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Gólyainvázió Sárbogárdon
Meglepõ élményekben lehetett része an-
nak, aki péntek délután a város fõutcáján
tartózkodott. Gólyainvázió volt ugyanis.
Pontosabban a gimnázium legfrissebb diák-
jait avatták a végzõsök, aminek következté-
ben (kénytelen-kelletlen) furcsa ruházat-
ban, és annál is különösebb kérdésekkel, ké-
résekkel „zaklatták” a járókelõket és bolto-
sokat a kisgólyák. 20 forintért elhallgattak;
vécépapírra gyûjtöttek aláírást; pumpával
hajtott gördeszkával száguldoztak a járdán,
pizzásdobozzal a hónuk alatt; vegyvédelmi
felszerelésben, talicskába gyûjtöttek ciga-
rettacsikket; autót mostak. Mindez nem
volt elég a nagyoknak — a kollégium étter-
mében ugyanis számos más feladattal tették
próbára a kilencedikeseket és osztályfõnö-
keiket. Láthattunk Forma 1-et négykézláb,
a két osztályfõnök táncát és egymásról ké-
szített karikatúráit, hallhattunk rémes ríme-
ket, meseslágereket, végül pedig tanúi le-
hettünk a gólyák egy lábon tett esküjének.

Hargitai Kiss Virág

Ö S S Z E F U T O T T
A B E T Ö R Õ K K E L

A K A P U B A N
Hazafelé tartott egy hantosi asszony, amikor arra figyelt föl,
hogy idegenek jönnek ki a házából. Rosszat sejtett, és kiabálni
kezdett, miközben hívta a rendõrséget. A kiabálásra odafutott
egy buszsofõr, majd megérkeztek a sárosdi õrs járõrei is. A há-
rom tolvajból kettõt elfogtak, a harmadik elszaladt. A rend-
õrök megállapították, hogy a betörõk egy Suzukiról lopott
rendszámot tettek fel az autójukra, ezért e bûncselekmény-
ükért is felelniük kell majd. A hantosi nõtõl ellopott ékszerek,
nagy értékû mûszaki cikkek és készpénz hiánytalanul meglet-
tek.

A L O P O T T K O C S I T
S Z E R B I Á B A V I T T É K

Csalás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ki-
adott elfogatóparancs alapján elkapták a kecskeméti rend-
õrök K. Attila 26 éves sárbogárdi lakost.

A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy idén szep-
tember 7-én társával — egy bajai lakossal — egy kecskeméti
Halasi úti kft. telephelyén, 800.000 Ft kaució befizetése mel-
lett, egy hét idõtartamra kibérelt egy 5.485.000 Ft értékû VW
Passat személygépkocsit azzal a céllal, hogy azt eladja. Más-
nap társai segítségével a kocsit Szerbia—Montenegróba isme-
retlen személyek részére kiszállította.

(ORFK)
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Fejes Ádám tiszteletére
„Volt egyszer egy ember, aki az õ háza
udvarán oszlopot épített az õ Istenének. De
az oszlopot nem márványból faragta, nem
kõbõl építette, hanem ezer, meg ezer apró
csillámló homok-szemcsébõl, és a homok-
szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, ne-
vettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az
ember hittel a szívében építette az õ Istené-
nek.
És amikor az oszlop készen állott, az embe-
rek még mindig nevettek és azt mondták:
majd a legelsõ szél összedönti.
És jött az elsõ szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte
össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte
össze, hanem mindegyik szépen kikerülte
az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva
összesúgtak és azt mondták: varázsló. És
egy napon berohantak az udvarára, és le-
döntötték az õ oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt,
hanem kiment megint az õ udvarára és hit-
tel a szívében kezdett új oszlopot építeni az
õ Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márvány-
ból, sem nem építette kõbõl, hanem megint
sok-sok apró homok-szemcsébõl és a ho-
mok-szemcséket köddel kötötte össze.”

(Wass Albert: Elõhang)

Ezekkel a sorokkal jellemezte Fejes
Ádám volt abai református lelkipásztor,
esperes, a település díszpolgárának mun-
kásságát Kossa Lajos polgármester az

1983-ban, hetvenévesen elhunyt tisztele-
tes úr mellszobrának avatásán, szomba-
ton délután, a református templomkert
melletti téren. A különleges ünnepségre
nemcsak a település lakói jöttek el nagy
számban, hanem Fejes Ádámné, Blanka
néni is a családtagokkal, valamint az egy-
kori lelkésztársak, barátok. Megtisztelte
jelenlétével az eseményt a mellszobor ké-
szítõje: Janzer Frigyes szobrászmûvész
(akinek immár ez a negyedik alkotása
Abán), Sárbogárdról Agyagási István es-
peres, Tóth Sándor, Sárkeresztúr nyugal-
mazott lelkésze, Szilágyi Sándor, Sárke-
resztúr jelenlegi lelkésze, valamint fele-
sége, és Szabó Gábor, a megyei közgyûlés
elnöke.
Fejes Ádám Etyeken kezdte meg szolgá-
latát az elesettek és a temetõ papjaként.
De nemcsak pap volt õ, hanem próféta is:
1941-ben és 1993-ban jelentek meg ver-
seskötetei. 1948-tól 35 éven át világította
be életével, tevékenységével az abai kö-
zösséget. Azért élt itt, hogy minden em-
ber udvarán álljon egy-egy hittel, re-
ménnyel és legfõképpen szeretettel épült
oszlop. Az õ nevéhez fûzõdik a reformá-
tus templom újjáépítése is.

A szobrot Horváth László apát, Soponya
plébánosa szentelte meg és dr. Szabó Ist-
ván, a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke avatta fel. Mint mondta:
ez a szobor legyen a hála és emlékezés jel-
képe, hogy akiknek erre visz az útja, vi-
gyék tovább a szívükben Fejes Ádám üze-
netét.
Ezt követõen Csapó Viktória szavalta el a
papköltõ egyik versét, majd Tóth Sándor,
és Maruczán Attila abai tiszteletes mél-
tatták a jeles lelkipásztort.
Végezetül Kossa Lajos virágcsokorral
köszöntötte Blanka nénit, és külön kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik
közremûködtek ennek az eseménynek
létrejöttében. Hozzátette: a megújuló
templomok, templomkertek, iskolák és
az emlékezés fái mind részei annak a
szakrális központnak, ami kialakulóban
van Abán.
Az ünnepséget a Himnusz és Szózat fog-
lalta keretbe a Sárvíz fúvószenekar kísé-
retében.

Hargitai Kiss Virág

Karácsonyi AKCIÓ
a sárbogárdi

szõnyegüzletben!
*SZÕNYEGPADLÓK

3-4-5 m szélességben,

*PVC-PADLÓK
1,5-2-3-4 m szélességben,

*futószõnyegek, *sárkaparók,
*álmennyezet-burkolók,

*díszlécek, *rozetták,
*ragasztók, *bordûrök,

*díszpárnák,
*gyapjúszõnyegek,

*230-féle szegett szõnyegbõl,
*110-féle tapétából választhat

10-15%
engedménnyel

a Tompa M. u. 25. szám alatt,
a Gréta bútorbolttal egy udvarban.

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 9-12-ig,
13-18-ig, szombaton 8-12-ig.
Telefon: 06 (25) 463 587.
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STAFÉTAVÁLTÁS
Csizmadia János, a sárbogárdi „Május
1” Mûanyag-feldolgozó és Vegyipari Szö-
vetkezet telepvezetõje közel negyven év
után nyugdíjba vonult az idén. A szép
számban megjelent sárbogárdi és buda-
pesti kollégái hétfõn búcsúztatták õt.

A szövetkezet elnöke, Boros Dániel így
köszöntötte János bácsit:
— Nagyon sok idõt ledolgoztunk egymás-
sal és megismertük egymást, 1967 óta
dolgozol itt. Lakatosként jöttél ide, fiatal
voltál és ígéretes. 1975-tõl már üzem-
fenntartási üzemvezetõként dolgoztál,
majd 1995-tõl mint telepvezetõ-helyet-
tes, 2003-tól pedig mint telepvezetõ. Te-
vékenységeddel, munkabírásoddal, szor-
galmaddal, tisztességes helytállásoddal
elõsegítetted a cégünk boldogulását. A
nehéz idõszakokban a jó ötletek mindig
megoldást hoztak a problémákra. Örü-
lök, hogy a nyugdíjas éveket egészségben,
jókedvben érted meg. Most egy új kor-
szak következik az életedben; ebbõl a
családból, amit a gyárban dolgozók kö-
zössége alkot, most átkerülsz a másik
családodba. De remélem, össze fogunk
még jönni.
Hogy valóban ne szûnjön meg a kapcso-
lat, egy telefont és egy karórát nyújtott át
az ünnepeltnek a közösség nevében.
Konstantin Mihály, a nyugalmazott te-
lepvezetõ utóda, külön megköszönte Já-
nos bácsinak mindazt, amit tõle tanult.
Csizmadia János meghatottan fogadta a
kedves szavakat és az ajándékokat. A bú-
csúztatót követõen így mesélt lapunknak
az itt töltött munkás éveirõl:
— Hány éves volt, amikor megkezdte itt a
munkát?
— Huszonegy.
— Milyen iskolát végzett?
— Géplakatos szakmunkás bizonyítványt
szereztem, majd az iskola után Székesfe-
hérváron, a vízügyi igazgatóságon dol-
goztam. ’67. november 1-jén kerültem a
ktsz-hez. Az akkori pártállami tanács
1969-ben aztán a szövetkezet rendelke-
zésére bocsátotta a mûanyag jelenlegi te-
lephelyét. Így a laktanya melletti kisüzem
(ami addig fõképp a katonatiszt-felesé-
gek foglalkoztatását szolgálta) átköltö-
zött ide, és fejlõdésnek indult. Budapesti
központtal rendelkeztünk. Pesten, a Jó-
zsef Attila Színház mellett is volt egy
alagsori üzem, ami aztán fokozatosan
áttelepült ide.
A hetvenes években, amikor üzemvezetõ
lettem, óriási fejlõdés zajlott le a szövet-
kezetnél. A hagyományos, kézi irányítású
gépeket folyamatosan lecseréltük nagy
teljesítményû, teljesen automata feldol-
gozó gépekre. Az új gépek kezelését ön-
képzés útján kellett elsajátítanunk.

1976-ban megkaptuk az elsõ nagy telje-
sítményû fúvógépet, ami újabb felada-
tokkal, tanulással járt. Közben elvégez-
tem én is itt helyben a kihelyezett tagoza-
ton a mûanyagfeldolgozó-szakmunkás is-
kolát, különbözõ továbbképzéseken vet-
tünk részt, illetve volt egy idõszak, ami-
kor Ausztriában jártam betanulni a nagy
teljesítményû fröccsöntõ gép kezelését.
Visszagondolva, az is serkentette az em-
bert, ha bizonyos fokig sikertelen volt,
mert utána újult erõvel tudott nekiállni a
munkának.
Nagyon örülök, hogy erre a búcsúztatóra
ilyen sokan eljöttek, mert úgy érzem,
hogy ez a végzett munkám elismerése.
Szeretem ezt a szakmát és az itteni közös-
séget. Jó, hogy immár 5-6 éve tudunk ren-
dezni sport- és ifjúsági napot, ami még
szorosabbá teszi az itt dolgozók közti
kapcsolatot.
— Mivel tölti ki az idejét most, hogy nyug-
díjba vonult?
— Aktívan telnek a napjaim: kertészke-
dek, az elmaradt ház körüli munkákat
csinálom meg, és a családban is elkél a
segítség.
— Vannak unokái?
— Igen, egy unokám van. Olyan szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy egy lakás-
ban lakunk, így ha valakinek szüksége
van rá, akkor ki tudjuk egymást segíteni.
Mivel most már kevesebb a kinti munka,
valószínûleg többször el fogok látogatni a
munkahelyemre is. Ha segíteni kell, ak-
kor rendelkezésre állok.
Az ünnepség után sikerült néhány szót
váltanunk Konstantin Mihály fejlesztési
fõmérnökkel, az új üzemvezetõvel is:
— Hová valósi és mikor került a gyárhoz?
— Békés megyei születésû vagyok, Duna-
újvárosba nõsültem, ott lakom. Koráb-
ban a dunaújvárosi sütõipari vállalatnál
dolgoztam mint termelési osztályveze-
tõ-helyettes. Miénk volt a jelenlegi Dom-
án-féle pékség is, így sokat jártam Bo-

gárdra. Nem volt tehát szokatlan a kör-
nyezet, amikor 2000-ben idekerültem a
mûanyag-feldolgozóhoz. A PET gépet
akkor hoztuk be. Elõször üzemvezetõ-
helyettesként tevékenykedtem, most au-
gusztustól pedig — János bácsi utóda-
ként — telepvezetõként.
— Nemrég volt egy ilyen kisebb hullám-
völgy, amibõl szerencsésen kilábaltak.
— Ezekkel állandóan meg kell küzdeni, a
piacért. Manapság nem érezheti az em-
ber egy pillanatra sem biztonságban ma-
gát. Nagyon nagy a konkurencia, ezért
igyekszünk helytállni. Sok ember munka-
helye múlik ezen a cégen. 1960-ban in-
dult a gyár pályafutása, és bízom benne,
hogy újabb negyven év múlva is mûködni
fog még.
— Vannak terveik, amik a közeljövõben
valósulnak meg?
— Állandó fejlesztések folynak a vegyi
üzem területén — új termékeket kell pi-
acra dobni. A szabványok eltörlésével
kellemetlen helyzetben vagyunk, mert
sokszor a minõség romlására kell dolgoz-
nunk az ár miatt. A multiknál diktálják
ezeket a dolgokat. Hogy mi ezt hogyan
tudjuk kigazdálkodni, azzal nem foglal-
koznak. Ettõl függetlenül a termékeinket
megpróbáljuk olyan szinten tartani, hogy
ne csapjuk be a vevõket. A multiknál
rendszeresek az újtermék-kiírások, ezek-
re rendszeresen pályázunk. Ami most
eléggé hátrányosan érinti a céget, az a kõ-
olajár-emelésbõl adódó alapanyagár-
emelkedés. Nem mindenütt tudjuk érvé-
nyesíteni az áremeléseket, mivel éves
szerzõdéseink vannak. Csak bízni tudunk
abban, hogy esetleg majd visszafelé is
mennek ezek az árak. De hát nekünk ak-
kor is munkát kell adni az embereknek,
hogy eltarthassák a családjaikat.

