900.
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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 felsõkörtvé-
lyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06
(25) 476 229. (0972926)

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

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

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

Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ.
Tel.: 06 (25) 466 002.
Kézzel válogatott és kézi csumázott, minõségi-
leg ellenõrzött õrölt fûszerpaprika erõs és
édes 2.000 Ft/kg áron kapható. Sáregres,
Tarnócapuszta. Tel.: 06 (70) 315 2002, 06 (20)
581 4865. Ebbõl egy csipet is elég, hogy ízes le-
gyen a pörkölt! (01351483)

Dunántúl Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei
részére eladó ingatlanokat. Ingyenes regiszt-
ráció. Teljes körû hitelügyintézés, értékbecs-
lés. 06 (30) 330 2615. (0668119)

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

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

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

Ha 50 és 70 év közötti, és még nincs életbizto-
sítása, 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)

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)

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

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0668139)

ABC felett lakás eladó, 06 (30) 332 6923.
(0668138)

Vegyestüzelésû kazánok és radiátorok gyári
áron, garanciával. Érdeklõdni: 06 (20) 947
5970. (0668140)

Árpád-lakótelepen garázs eladó. Tel.: 06 (20)
3390 603. (0668170)

Negyedik emeleti panellakás kiadó. Tel.: 06
(70) 3354 536. (0668122)

Családi ház eladó, panelt beszámítok. Tel.: 06
(20) 318 9014. (0668120)

Téglaházban egyszobás lakás eladó, 06 (20)
912 2813. (0668191)

Tojótyúk kapható 500 Ft/db. Ács József, Alap,
Fõ út 243. Tel.: 06 (25) 504 695, 06 (70) 455
4640. (0668190)

Ingyenes hitelügyintézés! Lakásvásárlásra
szocpol. igényléssel. Személyi hitelek egy hét
alatt. Kedvezõ gépjármû felelõsség-biztosítás!
Sárbogárd, Ady E. út 204. K&H Biztosító he-
lyi képviselet. 06 (20) 323 6011. (0668189)

Opel Cadet Combi 1.6D, friss mûszakival el-
adó. 06 (30) 449 8927. (0668188)

Építési telek eladó Sárszentmiklós központjá-
ban. 06 (20) 389 3258. (0668186)

Ipari varrógépek eladók. Fedõzõ 100.000,
interlock 35.000, gyorsvarró 35.000. Érd.: 06
(20) 250 6299. (0668183)

Frissítõ- és gyógymasszázs, 06 (30) 523 1924.
(0668182)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elektro-
mos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.:
06 (70) 617 1395. (0668181)

Sárbogárdon az Ady E. út 106. szám alatt, 22
m2-es üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06 (30)
224 2584. (0668180)
Erdészeti munkára embereket keresünk Sár-
bogárd környékérõl. 06 (70) 374 0769.
Nyugdíjast vagy rokkantnyugdíjast keresek,
aki dolgozni szeretne. Gerincbetegek, do-
hányzók és napi fizetést igénylõk ne hívjanak!
06 (20) 9177 980. (0668176)

Nagylókon, Dimitrov út 1. szám alatti újépíté-
sû családi ház munkahellyel együtt eladó.
Érd.: 06 (25) 460 615. (0668175)

Számítógép kezelésbõl korrepetálás! Házhoz
megyek! 06 (70) 240 5378, Gál. (0668149)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa eladó. Ingye-
nes házhozszállítás, 06 (30) 490 8262. (0668147)

Otthonában intézzük jelzáloghitelét: hitelki-
váltás, felújítás, korszerûsítés, vásárlás,
szocpol. ügyintézés. Ház-Hitel Iroda, Székes-
fehérvár, Palotai út 5., 1. emelet, 06 (22)
313 199, 06 (70) 453 5470, 06 (30) 359 9768.
(0668145)

Nemesbodza csemete (Haschberg) kapható.
Tel.: 06 (30) 530 4801. (0668143)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól!
Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból

50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,

06 (25) 462 295.

HITELKIVÁLTÁS, LAKÁSFELÚJÍTÁS,
VÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS ÉS

SZABAD-FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOGHITELEK. THM: 5,88.

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

NÖVÉNYVÉDÕSZER-AKCIÓ!
Növényvédõszerek -10% kedvezménnyel

kaphatók december 10-ig.
AKCIÓ! Sövénytuja 895 Ft/db. Gazdabolt

és faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224.
Tel.: 06 (25) 462 214, 06 (30) 636 2053.

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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Köszönet a gondoskodásért
Egy hónappal ezelõtt kiderült, hogy gyer-
mekem 1. számú cukorbetegségben szen-
ved, ami az egész család életét gyökere-
sen megváltoztatta. Vidékiek vagyunk,
ezért az étkezés nehezen megoldható.
Ezzel a problémával fordultam a Mészöly
Géza Általános Iskola igazgatónõjéhez,
aki megnyugtatott, hogy lehetõségeinek
megfelelõen mindent megtesz, és biztosí-
tott a pedagógusok együttmûködésérõl
is, amit ezúton is köszönök. De a félelme-
im akkor oszlottak el igazán, amikor a

gyermekem örömmel tért haza, mert a
menzán fõzõ szakács nénik külön, az õ
számára diabetikus ételeket készítettek.
Ezen felül még süteményt is sütöttek ne-
ki. Az élelmezésvezetõ fél szemét mindig
rajta tartja, mert ez a probléma neki sem
ismeretlen. Örömmel tölti el a szívemet,
hogy ilyen segítõkész emberek veszik kö-
rül a gyerekeket ebben az iskolában. A
rohanó világban hozzájuk hasonló embe-
rek nélkülözhetetlenek.