Hargitai Kiss Virág
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Hazatérés...
Konfirmandusok találkozója

Sárszentmiklóson
Ezen a vasárnapon hazai származású
vendég lelkipásztor, Tatai István teljesí-
tett szolgálatot a sárszentmiklósi gyüle-
kezetben. Erre a szolgálatra a Sárszent-
miklóson konfirmáltak találkozója adott
okot, amelyre õ is volt konfirmandusként
érkezett.
Máté evangéliuma 11. fejezetének 28.
versébõl olvasott föl az alkalomhoz illõ
igét: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek és vegyétek
magatokra az én igámat és tanuljátok meg
tõlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû
és megnyugvást találtok lelketeknek.”
— Mi a titka annak, hogy eljuthassunk a
panaszkodó keserûségtõl a tágszívû át-
ölelõ meghívásig? Ebben a sikerekre épí-
tõ világban az emberek számára a legna-
gyobb terhet a sikertelenségek okozzák.
Közönséges példával élve: könnyebben
észrevesszük a sajtban a lyukat, mint ma-
gát a sajtot. Hogyan dolgozzam fel a si-
kertelenséget? — tette föl a kérdést az
igét hirdetõ prédikátor, majd így vála-
szolt: — Azt látjuk az igébõl legelõször is,
hogy Jézus észreveszi a részeredménye-
ket is. Az elsõ lépés az, hogy elinduljunk a
depressziós, panaszkodós életünkbõl va-
lahova, hogy nyíljon meg a szemünk, lás-
suk meg azt is, ami van, ne csak azt, ami
nincs.
Ez a kis sárszentmiklósi gyülekezet ele-
ven példája ennek a látásmódnak.
Errõl szólt Hegedûsné Erdõdi Judit
sárszentmiklósi lelkész, örömmel adva
hírt azokról a változásokról, amelyek az
elmúlt évek alatt bekövetkeztek a kis gyü-
lekezet életében.
— Akik 5 évvel ezelõtt voltak itt, láthat-
ják, hogy azóta milyen változások történ-
tek. Bár, hogyha a lelki dolgokról kellene
beszélnem, akkor nagy a kísértés szá-
momra is, hogy a sajtban inkább a lyuka-
kat keressem, és a lyukakról kezdjek el
beszélni. Mert lehetne mondani, hogy ki-
csi gyülekezet vagyunk, és sokszor keve-
sen vagyunk egy egyszerû hétköznapi,
nyugodt, ünneptelen vasárnapon. De
mégis azt gondolom, hogy tényleg hálás
vagyok Istennek, amikor ezekrõl a dol-

gokról beszélünk, mert mégis vannak
olyanok, akik hûséges tagjai a mi gyüleke-
zetünknek, rendszeresen, vasárnapról
vasárnapra itt vannak. Istennek legyen
hála azért, hogy az istentiszteleteinket
meg tudjuk tartani, tehát mindig vannak,
akik odaszánják az idejüket, akik vágya-
koznak az Isten szavai iránt vasárnapról
vasárnapra. Tényleg azt gondolom, na-
gyon jó dolog az, hogy a gyerekek között
sokan vannak azok, akik hittanórára jár-
nak. Az elmúlt öt évben minden évben
volt konfirmáció a gyülekezetünkben. A
mi számunkhoz képest ez is nagy ajándék
az Istentõl. Ebben az évben 12 gyerek
konfirmált.

A tiszteletes asszony felolvasta azok ne-
vét, akik 1950 óta konfirmáltak gyüleke-
zetünkben. 1950-ben konfirmált Rádi
Zsuzsanna, Zádori Teréz, Csordás Ilona,
Raffai Julianna, Nagy István, Dudar Ist-
ván, Parrag Mihály, Lepsényi István,
Plézer Sándor, Baksa József, Pogány
Éva. Közülük Zádori Teréz jött el a talál-
kozóra.

1955-ben konfirmáltak: Kovács Etelka,
Ferenczi József, Szénási Zsigmond, Né-
meth István és Németh József.

1960-ban és 65-ben nem volt a gyüleke-
zetben konfirmáció.

1970-ben konfirmáltak: Doktor Júlia,
Lepsényi Zsuzsanna, Nagy Ágnes, Nagy
Ferenc és Tatai István,

1975-ben Zádori Klára, Selmeczi Kovács
István és Raffai Viktor, 1985-ben pedig:
Egyed Marianna, Egyed Tibor, Lepsényi
Mária, Fülöp Krisztina, Magai Erzsébet.

Aztán jött a rendszerváltás. Talán ennek
is köszönhetõen 1990-ben népes társa-
ság, 10 fõ konfirmált: Brúzsa Gyula,
Brúzsa László, Grácer Ildikó, Vámosi
Anikó, Bernát Tímea, Vadai Ágnes, Ke-
lemen András, Kelemen Gábor, Nemze-
tes Gabriella, Nemzetes Krisztina. Fel-
nõttként konfirmáltak: Dudar Judit,
Horváth István és Térmeg Jutka.

Az istentiszteletet záró közös ima után a
tiszteletes asszony szeretetvendégségre
invitálta a jelenlévõket.

Kihasználva a lehetõséget, eközben in-
terjút készítettem Tatai Istvánnal. Gon-
dolom, sok olvasónk érdeklõdéssel köve-
ti majd ezt a nem mindennapi beszélge-
tést.

Folytatás a következõ oldalon�
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Isten számon tartott
— Tiszteletes Úr! Ön egy itteni közis-
mert, hitbéli nagy Istenkeresõ családnak
az egyik leszármazottja. Hol teljesít most
lelkészi szolgálatot?
— Hatvanban, Észak-Magyarországon,
Heves megyében, és Nógrád megyére is
kiterjed a gyülekezetünk területe. 12
olyan állandó hely van, ahol Hatvanon kí-
vül istentiszteletet tartunk. Nõs vagyok, a
feleségem orvos, négy gyermeket neve-
lünk.
— Különös érzés lehet ide, a szülõfaluba
visszatérve felkeresni a kis gyülekezetet,
ahol gyermekként elõször ismerte meg
Isten igéjét.
— Valójába nagyon jó érzés ide hazatérni
és visszaemlékezni a 35 évvel ezelõtti ese-
ményekre. Ebben a helyiségben volt a
konfirmáció, ahol most vagyunk. Áldott
emlékû László János lelkipásztor készí-
tett fel bennünket, és nagy odaadással,
hûséggel vezetgetett, tanítgatott minket.
Õ az a személy volt, akitõl kitartást, pél-
damutatást tanultam.
— Gondolom, hogy az Isten iránti oda-
adást és hûséget a családban is volt kitõl
tanulni.
— Édesapám, Tatai Béla hosszú ideig
szolgált László Jánossal temetéseken, és
nagyon sokszor a mi otthonunkban volt
gyermek-istentisztelet és hittanóra is.
— Édesapja presbiter volt?
— Igen, presbiter volt itt, a helyi gyüleke-
zetben. Gyakran még temetéseken is le-
hetõséget kapott mint presbiter, hogy
szolgáljon és szóljon a falu népéhez. Na-
gyon büszke vagyok rá. Sajnos õ 10 évvel
ezelõtt elment közülünk.
— A 70-es évek lelki ébredését itt Sárbo-
gárdon élte meg?
— Igen, Sárbogárdon. Szabó Imre bácsi
nevéhez is kapcsolódik ez az ébredés, de
nem csak itt, hanem Budapesten, Debre-
cenben és más városokban is volt nagy
megújulás, létrejöttek közösségek, és so-
kan elindultak a hit útján. Én akkortájt
kaptam a lelkipásztori elhívásomat.
— Akkor hány éves volt?
— 13 évesen konfirmáltam. A konfirmá-
ció után pár évvel már érzékeltem, hogy
Isten hív. A konfirmációval kaptam meg
azt az ajándékot, hogy kezdtem Isten igé-
jét személyesen fogni, érteni, harcolni el-
lene, vele és mellette. Egy hatalmas vívó-
dás volt, amíg eljutottam oda, hogy Isten
többszöri hívására igent tudtam monda-
ni, és kértem, hogy Õ adjon ehhez erõt.
És akkor az Õ szent lelkével megáldott
engem.
— A lelki vezetõje ki volt akkoriban?
— Egyrészt az itteni sárszentmiklósi gyü-
lekezet volt az egyik forrásom. De na-
gyon sokat jelentett a sárbogárdi gyüle-
kezet, Szabó Imre bácsi, Éva néni lelki
gondozói szolgálata, vezetése, támogatá-
sa és az a látás, amit a református egyház-

ban végzendõ szolgálatról mondtak el.
Úgyhogy két otthonom volt, sõt, eláru-
lom, hogy két helyen konfirmáltam egy
idõben. Ez volt az egyik hely, mert ide tar-
toztunk, de édesapám annak idején fon-
tosnak találta, hogy ugyanabban az évben
a sárbogárdi gyülekezetben is tanuljam
meg azt a külön kátét, a külön kérdése-
ket, vegyek részt ott külön evangélizáci-
ón.
— Nem vált kárára?
— Nem, így „sztereóban” jött az evangé-
lium, és úgy tûnik, hogy maradandóan.
— Végül hogyan lett lelkész?
— 15 évesen éreztem legelõször a szí-
vemben, hogy Isten hív teológiát tanulni.
Nem akartam lelkész lenni. Az akkor
bennem élõ kép volt problémás a lelki-
pásztorokról, egyáltalán a lelkészi szolgá-
lattal kapcsolatban. Egyrészt az, hogy úgy
gondoltam, erre nem vagyok alkalmas.
De formailag sem tetszett az egyház meg-
jelenésében, hogy túl sok a fekete, meg a
temetésekkel kapcsolatban mindig vol-
tak kifogásaim.
— Akkor meg még különösen nagyok
voltak a megkötések.
— És hát egyáltalán milyen perspektívája
volt a lelkészi szolgálatnak egy szocialis-
ta, kommunista világban?
— Akkor erõsen korlátozták a hitéleti
megnyilvánulásokat.
— Igen. Ezért is gondoltam én akkori-
ban, hogy mûszaki pályára menjek. De Is-
ten nem így gondolta. És minél inkább tá-
volodtam a gondolattól, hogy lelkész le-
szek és teológiát tanulok, annál inkább
elfogyott az a kezdeti tûz és békesség —
Isten lelke mintha megszomorodott vol-
na bennem. És eljött az a nap, amikor
már úgy éreztem, hogy ezt valahogy tisz-
tázni kell magamban.
— Közben valamilyen világi iskolában ta-
nult?
— Igen. Székesfehérváron tanultam az
Ybl Miklós Gimnázium és Szakközépis-
kolában. A tavaszi szünetben, amikor ha-
zajöttem, és szõlõt metszettem egyedül
kint a kertben, akkor jött a belsõ elhívás.
Azt mondtam Istennek, hogy: „Uram,
megyek és engedelmeskedem a Te hívá-
sodnak, de te add meg ehhez az erõt!”
Amikor ezt kimondtam, a lelki békessé-
get visszanyertem.”
— Végigcsinálta a középiskolát?
— Persze, természetesen végigcsináltam
a középiskolát. De ezután jött a nagy
megpróbáltatás. Visszamentem a közép-
iskolába. A Március 15-e úton volt a kol-
légiumunk. Radovics igazgató hívatott,
és közölte, hogy el kell hagyjam a kollégi-
umot és az iskolát, mert egy takarításkor
kiderült, hogy a szekrényemben hitbéli
olvasmányokat tartok. Ezek apologetikai
hitvédõ iratok voltak. De volt ott egy pél-
dány a bibliából is, és az ehhez kapcsoló-

dó jegyzeteim. Mert amit elolvastam, azt
általában kijegyzeteltem.
— Döbbenetes! A 70-es években még
mindig volt vallásüldözés az iskolákban?
— Igen. Egy belügyes hivatásos tiszt is be-
hívatott a rendõrségre, aki 3 órás kihall-
gatáson faggatott, hosszú jegyzõkönyvet
írt a hitemrõl, a terveimrõl. Persze, meg-
kérdezték azt is, hova gondolok menni.
Mondtam, hogy teológiára, és lelkész
szeretnék lenni. Behívatták a szüleimet
is, és akkor mondtam el igazából nekik,
hogy én már döntöttem. Tehát elõbb tud-
ta ezt a döntésemet a hivatalos közeg,
mint a szüleim. És akkor õk elárulták azt,
hogy õk felajánlottak engem Istennek,
amikor 3 éves lehettem, és egy súlyos be-
tegség miatt több héten át magas lázzal
kórházban feküdtem Székesfehérváron.
Amikor felajánlottak Istennek, akkor
megfordult az egészségügyi állapotom, és
megszûnt a hosszantartó láz. Úgy tûnik,
Isten számon tartott. Aztán azt mondták
az orvosok, hogy az agyhártyagyulladás
súlyossága miatt nem biztos, hogy tud a
gyerek igazán még teljes ember lenni, ta-
lán gyógypedagógiai alany lesz belõle. De
nem így történt, korengedménnyel men-
tem általános iskolába, és Isten felépített
és helyreállított. Aztán így bennem is
összeállt a kép, hogy ez nem csak egy bel-
sõ lelki vergõdés volt a részemrõl, hanem
e mögött volt egy sokkal komolyabb iste-
ni elhívás. Így történt, hogy a szülõi fel-
ajánlás és a bensõ elhívás találkozott.
— És aztán teológiára ment.
— Teológiát tanultam, utána megnõsül-
tem.
— Hol tanult?
— A budapesti teológián.
— A Kálvin téren?
— Igen. Ott 1980-ban végeztem, utána
egy évig segédlelkész voltam Kelenföl-
dön, majd egy évig Nyugat-Németország-
ban voltam ösztöndíjas, Bielefeldben. A
Bethel-intézetben Újszövetséggel és gya-
korlati teológiával foglalkoztam. Ezt kö-
vetõen kerültünk hamarosan, másfél év-
re rá, Hatvanba, és azóta ott szolgálok.
— Köszönöm a beszélgetést, és ismétel-
ten áldást kívánok a munkájára!

Hargitai Lajos
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Újra munkában
a kunszentmiklósi banda

Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt Cs. Z., F. S., N. Z. és
N. K. kunszentmiklósi lakosok ellen, akik
november 7-én, 14.30 órakor Vajta, Sza-
badság téri Csipet ABC-nél rakodást vég-
zõ S. E. vajtai lakos figyelmetlenségét ki-
használva, a kisteherautójából eltulajdo-
nítottak két pénztárcát, bennük iratok-
kal, és 950.000 Ft készpénzzel.
Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki november 4-e, 17.00 óra és no-
vember 5-e, 7.50 óra közötti idõben Sár-
bogárd, Ady E. úti kínai üzlet kirakat-
üvegét betörte, és eltulajdonított külön-
bözõ ruhanemûket. A lopással okozott
kár: 119.000 Ft, a rongálással okozott kár:
10.000 Ft.
Ismeretlen tettes november 5-én, 12.00
és 15.30 óra közötti idõben Alsószentiván
külterületén Z. B. dombóvári lakos te-
hergépkocsijából eltulajdonította a pénz-
tárcáját, benne irataival. A lopással oko-
zott kár: 52.000 Ft.

Nem gyónni indult
a parókiára

Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki november 6-án, 2.00 és 9.30 óra kö-
zötti idõben Cece, Deák F. utcában lévõ
parókiára a csukott, de nem zárt ablakon
behatolt, ahol kutatást végzett, és eltulaj-
donított egy videomagnót. A lopással
okozott kár: 25.000 Ft.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki november 6-án, 10.30 óra elõtti
idõben Sárkeresztúr, katolikus templom
elõl eltulajdonította az ott elhelyezett
Szûz Mária-szobrot.

Elgázolta a tehervonat
L. B. sárosdi lakos november 7-én, 6.50
órakor Sárosd, 831-es vasúti pályaszel-
vényben a fénysorompónál, a tilos jelzés
ellenére, az átjáróba gyalogolt, és a sínek
közé feküdt, vagy esett, ahol a Budapest-
rõl érkezõ tehervonat rajta áthajtott,
aminek következtében fent nevezett el-
halálozott.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,

aki november 5-re virradóra Sz. J.-né sár-
bogárdi lakos lakásából ismeretlen mó-
don eltulajdonított iratokat, valamint
200.000 Ft készpénzt.

A télre készültek
Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettesek el-
len, akik november 7-én, 18.00 óra körüli
idõben H. L.-né alapi lakos tulajdonát ké-
pezõ ingatlant feltörték és egy kályhát
megpróbáltak eltulajdonítani. A cselek-
mény megzavarás következtében meghi-
úsult.

Nyomozás indult jogtalan elsajátítás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt L. F. sár-
bogárdi lakos ellen, aki november 4-ét
követõen F. J.-né sárbogárdi lakos elha-
gyott Nokia 6610i típusú mobiltelefonját
értékesíteni akarta, a telefon visszaadás-
ra került eredeti tulajdonosának.

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki október 10-e, 6.00 óra és október
31-e, 15.00 óra közötti idõben B. A. cecei
lakos tulajdonát képezõ Cece külterüle-
tén lévõ földterületérõl eltulajdonított 6
q kukoricát. A bûncselekménnyel oko-
zott kár: 12.800 Ft.

Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki november 8-a, 11.00 és 11.10 óra kö-
zött sáregresi polgármesteri hivatal iro-
dahelyiségébõl eltulajdonította Ny.-né K.
E. sáregresi lakos pénztárcáját, benne
iratokkal és 17.000 Ft készpénzzel.

Egészségtelen hitelkártya
Nyomozás indult készpénzt helyettesítõ
fizetõeszközzel való visszaélés vétség
megalapozott gyanúja miatt. Dr. L. J. az
EGÉSZ-SÉGBEN ÉLVE BT. képvisele-
tében feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen aki, aki sárosdi lakásából eltulajdo-
nította a bt. tulajdonában lévõ hitelkár-
tyát, és arról szeptember 4-én, 17.30 óra
és szeptember 6-án, 12.24 óra közötti idõ-
ben készpénzt vett fel a kártyáról. A bûn-
cselekménnyel okozott kár: 110.000 Ft.

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult. B. I. budapesti lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki október 28-a, 16.00 óra és november
2-a, 8.00 óra közötti idõben Sárbogárd,
Árpád úti irodájából eltulajdonított egy
gáztûzhelyet, valamint irodabútorokat.
A bûncselekménnyel okozott kár: 50.000
Ft.
Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki november 9-én, a hajnali órákban
Cs. T. sárbogárdi lakos udvarában a nyi-
tott garázsba behatolt, és az ott parkoló
Peugeot típusú gépkocsi hátsó ablakát ki-
törte és abból 1 db motorfûrészt tulajdo-
nított el. A lopással okozott kár: 125.000
Ft, a rongálással okozott kár: 50.000 Ft.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki november 9-re virradóra ajtóbe-
feszítés módszerével behatolt Sárbogárd,
MÁV-állomás területén található blokk-
mesteri szakasz irodahelységeibe, és on-
nan sarokcsiszolót, ütvefúrót, lámpát, la-
katfogót, forrasztópákát tulajdonított el.
A lopással okozott kár kb.: 103.000 Ft.
Visszaélés okirattal vétség megalapozott
gyanúja miatt nyomozás indult ismeret-
len tettes ellen, aki október 5-én, 13.00 és
19.00 óra közötti idõben Szabadegyháza,
Szabadság tér alatti helyen eltulajdoní-
totta P. K. isztiméri lakos iratait.
Nyomozás indult visszaélés okirattal vét-
ség megalapozott gyanúja miatt ismeret-
len tettes ellen, aki október 16-án Sáros-
don, a sportpálya öltözõjébõl eltulajdoní-
totta T. T. székesfehérvári lakos iratait.
A Várpalotai Rendõrkapitányság nyo-
mozást rendelt el október 26-án, amit a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya folytat le hitelsértés vétség meg-
alapozott gyanúja miatt L. M. izsáki lakos
ellen, aki március 25-e óta nem fizeti a
Merkantil Bank Rt.-nek a gépkocsijára
felvett hitel részletét, valamint az autót
sem szolgáltatja vissza.

Kérésre házhoz
megy a Mikulás

2005. december 6-án, kedden,
17—20.00 óráig kérésre
házhoz megy a Mikulás.

Jelentkezés a
06 (30) 375 2631 és a 06 (70) 315

3551 telefonszámokon lehet
november 26-ig.

Hurrá, itt a Mikulás!

Ismét Sárbogárdon
a Mikulás

2005. december 3-án,
10.00 órától.
Sárbogárdon

a mûvelõdési háztól,
Sárszentmiklóson a klubtól indul.
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TÁNCHÁZ CECÉN

Táncházba hívták az érdeklõdõket hétvé-
gén, a cecei új mûvelõdési házban. Dél-
után az aprók táncával kezdõdött a mu-
latság. A vendéglátó cecei Gerlice tánc-
együttes jó zenével, étellel, itallal várta a
vendégeket, akik szép számban érkeztek
helybõl és a környékbõl, így Alapról, Sár-
bogárdról és más településekrõl is. A leg-
nagyobb tömeg 7 óra körül volt. A táncba
bekapcsolódtak a gyerekeket kísérõ szü-
lõk is. A zenekar este majdnem 11 óráig
húzta a talpalávalót. A szünetekben já-

tékra is sor került, aztán újra indult a kö-
vetkezõ tánckör. A legények „csapáso-
lóval” csináltak kedvet a lányoknak és a
táncot eleinte csak szemlélõ vendégek-
nek.
Nagyon jó lenne, ha a cecei táncház a tér-
ség rendszeres hagyományává válna,
hogy meghonosodjon az igényes tánckul-
túra, amelyben megelevenedhetnek a
magyarság hagyományai táncban, zené-
ben, népdalban és a népmesékben.

Hargitai Lajos

Cece Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2005. november 18-án,
18 órakor

megrendezésre kerülõ,

a SAPARD-támogatással épült
mezõgazdasági úthálózat

átadó ünnepségére,

valamint a

Mûvelõdési Ház
mozi—konferencia terem

átadására.

Helyszín: Cece, Mûvelõdési Ház,
Szabadság tér.

Az új mezõgazdasági utakat átadja
Lengyel Zoltán, a 6-os számú
választókerület országgyûlési

képviselõje és dr. Soós Kálmán,
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal, Veszprém Megyei
Kirendeltségének vezetõje.

Varga Gábor polgármester

Tökmanó

Sárszentmiklóson a Kippkopp Óvoda be-
járatánál egy kedves tökmanó fogadja
minden reggel az érkezõ gyerekeket. A
tökmanót Emperger Gizella és Németh
Renáta óvónõk készítették.

/H/

VÁSÁR
a mûvelõdési házban

Sárbogárdon
(Hõsök tere 3.)

2005. november 18-án,
pénteken, 9-12 óráig.

ágynemûágynemû
890 Ft890 Ft

játékautójátékautó
190 Ft190 Ft

edénykészletedénykészlet
690 Ft690 Ftrádiórádió

690 Ft690 Ft

Több
mint
száz

termék

NAGY KARÁCSONYI AKCIÓK
a FAIR 2002 Kft.-nél!

Sarok- és 3+2+1-es ülõgarnitúrák-
10-15%-os kedvezménnyel!

Hajni 3+1+1 83.500 Ft
Bea 3+2+1 93.500 Ft
Torino 3+1+1 108.500 Ft
Cleopátra 3+2+1 113.500 Ft

Sarkok 49.500 Ft-tól, továbbá franciaágy
24.000 Ft-tól, heverõ 13.400 Ft-tól,

fotelágy 13.500 Ft-tól,
ágyazható rekamié 35.500 Ft-tól.

Akciónkban, ha most
megrendeli bútorát

a téli hónapokra
(dec., jan., febr.)