Köszönettel: Grigóliátné

Nyílt
tér

Udvariasság a buszon…?
Fültanúja voltam a minap egy városi
buszmegállóban történt eszmecserének,
s ami ott elhangzott, gondolkodóba ej-
tett. Az történt, hogy egy iskoláskorú
gyermek szülõje kérdõre vonta azt a fel-
nõttet, aki rendszeresen azon a buszon
utazik, amin az Õ csemetéje. Ez a gyerek
nem mindig úgy viselkedik, ahogy az el-
várható lenne. Akit most kérdõre próbált
vonni a szülõ, hogy sorozatosan miért
mert rászólni az Õ gyermekére, az egy al-
kalommal a megállóba beálló busz kere-
kei elõl rántotta el a gyermeket, nehogy
alákeveredjen a nagy tolakodásban, hely-
foglalásban.
Történt a minap, hogy egy kis csecsemõ-
vel szállt fel egy édesanya, s ott állt meg
elöl, ahol a fent említett kisiskolás ült a
barátjával. Egy darabig várt, hátha átad-
ják a helyet neki, de sajnos ez nem követ-
kezett be. A busz is elindult, s az anyuka
imbolygott jobbra—balra a kicsi babával,
amikor a kérdõre vont felnõtt szólt, hogy
„Gyerekek, adjátok át a helyet a kisma-
mának!” Ekkor már kénytelen volt feláll-
ni a kisiskolás és a barátja, s átadni a
helyet, mert több felnõtt is zúgolódott.

Ezek után elgondolkodtam, hogy hova
jutott ez a világ, hogy ilyenért szólni kell
egy tizenéves gyereknek. Milyen nevelést
kaphat az iskolától, a szüleitõl? Az alap-
vetõ udvarias közlekedési morált mikor
tudja majd helyesen elsajátítani s alkal-
mazni? Talán ezeket a kérdéseket kellett
volna a szülõnek is feltenni elõször, hogy
megtett-e mindent annak érdekében,
hogy a gyermeke megfelelõen tudjon vi-
selkedni az adott helyzetben. Az a szülõ is
volt egyszer terhes, neki is végig kellett
utaznia állva az utat a karján ülõ gyer-
mekkel, neki is tudni kell, milyen érzés
volt, ha netalántán nem adták át neki a
helyet!
Hogy miért is írtam le mindezt? Azért,
mert bántott a lelkiismeret, hogy nem
szóltam én is oda annak a szülõnek, hogy
álljon meg a menet, talán köszönet járna
azért, ha a gyermekét ilyen udvariasságra
figyelmeztetik, mert ebbõl csak tanulhat
Õ is a jövõre nézve.

Maradok tisztelettel:
egy udvarias felnõtt utazó

Közlemény
Alulírottak a Bogárd és Vidéke elõzõ szá-
mában megjelent „Kampányharang” cí-
mû cikkhez az alábbiakat kívánjuk hozzá-
fûzni.
— A Nemes Bereczk Imre — így olvasha-
tó a harangon — által kezdeményezett
harangláb építésérõl nem volt tudomá-
sunk.
— Mélyen elítéljük és visszautasítjuk azt
a hangnemet, amit Bereczk Imre megen-
gedett magának nagy tiszteletû Agyagási
István esperes úr egyházi méltóság felé.
— Nem értünk egyet, hogy engedély nél-
küli tettével kampányjellegûvé próbálta
alacsonyítani szeretteinkre emlékezé-
sünk napját.
— Mi, MSZP-s képviselõk a cikkben em-
lített Bereczk Imre minden tetétõl elha-
tároljuk magunkat.
Etelvári Zoltán, Ferenc Kornél, Fülöp Ist-
ván, Nedoba Károly, MSZP-s képviselõk.

Kérdezték

Úttorlasz a Csík utcában
A Csík utcában lévõ presszó elõtt rendszeresen parkolnak autók úgy, hogy szinte lehe-
tetlen tõlük közlekedni. Annak ellenére teszik ezt, hogy az épület mögött rendes par-
koló van kialakítva, ami azonban a kényelmes autósoknak köszönhetõen üresen áll.
Az ott lakók és arra közlekedõk ezúton kérik, hogy a szóban forgó autósok inkább a
parkolót használják, a presszó tulajdonosa hívja fel a vendégek figyelmét erre, a rend-
õrség pedig ellenõrizze és büntesse meg a szabálytalanul parkolókat.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönet
A Templomunk Alapítvány javára az adó
1%-ának felajánlásával 117.594 Ft érke-
zett.
Az összeget a sárbogárdi római katolikus
templom és plébánia tatarozására tarta-
lékoljuk.
Adószámunk: 18490499-1-07. Köszönjük
szíves adományukat.
Isten fizesse meg!

Kuratórium

Figyelem!
A pusztaegresi orvosi rendelõ telefonszáma megváltozott. Az új elérhetõség:

06 (25) 470 007.

Ruhaadomány-
osztás

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, Ady E. út 162.)
ruhaadomány-osztást szervez

2005. november 11-én
(pénteken), 9.00-11.00 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!