10-15%-os kedvezményt adunk.
Házhoz szállítással várjuk

kedves vevõinket és megrendelõinket.
FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
VII. forduló eredményei
Toledó 2005—B. B. Truck SE

6-3 (3-1)

Vezette: Rehák S. Toledó: Horváth I.,
Csuti T., Bodoki, Barabás R., Soós. Cse-
re: Barabás B., Csuti J., Horváth Zs., Kiss
A., Kiss L. B. B. Truck: Dobrovitzki,
Zádori, Balázs, Kovács, Simon. Csere:
Bognár. Csak tíz percig tartott a B. B.
Truck elõnye. Elfáradtak és jött az ilyen-
kor szokásos vereség. Igaz, hogy kiegyen-
lítettek, de többre nem futotta az erejük-
bõl. Góllövõk: Barabás R. (2), Kiss A.,
Barabás B. (2), Bodoki, illetve Simon,
Zádori, Kovács.

Vidámfiúk—Krencz Nagyker 0-4 (0-4)

Vezette. Rehák S. Vidámfiúk: Németh,
Horváth, Nyári, Huszti R., Keresztyén.
Csere: Huszti L. Kovács, Oláh. Krencz
Nagyker: Petrovics, Ragyamóczki, Kõvá-
gó, Somogyi, Krencz. Csere: Pálinkás,
Vámosi.
Késõn ébredtek a Vidámfiúk. Semmi
sem sikerült nekik pedig a fõnök kiabált
velük. Ez a Krencz-csapat érdemeit nem
kisebbíti. Az elsõ félidõben eldõlt a há-
rom pont sorsa. Góllövõk: Somogyi (2),
Kõvágó, Petrovics.

Enying—Haladás 4-0 (2-0)

Vezette: Rehák S. Enying: Varga:
Pudelka, Poór, Vas T., Vass F. Csere:
Csányi, Körmendi I., Körmendi II:
Haladás: Géczi, Szántó Zs., Szalai, Szán-
tó K., Nagy. Csere: Balogh, Berzeviczy,
Hollósi.
A bajnokság során most találkozott elõ-
ször jobb csapattal az Enying. Gyõzelmé-
hez így sem fért kétség. A fiatalok felvet-
ték velük a versenyt, de elég pontatlanok
voltak a kapu elõtt. Sportszerû mérkõzé-
sen úgy nyert az Enying, hogy játszotta a
labdarúgást, sokkal pontosabban célzott.
Góllövõk: Vass F., Pudelka, Vas T.,
Körmendi II.

Sárkeresztúr KIKE—Flamengó
4-2 (3-2)

Vezette: Nagy S. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger J., Szauervein, Sütõ. Csere:
Kálmán, Lengyel. Flamengó: Verbóczki,
Tóth A., Vass, Killer, Lakatos. Csere:
Banda, Tóth S.
Változatos, jó iramú, néha kemény bele-
menésekkel tarkított mérkõzésen a KI-
KE jobb csapat benyomását keltette,
megérdemelten gyûjtötte be a három
pontot, megõrizve vezetõ pozícióját a
Bogárd és Vidéke-csoportban. A Fla-
mengó csapata nem bírja el, hogy Ver-
bóczky kapusként játszon. Jobb lett vol-
na, ha olyat állítanak a posztra, aki keve-
sebbet „brusztol” a pályán. Góllövõk:
Hajdinger J., Szauervein, Sütõ, Vörös, illet-
ve Lakatos, Killer. Sárga lap: Sütõ.

Miklós-Cece Öregfiúk—Légió 2000
Bt. 3-2 (1-1)

Vezette: Nagy S. M-C: Gyenes, Kiss P.,
Klazer, Erdélyi, Sohár. Csere: Démuth,
Kiss J., Kokics. Légió: Meggyes, Németh,
Csuti, Csizmadia, Egei Zs. Csere: Egei J.,
Horváth, Szilágyi Cs. Szilágyi F., Orbán,
Tar.
Most jól játszott a Légió mégis kikapott.
Az elsõ félidõben nem bírtak egymással a
csapatok, sok helyzet maradt ki mindkét
kapu elõtt. Izgalmas volt a második félidõ
is. Megérdemelten szerezte meg a három
pontot a Miklós-Cece, mert a játékra
koncentráltak és a jobbik felét mutatta.
Góllövõk: Erdélyi, Klazer, Sohár, illetve
Csizmadia (2).

Extrém—Taki Team 2-0 (1-0)
Vezette: Nagy S. Extrém: Vörös, Dévé-
nyi, Ladányi, Horváth T., Juhász. Csere:
Pálinkás. Taki Team: Lajtos, Rohonczi
M., Rohonczi R., Geiger, Rohonczi G.
Csere: dr. Roshdi, Király.
Jó hajtós mérkõzésen, az Extrém mind-
két félidõben lõtt egy-egy gólt és ezzel
megnyerte a mérkõzést az immár hetek
óta a gödörben levõ Taki Team ellen.
Hogy ebbõl az állapotból mikor sikerül
felébrednünk, kérdéses. Az Extrém to-
vábbra is harcban a dobogóért. Góllövõk:
Dévényi, Juhász.

DKS—Pusztaegresi fiúk—5-2 (4-0)
Vezette: Nagy S. DKS: Suplicz, Kelemen,
Farkas, Domján, Kovács. Csere: Kassai,
Somogyvári. Pusztaegresi Fiúk: Holcz
T., Bosnyák, Holcz L., Magyar, Tóth.
Csere: Õri Cs., Õri Z., Schmidt.
Nehezen született meg a vezetõ gól, de
aztán potyogtak az elsõ félidõben. Haj-
tottak a fiúk, helyzetük is volt, de azokat
elpuskázták. A második félidõben a kez-
dés után büntetõt rúghatott a Puszta-
egres. Bosnyák lövését hárította Suplicz.
Ami kimaradt, azt mezõnyjátékból meg-
csinálták. Nem adták fel, küzdöttek be-
csületesen és ennek meg is lett az ered-
ménye. Ha szerencséjük van, szorosabb is
lehetett volna a végeredmény. DKS a
nagy gólokra törekedett. Sárga lap: Holcz
T. Góllövõk: Kelemen (3), Kovács, Kassai,
illetve Magyar, Bosnyák.

Devils—Vasutas 2-6 (2-3)
Vezette. Nagy S. Devils: Ocsovai,
Danicsek, Huszár, dr. Pátzay, Kovács.
Csere: Dravecz, Lajtos L. Vasutas: Kehl,
Rozgonyi J., Lang, Magyar, Flõgl. Csere:
Althammer, Bozsoki, Guszejnov, Roz-
gonyi G.
Bátran kezdett a Devils, hiszen kétszer is
vezetett az elsõ félidõben, de az összpon-
tosítással baj volt a mérkõzésen; annak
ellenére, hogy ilyen különbséggel nyert, a
Vasutas nem játszott jól. Az egyéni-
eskedést helyezték elõtérbe. Jobb csapa-
tok ellen ez kevés. Ha a Devils-ben a fia-

talok felnõnek az idõsebbek színvonal-
ára, eredményesebbek lehetnének. Gól-
lövõk: Danicsek, dr. Pátzay, illetve Flõgl
(2), Magyar (3), Rozgonyi J.

Twister—OMV 1-12 (1-7)
Vezette: Fekete L. Twister: Bayer, Mol-
nár, Balogh, Bognár, Szabó. OMV: Nagy,
Zsebõk, Halasi, Gráczer, Killer. Csere:
Sinka.
Hamar vezetést szerzett az OMV, viszont
elég hamar egyenlített a Twister. Ezután
elindult a gólgyártás, úgy OMV-módra.
Kidolgozott helyzetek, szép gólok, elõre-
lépés a tabellán. Az iram nem volt túl
nagy. A tisztes helytállás lett volna a
Twister célja, de ezt nem tudták megvaló-
sítani. A sok kapott gól önmagáért beszél.
Góllövõk: Bognár, illetve Gráczer (6),
Killer G. (4), Zsebõk (2).

Memphis Plusz—Magnum V. B. T.
1-2 (1-2)

Vezette: Fekete L. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Simon. Csere:
Lóth, Molnár, Roszkopf, Zámbó. Mag-
num: Györök, Csõgör, Mádi, Lakatos,
Mihalkó. Csere: Bor, Csendes, Máté Sz.,
Szalai.
A jó iramú mérkõzésen a Memphisnek
voltak nagyobb helyzetei, bár a Magnum
kontrái is veszélyesek, így tizenhét perc
után egyenlõ a mérkõzés állása. Aztán
jött Boros rossz kidobása, mely a védõrõl
saját kapujába csorgott a labda. Küzdel-
mes volt a második félidõ is, de Györök
remek napot fogott ki, ezzel begyûjtötték
a három pontot. Góllövõk: Simon, illetve
Lakatos, Takács (öngól).

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 6 - 1 30-17 18
2. OMV 5 - 2 50-17 15
3. Extrém 4 2 1 22-14 14
4. Memphis Plusz 4 1 1 18-12 13
5. Krencz Nagyker 3 2 2 24-15 11
6. Magnum 3 1 2 19-22 10
7. Flamengó 1 2 3 16-24 5
8. Taki Team 1 1 4 10-15 4
9. Vidámfiúk 1 1 4 11-37 4
10. Arsenal 1 1 4 13-18 4
11. Twister - 1 5 6-35 1

Góllövõlista állása:
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
I. Gráczer László 14 gól, II. Killer Gábor
13 gól, III. Sütõ Zoltán 12 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 6 - - 61-7 18
2. Légió 2000-Fair bútor 5 - 1 24-8 15
3. DKS 5 - 1 29-14 15
4. Toledó 2005 4 - 2 34-22 12
5. Haladás 4 - 2 25-13 12
6. Miklós-Cece Öregfiúk 4 - 3 22-13 12
7. Vasutas 3 - 3 24-22 9
8. B. B. Truck SE 2 - 5 12-37 6
9. Old Boys 1 - 5 17-46 3
10. Devils 1 - 6 11-62 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 7 7-42 0

Folytatás a következõ oldalon�



Bogárd és Vidéke 2005. november 17. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

Góllövõlista állása:

Azonos pontszám esetén, itt a több rúgott gól a döntõ.
I. hely: Vas Tamás 21 gól, II. Vass Ferenc 17 gól, III. Barabás
Roland 13 gól.

Igazolt labdarúgók,
sportkörelnökök figyelem!

A bajnoki idény befejezése után a szervezõk teremtornát ren-
deznek két korosztályban: I. korosztály 13-17 év, II. korosztály
17 év felett, szombat délutánonként Sárbogárdon a Mészöly
Géza Általános Iskola tornacsarnokában, 2x20 perces játékidõ-
vel. A torna elsõ három-három helyezett csapata díjazásban ré-
szesül. A szervezõk az elsõ hat-hat csapat nevezését fogadják el.
Nevezni a 06 (30) 512 7765-ös telefonszámon lehet.

– G. F. –

Folytatás az elõzõ oldalról�

Köszönet
Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával intézményünket támogat-
ta. A felajánlott összeggel a levelezõs versenyeinket segítjük.

Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány Sárbogárd,
Fülöpné Nemes Ildikó MGÁIA elnök

Felvételi tájékoztató
Még alig kezdõdött el a tanév, de már a következõ elõkészí-
tésével foglakozunk. Bizonyára sok negyedikes és nyolcadi-
kos diák is így tesz. Ezért beiskolázással kapcsolatos tájékoz-
tatóra hívjuk iskolánkba, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimná-
zium és Szakközépiskolába az érdeklõdõ diákokat és szülei-
ket.

A négyosztályos gimnáziumról és a nyelvi elõkészítõ évfo-
lyamról 2005. december 1-jén 14.30 órakor, a szakközépis-
koláról 2005. december 1-jén 15.30 órakor, a nyolcosztályos
gimnáziumról (a nyolcadikosok pályaválasztási útmutatójá-
ban megjelentektõl eltérõen) november 26-án, 9 órakor
hallhatnak a bennünket megjelenésükkel megtisztelõk.

Boda János igazgató

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2006
Sárbogárd Város Önkormányzata által

támogatott pályázók névsora
Sorsz.: Típus Név Tám. összeg Ft-ban
1. A Szotyori Nagy Ferenc 2.500
2. A Szotyori Nagy László 2.500
3. A Koska Krisztina 2.500
4. A Torma Zsanett 2.500
5. A Kõmíves Tímea 2.500
6. A Gazsó Kata 2.500
7. A Szabó Gyöngyi 2.500
8. A Varga István 2.500
9. A Kiss Tamás 2.500
10. A Takács Katalin 2.000
11. A Móricz László Mihály 2.000
12. A Móricz Ágnes Éva 2.000
13. A Kovács Mária 2.000
14. A Soós Sára 2.000
15. A Fekete Tímea 2.000
16. A Mezõ Andrea 2.000
17. A Enyedi Anita 2.000
18. A Strasszer Anita 2.000
19. A Szeklár Mariann 2.000
20. A Szeklár Péter 2.000
21. A Albrecht Edina 2.000
22. A Rosta Mária 1.500
23. A Horváth Anikó 1.500
24. A Berta Alexandra 1.500
25. A Tar István 1.500
26. A Szép Viktória 1.500
27. A Gráczer László 1.000
28. A Fûrész József 1.000
29. A Németh Krisztina 1.000
30. A Horváth Helga 1.000
31. A Horváth Veronika 1.000
32. A Nagy Gábor 1.000

Tóth Zoltán, az okb elnöke

Játssz velünk
a családsegítõben!

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

2005. november 19-én
(szombat), 9-12 óráig
játszóházat szervez.

Program: adventi koszorúkészítés.
Hozz magaddal koszorúalapot,

4 db gyertyát és õszi terméseket!

Vendégünk: Szabóné Czuczai Katalin.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162. Telefon: 06 (25) 508 970.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2005. november 28-án (hétfõn),
16.00 órakor közmeghallgatást tart,

melyre meghívom.

A közmeghallgatás helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri
Hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend: Sárbogárd Város Önkormányzatának 2006. évi
költségvetési koncepciója.

Juhász János polgármester
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Sárszentmiklós—Baracs 0-0 (0-0)
Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Nádo-
ri. Sárszentmiklós: Sipõcz, Szarka (Szil-
ágyi), Bodó, Papp A., Csanaki, Bakos
(Molnár), Markovics, Salamon, Tórizs,
Szabó. Baracs: Vaszócsik, Budai, Megy-
gyes, Suhayda, Bódi, Szabó, Petrás, Rad-
nó, Balogh (Idei), Miklós, Gáspár.
Várakozás azért elõzte meg a mérkõzést,
mert mint köztudott, az elõzõ átigazolási
idõszakban tõlünk három játékos távo-
zott a baracsi csapathoz, így Miklós, Pet-
rás és Budai, míg onnan kettõ érkezett
hozzánk Csanaki és Markovics.
A baracsi csapat a bajnokság eddig leját-
szott meccsein nem igazán remekelt, de a
fentiekbõl következõen várható volt,
hogy nagy bizonyítási vággyal lépnek pá-
lyára az eltávozottak és az érkezettek.
Mint már megszokott, támadó módon lé-
pett fel csapatunk, melynek eredménye-
ként három tiszta ziccert kihagytunk az

elsõ játékrészben, és még ezen felül is vol-
tak kecsegtetõ akcióink, mint az ered-
ménybõl is kitûnik gólt szereznünk nem
sikerült.
Ebben a játékrészben el kellett volna
döntenünk a találkozót, de ki tudtuk
hagyni a kihagyhatatlant. Egyértelmûen
fölé nõttünk az ellenfélnek, csak ezt nem
tudtuk gólra váltani.
A második játékrészben — mint várható
volt — kezdett görcsössé válni az erõsen
tartalékos csapatunk, így már az ellenfél-
nek is volt néhány sikertelen kísérlete,
melyek során egy alkalommal Sipõcznek
bravúrral kellett védeni.
A fenti okok miatt sokan féltették csapa-
tunkat ettõl a mérkõzéstõl, de mindettõl
függetlenül azért gyõzelmet vártunk egy
nagy csatában.
Sajnos, ez nem sikerült, így ami biztos, az
õszi szezont a negyedik helyen zárjuk. Ez

kifejezetten jó eredmény és azt hiszem a
kezdéskor mindenki kiegyezett volna ve-
le.
Horváth Csaba edzõ: Sok hiányzó miatt
játékunk elmaradt a várakozásoktól, eny-
nyi helyzetbõl illett volna legalább egy
gólt szereznünk, mely elég lett volna a
gyõzelemhez.
Örömteli, hogy sok fiatal játékos szerep-
hez jutott.
Jók: Szarka, Sipõcz, Markovics.
Ifjúsági csapatunk 5-1 arányban alulma-
radt a kifejezetten jó játékerõt képviselõ
ellenféllel szemben, de a mérkõzést jogo-
sulatlan szereplés miatt megóvtuk.
Már a játékvezetõi öltözõben kiderült,
hogy az óvásunk valószínûleg 3-0 arányú
gólkülönbséggel a 3 pontot a mi csapa-
tunk kapja.

Szabó Béla

A Femol-csoport
állása

Káloz—Elõszállás 4-0 (2-0)

200 nézõ, vezette: Szikszai. Gólszerzõ:
Schneider Z., Schneider Gy., Balogh,
Lukács. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Seregélyes—Szabadbattyán 6-1 (3-0)

250 nézõ, vezette: Herke. Gólszerzõ:
Polányi Á. (2), Koller, Dvéri Zs. (3), illet-
ve Knézli. Ifjúsági mérkõzés: 7-2.

Pálhalma—Kisláng 2-4 (2-2)

210 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Reichardt, Barics, illetve Bekõ (3), Prá-
gai Z. Kiállítva: Szalai, Bogó (Pálhalma).
Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Mezõszilas—Jenõ 1-5 (1-3)

80 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ:
Wukovics, illetve Unger (2), Potolák,
Gulyás, Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 0-15.

Kulcs—Sárbogárd 1-6 (1-3)

70 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ:
Hidalmási, illetveCsendes (2), Huszár
(2), Iványi (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Lajoskomárom—Füle 3-0 (0-0)

100 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ:
Szabó (2), Kleiber. Ifjúsági mérkõzés:
2-4.

LMSK—Sárosd 1-3 (0-2)

150 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ:
Szûcs, illetve Kovács (2), Berényi. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 3-1.

Beloiannisz—Mezõfalva 3-3 (3-3)

120 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Szolomosz (2), Lakakisz, illetve Szepesi,
Kassai, Beibel. Ifjúsági mérkõzés: 0-19.

Déli-csoport állása
Nagylók-Hantos—Sáregres 1-2 (1-0)

Vezette: Kovács. Gólszerzõ: Dérfi, illet-
ve Sülyi, Csizmarik.
A Déli-csoportban még két találkozó, a
Sárszentágota—Perkáta, Perkáta—Sár-
egres mérkõzés hátra van.

FEMOL ‘97-csoport
állása

1. Kisláng 14 11 3 - 51-9 36
2. Sárosd 14 11 2 1 77-18 35
3. Jenõ 14 11 2 1 62-13 35
4. Seregélyes 14 11 1 2 75-16 34
5. Pálhalma 14 10 3 1 60-18 33
6. Szabadbattyán 14 8 1 5 41-37 25
7. Káloz 14 6 3 5 22-28 21
8. Lajoskomárom 14 6 2 6 33-38 20
9. LMSK 14 4 6 4 37-27 18
10. Mezõszilas 14 5 2 7 34-47 17
11. Sárbogárd 14 5 1 8 29-38 16
12. Füle 14 2 2 10 25-71 8
13. Beloiannisz 14 2 1 11 25-58 7
14. Elõszállás 14 1 3 10 13-54 6
15. Mezõfalva 14 1 2 11 14-53 5
16. Kulcs 14 - 2 12 11-84 2

Déli-csoport állása
1. Cece 12 11 1 - 53-11 34
2. Zichyújfalu 12 7 4 1 34-14 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. Vajta 12 4 - 8 31-25 12
9. Rácalmás 12 4 - 8 25-34 12
10. Sáregres 11 4 - 7 15-28 12
11. Nagylók-Hantos 12 2 3 7 16-41 9
12. Perkáta 10 1 2 7 9-34 2
13. Sárszentágota 11 - 1 10 8-50 -2
Dégtõl 1, Perkátától és Sárszentágotától 3 büntetõ-
pont levonva. RONEKO-csoport

állása
1. Martonvásár 14 11 1 2 42-12 34
2. Aba-Sárvíz 14 11 - 3 43-17 33
3. Velence 14 10 1 3 35-21 31
4. Sárszentmiklós 14 8 3 3 24-15 27
5. Kisapostag 14 7 2 5 33-30 23
6. Polgárdi 14 6 3 5 39-27 21
7. Etyek 14 6 2 6 33-17 20
8. Csór 14 5 5 4 24-21 20
9. Iváncsa 14 6 2 6 25-28 20
10. Adony 14 5 3 6 33-34 18
11. Szabadegyháza 14 5 1 8 18-36 16
12. Bicske 14 4 3 6 20-21 15
13. Baracs 14 4 3 7 16-24 15
14. Alba Regia 14 4 2 8 22-36 14
15. Kápolnásnyék 14 2 3 9 26-62 9
16. Pusztaszabolcs 14 - 2 12 14-47 2

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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K. O. gyõzelem Kulcson
Kulcs—Sárbogárd 1-6 (1-3)

Kulcs: 70 nézõ, vezette: Tóth Barnabás.
Kulcs: Papp, Szabó Zs., Horváth, Had-
nagy, Müller, Molnár, Brunerszki, Varjú,
Dobos, Hidalmási, Szabó P. (Balogh).
Sárbogárd: Mondovics (Borostyán), He-
gedüs Gy., Szabó K. J., Ilyés, Tomán, Ka-
pusi, Bognár (Szabó J.), Csuti, Huszár,
Szabó A. (Iványi), Csendes.
Az utolsó helyezett még nyeretlen hazai-
ak otthonába az utóbbi hetekben javuló
formát mutató vendégek gyõzelmi remé-
nyekkel léptek pályára. Már a 2. percben
Hidalmási elõtt adódott gólhelyzet, a lö-
vést azonban elhibázta. A 4. percben for-
más vendégakció végén Huszár beadását
Csendes lõtte a hálóba, 0-1. A 12. perc-
ben Szabó A. lõtt kapu mellé. A 18. perc-
ben Hegedüs Gy. szabadrúgását Ilyés ka-
pufára fejelte. A 22. percben Huszár ka-
pott jó indítást, a kínálkozó lehetõséget
kihasználta, 0-2. A 25. percben Szabó P.
került gólhelyzetbe, lövése a kapu fölött
hagyta el a játékteret. A 27. percben ha-
zai szöglet, Hidalmási szépített az ered-
ményen, 1-2. A 32. percben Csendes ke-
rült gólhelyzetbe, 8 m-rõl leadott lövése a
kapu mellé szállt. A 34. percben Szabó
Zs. cselezgetett a 16-oson belül, Csendes
megzavarta, leszerelte és a hálóba lõtt,
1-3. A félidõ hátralévõ részében is a ven-
dégek támadtak, a kínálkozó helyzetek
sorra kimaradtak. A 38. percben Bognár
lövése ment kapu mellé. A 41. percben
Kapusi szabadrúgását védte a hazai
kapus Papp.
A II. félidõ hazai helyzettel kezdõdött, a
49. percben Hidalmási közelrõl a kapu

fölé lõtte a labdát. Az 57. percben Szabó
A. közeli lövése ment kapu mellé. A 60.
percben az egész mérkõzésen nagy kedv-
vel és gólerõsen játszó Csendes került
helyzetbe, lövése azonban célt tévesztett.
A 69. percben ismét Csendes volt a fõsze-
replõ, beadására Huszár érkezett, és a
hálóba lõtt, 1-4. A 75. percben Csuti 16
m-es lövése kapu mellé ment. A 78. perc-
ben a csereként beállt Iványi jókor, jó he-
lyen volt és szép gólt lõtt, 1-5. És még nem
volt vége a gólszüretnek. A 87. percben
Csendes viharzott el a jobb oldalon, be-
adására Iványi érkezett és bólintott a há-
lóba, 1-6. Magabiztos játékkal, fölényes
gyõzelmet aratott a csapat, a gyenge já-
tékerõt képviselõ hazaiakkal szemben.
Remélhetõleg ez a gyõzelem kellõ önbi-
zalmat ad játékosainknak az utolsó hazai,
Mezõszilas elleni mérkõzésre, és gyõze-
lemmel zárja az õszi szezont.

Ifjúsági mérkõzés:
Kulcs—Sárbogárd 0-3 (0-1)

Vezette: Klárik Imre. A két jobbára ser-
dülõkorú játékosokból álló ifjúsági csa-
patok mérkõzésén, a helyzeteit jobban
kihasználó vendégek megérdemelten
hozták el a három pontot. Góllövõk:
Mondovics D., Huszár D., Stadler J.
November 20-án, vasárnap az utolsó õszi,
bajnoki mérkõzést hazai pályán Mezõ-
szilas csapatával játszuk 11.00 és 13.00
órakor.
Sportszerû buzdítást és jó szurkolást!
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Légió 2000 Security öregfiúk
nagypályás bajnokság

Szombaton, 9.00 órai kezdéssel megkezdõdött az utolsó forduló lebonyolítása, 8 csa-
pattal, kb. 180 fõ részvételével.
Voltak gólban gazdag meccsek, meglepetések, nem várt fordulatok. Az eredményhir-
detés elõtt a csapatok jó étvággyal fogyasztották el az ételt. Ezután következhetett a
díjátadás.

A helyezettek a következõk:
1. Bölcske, 2. Sárszentmiklós, 3. Sárbogárd, 4. Nagykarácsony, 5. Paks, 6. Kölesd, 7.
Simontornya, 8. Elõszállás, 9. Sárkeresztúr, 10. Cece.
A gólkirályi címet Süvöltõs József (49 góllal) nyerte Bölcskérõl.
A díjátadás után a csapatkapitányok köszönetet mondtak a szervezõknek a színvona-
las rendezvény lebonyolításáért. Indulási szándékukat a következõ bajnokságban már
most jelezték.
A szervezõk köszönetet szeretnének mondani a rendezvény támogatóinak: Légió
2000 Security Kft., Sáfrány pékség, Atlanta sport, Kukucska Sándor, Csuti Zoltán,
Gróf Ferenc, Berta János.

Mindenkinek sok sikert a következõ bajnoksághoz!

Asztalitenisz
hírek

Mint az elõzõ szám-
ban írtuk, még ve-
retlen a Sárbogárd
AK csapata, na, ez
azóta megváltozott,
mert elszenvedte el-
sõ vereségét a csa-
pat csütörtökön, Szabadbattyánban. Eb-
bõl látszik, hogy a csütörtök nem a játék-
napja a csapatnak, pedig minden a szoká-
sos forgatókönyv szerint indult.
A játékosokat Baki Ferenc szállította
Szabadbattyánba, Papp Lacinak is a ren-
delkezésére állt a megfelelõ szendvics ah-
hoz, hogy jó játékot produkáljon, Lovász
Lajos is egész héten „tudományos játék-
kal” készült a mérkõzésre, Dörögdi Gá-
bor és id. Papp pedig felváltva „verstanu-
lással” tréningeztek. Mindez kevésnek
bizonyult a gyõzelemhez, bár ehhez hoz-
zájárult az is, hogy olyan hideg volt a
szabadbattyáni csarnokban, hogy a pado-
kon pingvinek ültek, és szurkoltak a hazai
csapatnak.
A párosok mérkõzésén míg a Lo-
vász—Dörögdi páros simán nyert, a két
Papp azonban simán veszített, pedig ve-
zettek 2-0-ra. Az egyéni mérkõzések so-
rán Lovász Lajos játékán látszott a hét
közbeni szorgalmas munka, mert mind a
négy meccsét megnyerte. Dörögdi Gabi
is javuló játékot mutatott, két mérkõzést
nyert, viszont ez a csütörtök nem a két
Papp napja volt.
Ifj. Papp László hiába tolta befelé a
szendvicseket, nem tudott egy egyéni
mérkõzést sem megnyerni, pedig volt rá
lehetõsége. Id. Papp is hiába igyekezett,
csak egy mérkõzést tudott nyerni, és így
alakult ki a 10-8-as szabadbattyáni gyõze-
lem. Így elszenvedte elsõ vereségét a
SAK csapata. A tabellán azonban átvette
a vezetést a SAK, mert a riválisok is vere-
séget szenvedtek, vagy döntetlent játszot-
tak.
A következõ két mérkõzésre újra idegen-
be utazik a csapat, a Szondi két csapata
lesz az ellenfél, és van esély mind a két
esetben a gyõzelemre, persze a csütörtö-
kinél jobb játékkal.
Decemberben lesz egy verseny amatõ-
röknek is, akik úgy érzik, hogy szeretné-
nek addig játszani, készülni a versenyre,
azoknak minden héten csütörtökön,
18.00 órától lehetõségük van a csarnok-
ban játszani, csak ütõt és tornacipõt hoz-
zanak magukkal. Minden érdeklõdõt és
játékost vár a

SAK vezetõsége
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Rohanó események
Naponta az újság, a televízió és a rádió új
meg új híreket röppentenek szét vala-
mennyi földrészre. Annyi könyv és annyi
újság jelenik meg, hogy csak számítógé-
pek képesek feldolgozni azt a rengeteg
adatot, amit tartalmaznak. Az emberek
ott ülnek a televízió vagy az újság elõtt,
várják és figyelik, mi történik a világban
körülöttük.
Mindig történik valami. Gyorsan követik
egymást az események, a szenzációk poli-
tikában, sportban, tudományban, techni-
kában egyaránt. A vonat rohan, minden-
ki elfoglalt a napi eseményekkel, olvas.
Az emberiség vonata kétezer év óta ro-
han menetrend szerint a síneken Isten
közelgõ ítélete felé tart. Az utasok erre
mégsem figyelnek. A világ gyorsan válto-
zó, színes eseményei mindenkit lekötnek.
A figyelmeztetõ bizonyságtétel zászlóval
integet: „Vigyázz, veszély közeledik!” az
utasok mással vannak elfoglalva, erre alig
figyelnek.
Te is a vonaton utazol. Nap mint nap ha-
zamész a munkából, leülsz az újság vagy a
televízió mellé, és telnek a napok mindig
új eseményekkel. Az életed vonata visz
tovább, és nem veszed észre, hogy múlik

az idõ, lejárnak az évek, és mi lesz akkor
azután?
Isten Igéje figyelmeztet: „Mit ér, ha min-
den gazdagság, jólét a tied, és még ma éjjel
elkérik a lelkedet?” Állj meg, csendesedj
el, lásd meg, hogy a rohanó események
káprázata mögött ott áll Isten szelíd hívó
szava: „Jöjj énhozzám!”
„Íme hamar eljövök; és az én jutalmam ve-
lem van, hogy megfizessek mindenkinek,
amint az õ cselekedete lesz” (Jel 22,12).
„Jöjj! És, aki szomjazik, jöjjön el; és aki
akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel
22,17).

Golgota Keresztény
Gyülekezet biblia órái

I. helyszín: Vajta, Zichy-kastély.
Idõpont: csütörtökönként,

19.30 órakor.
II. helyszín:

Sárbogárd, mûvelõdési ház.
Idõpont: keddenként, 19.00 órakor.

Telefon: 06 (25) 229 252, e-mail:
conferences@ccbce.com

MOSOLYOGJ!
D’ CARNEGIE

a Mosoly értékérõl írja:

„Semmibe se kerül, de sokat teremt

Gazdaggá teszi azokat, akik kapják és nem juttatja

Koldusbotra azokat, akik adják.

Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megmarad.

Senki sem olyan gazdag, hogy meg lehetne nélküle és senki se

olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb általa.

Táplálja a jóakaratot az üzleti életben, boldogságot teremt az

otthonban és mindenütt a barátság biztos jele.

Pihenés az elfáradt embereknek, napfény a csüggedõknek, világosság a

szomorkodóknak, és a természet legnagyszerûbb ellenszere a bajokkal szemben.

Nem jelent földi javakat senki számára, nem lehet megvenni, elkérni,

kölcsönadni vagy ellopni — csak önként lehet odaadni. Ha valaki már túl

fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, akkor legalább TE nézz rá derülten.

Senkinek nincs annyira szüksége mosolyra, mint annak, aki maga már

nem tud mosolyogni!

Ha meg akarod kedveltetni magad az emberekkel, akkor

MOSOLYOGJ!”

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársa-
kat keres a következõ munkakörbe:

CNC forgácsoló
Fõ feladatok:

* gyártás támogatása,
* szerszámok javításánál különbözõ

részfeladatok elvégzése.
Amit mi elvárunk:

* szakmunkás bizonyítvány,
legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
* esetleges betanulási folyamatok

vállalása.
Amit mi adunk:

* versenyképes alapbér+bónusz,
* szakmai fejlõdési lehetõség.
Felvilágosítás, jelentkezés:

Kovács Magdolna HR-asszisztens
www.keytec.nl, tel.: 06 (25) 518 112,
e-mail: magdolna.kovacs@keytec.hu

Meghívó
2005. november 21. (hétfõ),

és 27. (vasárnap) között

EVANGELIZÁCIÓS
HETET

tartunk minden este 6 órai
kezdettel gyülekezeti termünkben

(Sárbogárd, Tompa M. u. 41.).

A szolgálatokat végzi: Németh
Gyula nyugalmazott református
esperes.
Vasárnap délelõtt úrvacsorai kö-
zösségben is együtt lehetünk.
„Boldog az, aki eszik kenyeret az Is-
ten országában.” (Lukács 14:15/b.)

Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

Személy- és

vagyonvédelmi

tanfolyam

indul a WOLF KFT. szervezésében

2006. január elején.

Részletfizetési lehetõség.

A sikeresen végzettek részére

munkalehetõséget biztosítunk.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet

munkaidõben: 06 (25) 520 255,

illetve 06 (30) 268 7271.
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19-én, szombaton, 19 órakor:

Ho l tak fö ld j e
Színes amerikai horror

Az élõhalottaktól körbevett város lakói megpróbálnak nor-
mális életet élni. Ám a falakon kívül gyûlik a holtak serege,
belül pedig anarchia bontakozik ki. Mivel a város túlélése a
tét, az elöljárók egy csapat kemény zsoldost toboroznak,
hogy megvédjék az élõket a holtak hadától.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Új filmek a mûvelõdési ház
videotékájában:

POLAR EXPRESS — családi animációs film
TÚLÉLNI A KARÁCSONYT

(Ben Affleck, James Gandolfini) – filmvígjáték,
CSAK LAZÁN

(John Travolta, Uma Thurman) — filmvígjáték,
VILÁGOK HARCA

(Tom Cruise, Dakota Fanning) — sci-fi,
BATMAN: KEZDÕDIK

(Christian Bale) — kaland-fantasy.
Minden héten új filmekkel várjuk kedves kölcsönzõinket!

Nyitva hétfõtõl péntekig: 13-20.30 óráig.
Szombaton: 16-20.30 óráig, vasárnap zárva.

A világban
gyönyörködve

Két kõszárhegyi festõ, Takács Antal és felesége, Takácsné
Kincer Györgyi munkáiból nyílt kiállítás Sárbogárdon a Mada-
rász József Városi Könyvtárban múlt szerdán. A fõképp tájké-
pekbõl és csendéletekbõl álló tárlatot Juhász János polgármes-
ter nyitotta meg.
Takácsné Kincer Györgyi nemcsak festõként, hanem 1991-tõl
kezdve szárazvirág-kötõként is megmutatta már kézügyességét
és tehetségét Veszprém illetve Fejér megyében.
Takács Antal a hétköznapokban üzletkötõként járja Sárbogár-
dot és környékét; festõi pályafutását még az 1970-es években
kezdte Székesfehérváron, Ballagó Imre festõmûvész tanítvá-
nyaként.
A házaspár öt éve foglalkozik komolyabban a festéssel. Olaj-,
pasztell- és akrilfestményeikkel (melyek között a tájképeken és
csendéleteken kívül van számos portré is) folyamatosan vesz-
nek részt kiállításokon. Nemcsak a megyeszékhelyen, hanem
többek között Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Mezõfalván,
Lajoskomáromban is bemutatkoztak már. Mindketten tagjai a
Balatonszemesi Karsai Mûvésztelepnek, a Székesfehérvári Vö-
rösmarty Társaságnak és a Szent György Kórház Alkotókör-
nek.
Érdemes elidõzni a két alkotó festményei között! A különféle
technikákkal készült képeken megelevenedik elõttünk a min-
ket körülvevõ, sokszínû világ, melynek szépségét és értékét sok-
szor észre sem vesszük. A békét, bensõséges hangulatot sugárzó
alkotások közt járva a nyugalom e szigeteinél megpihenhet a
látogató.
A Takács házaspár festményei megtekinthetõk a www.festo.
mws.hu internetes oldalon is.

Hargitai Kiss Virág

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Banánkrémleves
Hozzávalók: 4 banán, 2 dl tejszín, 6 dl tej, 1 gyümölcsjoghurt, cu-
kor, 1 citrom leve és lereszelt héja, fahéj, vegyes idénygyümölcs.
Elkészítés: a banánokat a cukorral és a citromlével össze-
turmixoljuk, majd felöntjük a tejjel és a tejszínnel. Hozzáad-
juk a joghurtot, a cukrot (ízlés szerint), a fahéjat és a tisztí-
tott, darabolt gyümölcsöket. Hûtõben jól lehûtjük.

Ananásszal töltött füstölt hús
Hozzávalók: 4 szelet füstölt tarja, egyenként 100 g és 1 cm vastag,
200 g darabolt ananászkonzerv, 50 g dióbél, 1 dl tejszín, 2 evõ-
kanál majonéz, 1 csipet curry, só, fehér bors, 4 salátalevél, 200 g
szõlõ.
Elkészítés: a tarját a hosszabbik oldalánál vágjuk be mélyen,
hogy zsebek keletkezzenek. Szeleteljük fel úgy, hogy egy-egy
oldaluk még egyben maradjon. Az ananászt jól csepegtessük
le, a diót vágjuk fel apróra. A kemény habbá felvert tejszínt
összekeverjük a majonézzel és a curryval. Az ananászt és a
diót is hozzáadjuk, sóval, borssal ízesítjük. A tarja zsebeit az
ananászkrémmel megtöltjük, és salátalevélen tálaljuk. A
húst szõlõszemekkel díszítjük.

Háziasszony remeke
Hozzávalók: 2 tojássárgája, 18 dkg margarin, 12 dkg porcukor,
fél citrom leve és reszelt héja, fél csomag sütõpor, 40 dkg liszt, 10
dkg darált dió, lekvár, egy kevés tejföl.
Elkészítés: a tojássárgákat a margarinnal és a porcukorral
habosra keverjük. Hozzáadjuk a citrom levét és a héját, majd
a sütõporral elkevert lisztet, esetleg kevés tejfölt is gyúrha-
tunk bele. Kikent, lisztezett tepsibe tesszük, lekvárral meg-
kenjük, és 10 dkg darált dióval megszórjuk.

Nagymama receptjei DIALÓGUS
— Baj van a folyószámlájával, bácsikám! Mínuszba került.
— Hogyhogy, kisasszonyom? A fizetésem az utolsó fillérig
azonnal önöknél köt ki anélkül, hogy egy garast is látnék belõle,
ha valahol valami különmunkáért kapok pár forintot, észre sem
veszem, már itt van a banknál. A múltkor hitelre vásároltam egy
mákdarálót, voltak szívesek némi kölcsönt folyósítani, a részle-
teket azóta is bevasalják, más tartozásom nincs. Hogyan
lehetséges, hogy mínuszba kerültem?
— Hát épp ez az! Maga nem gondolt a számlavezetési költség-
re. Nem vette tekintetbe az egyszeri kifizetési járadékot, a mák-
fogyasztásra kivetett külön járadékot, a hiteltörlesztési hozzá-
járulást, az átutalási megbízásra számított külön költségeket, a
hálapénzt, a banki padlózat márványcsiszolására felszámított
százalékokat, az egyenleglekérdezési díjat és nem utolsó sorban
a banki tranzakciókra általánosan kivetett pluszköltségeket.
Ön rendszeresen megkapja intézményünktõl az adott idõszak-
ban esedékes költségekre vonatkozó elszámolást, természete-
sen meghatározott díj ellenében, ebbõl ön értesülhetett a folyó-
számlája helyzetérõl.
— Akkor én most mit csináljak?
— Elõször is kitölt egy csekket, és pénztárunknál befizeti az ese-
dékes kérdezési díjat, mert kérdést intézett hozzám. De ha vá-
laszt vár, egy másik csekken befizeti a válaszadási százalékot,
majd a csekkszelvény bemutatása után megmondom, hogy mit
csináljon. Úgy látom, önnek alig használt felöltõje van. Megbí-
zottunk meg fog gyõzõdni az ön egyéb ruhadarabjai állapotáról,
és szakértõink bevonásával kialakítjuk véleményünket az ön hi-
telképességérõl. Az ön kalapjától a gatyájáig minden érdekel
bennünket, természetesen felszámítjuk önnek a számunkra
törvényileg biztosított szakértõi költségeket. Úgy látom, az ön
lábbelije muzeális darab, erre való tekintettel kedvezõ elbírá-
lásra számíthat.
— Ez kérem a dédapám gyalogsági bakancsa volt, a Don-ka-
nyarnál ezt viselte. Ötvenkettes lába volt az öregnek. Én újság-
papírral tömöm ki a bakancs orrát.
— Eszerint ön napilapra is elõfizet? A folyószámláján ezt nem
látom.
— Csak alkalmanként vásárolok egy Népszabadságot, hogy
frissíthessem a lábbeliben a tömést. Remélem, ezért nem kell
külön járadékot fizetnem.
— Biztosíthatom pénzintézetünk kedvezõ döntésérõl. Súlyt
fektetünk a társadalomnak az intézetrõl kialakított pozitív véle-
ményére. Fontos számunkra, hogy növekedjék a forgalmunk,
mert márványpalotáink felépítése, magasabb tisztviselõink mil-
liós fizetése sokba kerül. Nem beszélve az állam bácsinak lerótt
szép kis adócskákról. Bizonyára értesült pénzintézetünk igen
kedvezõ évi nyereségérõl. Megfelelõ díjazás ellenében módunk
van eljuttatni önhöz évi elszámolásunk törzsszámait. Szabad a
nevét?
— Tiborc vagyok. Ötgyerekes. Elõre is köszönöm a felvilágosí-
tást! Tiborc Tibor vagyok.

(L. A.)

KÖSZÖNET
A Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület javára az adó
1%-ának felajánlásával 9.063 Ft érkezett. Az összeget a nyil-
vánosság elektronikus fórumainak fejlesztésére kívánjuk
fordítani. Adószámunk: 18493973-1-07. Köszönjük szíves
adományukat!

Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület

VERSENYKIÍRÁS
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
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A szúnyog meg a ló
Legelészett a ló; a szúnyog,
a közeli mocsár lakója pe-
dig egy bokor ágán üldö-
gélt. A ló, legelés közben,
odaért a bokor mellé. Ber-
zenkedni kezdett a szú-
nyog; és rágyújtott a maga
kis szúnyogdalára. A ló
azonban a fülét se billegette
rá. Megsértõdött a szúnyog.
— Hé, koma, észre sem ve-
szel?
— De most már látlak —
mondta a ló.
A szúnyog körülszemlélte a
lovat, elnézte sörényét, szé-
les hátát, erõs patáit, és bámulva züm-
mögte:
— Ó, milyen nagy vagy te, testvérkém!
Talán még nálam is nagyobb vagy!
— Bizony, valamivel nagyobb vagyok —
felelte a ló.
— Biztosan erõs is vagy — folytatta a szú-
nyog.
— Hát nem panaszkodom, elbírom az
ekét, márpedig az nem könnyû.
— Talán még a legyektõl sem félsz!
— Minek félnék! Csapok egyet a farkam-
mal, és elrepülnek.
— Talán még a bögölyök sem tudnak el-
bánni veled!
— A bögölyökkel már több bajom van:
igen erõszakosak.
A szúnyog ekkor kidüllesztette a mellét,
szétvetette a lábát, és rákezdte a kérke-
dést:
— Ugyan, komám, mit tudnak a bögö-
lyök! Úgy látszik, te még nem ismered a
mi szúnyognemzetségünket! Ha nagy is
vagy, meg erõs is, mi, szúnyogok egy
szempillantás alatt elbánunk veled!
A ló rásandított a szúnyogra, csapott
egyet a farkával, aztán így szólt:
— Ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti
engem legyõzni, ha még olyan sokan tá-
madtok is rám!
— Legyõzünk! — erõsködött a szúnyog.
— Nem gyõztök le — mondja a ló.
Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mond-
ta:
— Vitával semmire se megyünk. Mérjük
össze az erõnket. Gyûjtsd össze a serege-
det.
— Jól van, mérkõzzünk meg állt rá a szú-
nyog, felszállt a magasba, és riadót fújt a

szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok
mindenfelõl; a nyíresbõl, a fenyvesbõl, a
rétekrõl és mocsarakból, a tavakról és in-
goványokból. Elsötétítették az eget a le-
gelõ felett.
— Mind egy szálig itt vagytok? — kérdez-
te a ló.
— Mind egy szálig — felelte az izgága
szúnyog.
— No, akkor ne vesztegessük az idõt!
Add ki a vezényszót! — mondta a ló.
A kötekedõ szúnyog széttárta a szárnyát,
és akkorát zümmentett, amekkora csak
kifért kis szúnyogtorkán.
— Héj, derék vitézek! Rajta, az ellenség-
re!
A szúnyogok nagy döngéssel-zöngéssel
ellepték a lovat, és belemélyesztették he-
gyes kis szívókájukat. A ló levetette ma-
gát a földre, és hemperegni kezdett a fû-
ben. Addig hempergett ide-oda, míg az
egész szúnyoghadsereget agyon nem
nyomta.
Egyetlen egy szúnyog maradt csak élet-
ben. Ez nagy üggyel-bajjal kisimítgatta
gyûrött szárnyát, aztán elrepült a köteke-
dõ szúnyoghoz, és jelentette:
— Így meg így volt ... Az ellenséget leterí-
tettük. Ha maradt volna négy katonánk,
aki lefogja a ló négy lábát, örökre végez-
tem volna vele. Lenyúztam volna a bõrét.
— Derék dolog, vitéz dolog! — dicsérte
meg a szúnyogkatonát a kötekedõ szú-
nyog, azzal repült az erdõbe, és eldicseke-
dett minden bogárnak: ilyenek vagyunk
mi, szúnyogok, még a lovat is ledöntöttük
a lábáról! Nincs a világon erõsebb te-
remtmény a szúnyognál!

Finnugor népmese

Heti idõjárás
A következõ napokban
egyre hidegebb levegõ
érkezik fölénk, ezért
napról napra csökken a hõmérséklet
annak ellenére, hogy mindenütt lesz
több-kevesebb napsütés. A felhõátvo-
nulásokból elszórtan alakulnak ki hó-
záporok. Hétfõn kelet felõl növekedni
kezd a felhõzet, és kedden akár több
helyen is lehet havazás, miközben
gyakran lesz erõs a szél, tehát igazi téli
idõre van kilátás. A reggeli hõmérsék-
let -3, 2 a nappali 0, 8 fok körül várha-
tó.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

szõlõ, kukorica, napraforgó (mind-
egyik megoldást elfogadtuk)

korszerû, köszörû, kísérõ, kamra, ké-
rõ

Helyes megfejtést küldött be: Varjas Or-
solya, Sárszentmiklós; Varga Júlia, Sár-
bogárd, Meilinger Petra, Sárbogárd;
Szûr Kitti, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Varga Júlia

Sárbogárd, Kazinczy u. 25.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
I. Melyik mesérõl van szó?

Egy kislány gyermeki kíváncsisága mi-
att bezárt helyre kerül, de puskás meg-
mentõje kövekre cseréli.

1. Hófehérke; 2. Pöttöm Panna; 3. Pi-
roska és a farkas

II. Mi annak a versnek a címe, amibõl az
alábbi szavak származnak: zabszalma,
lajtorján, szikrát, paplan, álmodba?

1. Csiribiri; 2. Sün Balázs; 3. Altató

III. Melyik mûben szerepelnek a követke-
zõ szereplõk: Resi, Pepike, Franz bácsi,
Huber hentesmester, Irene Gerlach?

1. Lassie hazatér; 2. A két Lotti; 2. Tüs-
kevár

Beküldési határidõ: 2005. november 22.
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NOVEMBER 19., 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 12.35
Ts-Korner 12.55 Világvédett lehetne 13.10 Visszaté-
rés a múltból 15.05 Fõzzünk megint egyszerûen!
15.30 AutóVízió 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Halha-
tatlanok Társulata 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 A maharadzsa lánya 21.15
Ki kém, ki nem kém 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek
23.15 Fellini meséi
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
12.45 Havazin 13.15 Így készült: Kívül tágasabb 13.3
5 Mr. Bean 13.50 Kincskommandó 14.45 Tuti gimi
15.50 Hegyi mentõk 16.45 Végsõ száguldás 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most
20.25 Szupermozi 22.55 Jelszó: katasztrófa 0.35 Az
Ellenségek-szerelmi történet
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.15 Állatok olimpiája 11.15
Laktérítõ 11.50 TotalCar 12.25 Játszd újra az életed!
13.20 Országutak õrangyala 14.25 Eddie 15.25 Bû-
bájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex fel-
ügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity
20.10 Csaó, Darwin! 22.20 A sátán kutyája 0.20 A
világvége után 1.50 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Kertbarátok 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
12.02 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új zenei Újság
14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Új-
ság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Króni-
ka 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05
Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.01 Éteri mú-
zeum 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek

NOVEMBER 20., 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 13.50 Fõtér 14.45 Örömhír
15.10 Csellengõk 15.35 Magyar elsõk 16.00 Híradó
16.05 Unokáink sem fogják látni 16.45 Tejben-vaj-
ban 17.15 Szívek szállodája 18.05 Az emlõsök élete
19.30 Híradó 19.25 Körhinta 21.05 A szólás szabad-
sága 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 10.40 Borsodi Liga 13.35 Így készült: Gól
13.55 Mr. Bean 14.10 Egy rém rendes család 14.40
Hegylakó-a holló 15.40 X-csapat 16.40 VIP 17.35
Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Szupermozi 22.10 Heti hetes 23.10 A vadnyu-
gat fiai 2. 0.20 Fókusz-portré 1.50 Pasadena
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 13.25 Knight Rider 14.25 Smallville
15.25 Száguldó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 22.05
Chicago 0.25 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasár-
napi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kár-
pát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30

A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04. Metodista
istentisztelet, közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi
levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkö-
rök pódiuma 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvész-
lemezek 16.04 Róma magyar kövei 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Petró
István nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.05 Magyar szi-
get Szerbiában 22.00 Krónika 22.20 Közvetítés a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból

NOVEMBER 21., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A
sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin
13.30 Domovina 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár
15.54 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 BBC exk-
luzív 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 Dokuzóna
22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.25 TS 23.40 Híradó 23.45 Dokuzóna 0.15
Légyott a hetesen 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.05 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Gyõzike 21.50 Bajkeverõk 22.30 Világfalu
23.05 Találkozások 23.20 Ugrásra készen 1.00
AutóMánia 1.30 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 13.05 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 Banánhéj
22.10 Szulák-show 23.10 Nyomtalanul 0.10 Jó es-
tét Magyarország! 0.35 Gyerekjáték 3.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi
tudomány 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Szonda 11.35 Szemtanúk 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Erõs vár a mi Istenünk! 14.04 Zeneszóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit. 17.45 Kék-
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rá-
diószínház 20.52 Corelli 21.05 A Szabó család 21.35
Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám
emlékezete 23.00 Hírek

NOVEMBER 21., KEDD
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 Srpski Ekran 13.30
Unser Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos
nyár 15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Csisznyikóból a templomok világába 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 Életképek 20.40 Filmdalok 21.05 Törõcsik
Mari 70 éves 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00
Panoráma 23.40 Híradó 23.45 Déryné hol van? 1.25
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.10 Mozimatiné 15.00

Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Vészhelyzet 21.55 Gyilkos donor 23.50
Találkozások 0.05 Igaz történetek 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop 11.15
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 Columbo 21.40 Terror a
tengeren 23.40 Moziverzum 0.10 Jó estét Magyar-
ország! 0.35 Hack-mindörökké zsaru 1.35
Propaganda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp 8.00 Krónika 8.04 BBC-hír-
adó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04
Napközben 10.00 Krónika 11.35 Szemtanúk hazaté-
rés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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 nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Rádiószínház 20.53 Handel Ouverture és Gigu
21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok, népdalfel-
dolgozások 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek Kenó

NOVEMBER 23., SZERDA

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 Hrvatska 13.30 Ecranul
nostru 14.05 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25
Úton Európa-magazin 15.53 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 Evangélikus templomok 16.20 Refor-
mátus ifjúsági mûsor 16.30 Papírhídon 17.00 12+
17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy
Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 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 Híradó 23.45 Provokátor 0.15
A botrányfilmek 1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Szupermozi 22.50 XXI. század 23.20 Az
elnök emberei 0.15 Találkozások 0.30 Antenna 1.00
Pasadena 0.50 Fókusz
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 22.10 Szüle-
tett feleségek 23.10 Egy erkölcstelen mese 1.10 Jó
estét, Magyarország! 1.35 Magyar film
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Króni-
ka 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi
tudomány 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tet-
ten ért szavak 11.35 Szemtanúk 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 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.49
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy meste-
rek
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NOVEMBER 24., 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 Rondó 14.00 Bûvölet
14.50 Gusztáv 15.00 Kalandos nyár 15.51 József At-
tila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30
Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 A Nagy Könyv-elsõ elõdöntõ 22.00 Csütörtök
este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó
23.45 Médiamix 0.15 Unca-unca 1.55 Kárpáti króni-
ka
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Szupermozi 22.50 Házon kívül 23.20 Ke-
mény zsaruk 0.20 Találkozások 0.30 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 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 Kojak 21.10 Furcsa pár
2. 23.10 Mutató 0.15 Páran párban 0.45 Jó estét
Magyarország! 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 Szemta-
núk 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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, pro-
fit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 Rádiószínház 20.52 Dick Hyman két
Scott Joplin Raktime-ot zongorázik 21.06 A XX. szá-
zad titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó

NOVEMBER 25., 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 Agata Christie 21.10 Tejben-vajban 21.35
Delikát 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kul-
túrház extra 23.25 TS 23.40 Híradó 23.40 Tabu 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 13.40 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Lost-eltûntek 21.50 A sárkány 0.15 Talál-
kozások 0.30 MeneTrend 0.55 Alias 1.45 A Geo be-
mutatja 2.40 Fókusz

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt Magyar-
ország! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.15 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 Tv-premier 0.50 Jó estét Ma-
gyarország! 1.20 A hetedik érzék

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.39 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi
tudomány 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Ci-
gányfélóra 11.35 Szemtanúk 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Egy az Isten! 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 Rádiószínház
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika
22.30 Fórum az idõ tükrében 23.00 Hírek, Kenó

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete telekértékesítés-
re ajánlati felhívást tesz közzé a város északi részén található 4 db építési
telekre, magánerõs lakásépítés céljából.
Sorszám utca hrsz. m2 Min. vételár Ft/m2

1. Fenyõ 887/1 856 1.000 Ft/m2

2. Fenyõ 887/5 856 1.000 Ft/m2

3 Fenyõ 887/6 856 1.000 Ft/m2

4. Árpád* 1069/19 1757 1.000 Ft/m2

*(szennyvízcsonk kiépítve)

A telkek mûszaki jellemzõi
Kiépített út melletti ingatlanok, ahol az Árpád út aszfalt, makadám burkola-
tú, a Fenyõ utca salakos, makadám burkolatú.
Az ingatlanok mentén az alábbi közmû-törzshálózatok épültek ki: víz, csa-
torna, gáz, villany, telefon.
Az ingatlanok tehermentesek.

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2005. november 30., dél-
elõtt 10.00 óra.
Helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbogárd Város Polgármeste-
ri Hivatala, I. emelet 9. iroda.
A vételi ajánlatot 2005. november 30-ig kell benyújtani zárt borítékban
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület városgazdálkodási és
városfejlesztési bizottság elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan le-
gyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság által bont-
ható fel.”
A városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság döntésérõl a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján történõ kifüggesztéssel és a helyi újságban
hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.
Az ajánlati felhívás teljes terjedelmében megtekinthetõ a polgármes-
teri hivatalban, az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást Fehér Mi-
hálynénál lehet kérni.

Városi polgármesteri hivatal

FRIED KASTÉLY
SZÁLLODA & ÉTTEREM

OLASZ EST
2005. november 19., szombat
20 féle olasz és magyar ételkülönleges-
ség, korlátlan ételfogyasztás, élõ zene

CSAK 1980 Ft/ fõ
IGAZI OLASZ HANGULAT

Tel.: 06 (74) 486 560 , honlap:
www.hotelcastle.hu, e-mail:

friedhotel@dielnet.hu
7081 Simontornya, Malom út 33.
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár elõ-
zetes költségek nélkül. Hitelkiváltás (BAR-
listásoknak is!). 1.000.000-7.500 Ft/hó,
3.000.000-22.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498,
06 (30) 681 7675. (0153736)

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

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

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

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

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)

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)

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)

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.
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)

Árpád-lakótelepen garázs és két tároló eladó.
Érd.: 06 (30) 482 6975. (0668533)

Szombat délutáni szöszmötölés az Ötlettár-
ban. Jelentkezni: 06 (25) 463 858. (0668242)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny javítás és készí-
tés rövid határidõvel. Nyugdíjasoknak ked-
vezmény, 06 (70) 311 9089, 06 (25) 462 497.
(0668241)

Sárbogárdon családi ház, lakás és Kislókon
családi ház eladó, 06 (30) 3302615. (0668241)

Ingyenes CIB Bank hitelügyintézés, ingatla-
nokra, gépjármûre. Személyi hitelek, bevásár-
lókártya. THM: 5,2%-tól. Tel.: 06 (70) 311
9089. (0668241)

Gitároktatást vállalok kezdõknek és haladók-
nak. Horváth József gitár tanár, Sárbogárd,
Kossuth u. 60. (0668240)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0668237)

Nevada étkezõasztal, 6 szék 40.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06 (30) 316 1992. (0668234)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1., 06 (25)
460 252, 06 (30) 9564 067. (0668233)

3+2+1 ülõgarnitúra, egy heverõ jó állapotban
eladó, 06 (25) 461 564. (0668530)

Szántó eladó, 06 (20) 9687 406. (0668231)

Gyökeres, 1 m-es ezüstfenyõk eladók. Rétszi-
las, Fehérvári út 113., 06 (25) 461 912. (0668527)

Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 2045 101.
(0668228)

Felújított lakás eladó, valamint garázs kiadó.
Tel.: 06 (30) 631 5517. (0668525)

6 kW-os, hõtárolós villanykályha eladó, Sár-
bogárd, Német sarok 10. (0668229)

Sárbogárdon kétszintes, családi ház eladó.
Tel.: 06 (70) 507 2217. (0668225)

Nagylókon a Dimitrov u. 1. szám alatt új csalá-
di ház munkalehetõséggel együtt eladó. Ér-
deklõdni: 06 (25) 460 615. (0668224)

Nagytestû galambok olcsón eladók. Sárbo-
gárd, Nagy Lajos u. 8. (Rajcsányi). Tel: 06 (30)
514 8958. (0668222)

Építési telek, 600 négyszögöl, Sárszentmik-
lóson eladó, 06 (30) 363 1337. (0668223)

Kereskedõ-boltvezetõ végzettséggel állást ke-
resek Sárbogárdon, 06 (30) 513 5677. (0668220)

Szépen felújított, lakás eladó az Árpád-lakó-
telepen, 06 (70) 240 9535. (0668219)

Három kiscica gazdit keres, 06 (25) 462 331.

200 l-es gázboyler, üzemképes, olcsón eladó,
06 (20) 390 4524. (0668217)

Sárszentmiklóson, a Munkácsy utcában 1440
m2-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany tel-
ken belül. Ár: 900.000 Ft. Érd.: 06 (70) 3162
909. (0668200)

Sárbogárdon csendes helyen, 48 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (22) 436 035-ös telefon-
számon. (0668199)

Trabant eladó, 1 év mûszakival, 06 (30) 209
6074. (0668216)

172/85/46 éves intelligens, sportos, független
férfi keres csinos, filigrán, természetkedvelõ
hölgyet 38-46 évesig. Jelige: „Csendélet”.
Cím: 8127 Aba, Pf.:12. (0668176)

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.

ÁLLÁST KERES? Érettségivel vagy
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ

munkatársat keresek
fõ- és mellékállásban.

MAGAS KERESETI LEHETÕSÉG!
Tel.: 06 (70) 458 5013. (0668227)
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KÁPÉ HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT.

Kölcsönt adunk
KÉSZPÉNZBEN

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

Rész let f i zetés havonta .

Pé lda 100.000 Ft h i te l tör lesztésére:
7 hónap futamidõ 21.682 Ft hav i rész let .

THM: 179-276%

Hely i tar i f áva l h í v j a az a lább i számot:

06 40 200 633
Vagy kü ld je e l

sms-ben a „KP” szót a
06 70 388 0448

te le fonszámra és v isszah ív juk !

H ívását hétköznap

8.00-18.00 óra között fogad juk .
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Reklámok

Eddig úgy tûnik, nagyjából sikerült meg-
óvni az új, plexiüvegbõl készült buszváró-
kat a plakátragasztóktól. Az utóbbi he-
tekben azonban egyre több buszváróban
lehetett ismét plakátokat látni. A papír-
cafatok elcsúfítják, a ragasztó pedig tönk-
reteszi az átlátszó plexiüveget. Ennek
egyik példáját, íme, itt láthatják.
Ne engedjük, hogy tönkretegyék az új
buszvárókat!

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Elmaradt
bérkifizetés

Két hete jelent meg egy cikk, amelyben a
ki nem fizetett októberi béremet nem
kaptam meg a butik tulajdonosától. Az-
óta a volt munkáltatóm ígéretet tett írás-
ban, hogy amennyiben megjelenik a saj-
tóban a kifizetésrõl szóló írás, akkor az el-
maradt béremet a cikk elolvasása után
valóban kifizeti.
Reméljük, betartja a szavát. Ezúton sze-
retném megköszönni a Bogárd és Vidéke
újság által nyújtott segítséget.

Volt alkalmazott

Számítógép lovas kocsin?
Szeretnék reagálni arra a cikkre, amely-
ben a lovas kocsin utaztatott számítógé-
pekrõl volt szó, fényképpel (!!!) illusztrál-
va.
Felhívom az Ön és a társadalom figyel-
mét arra a kérdésre, hogy vajon a hatá-
lyos jogszabályokat, törvényeket betartva
jutnak-e — nem is akármilyen — jövede-
lemhez a hulladékgyûjtésre vállalkozók?
A rendõrség, az adóhatóság és más erre
hivatott szervek megkérdezik-e Sárközi
Rudit és a többieket, hogy van-e veszé-
lyes, vagy bármiféle hulladék tárolására,
bontására alkalmas, engedélyezett telep-
helyük, hogyan bontanak, hogyan sem-
misítenek meg, hol helyeznek el ilyen
anyagokat? Fizetnek-e adót a viszontela-
dásért?
A tapasztalatunk ugyanis az, hogy az em-
berek kénytelenek eltûrni a környezetük-
ben zajló környezetszennyezést, például

a kábelégetést az udvarokban és a kör-
nyéken, a veszélyes hulladékok kivitelét a
határba, az akkumulátorsav kiöntését a
csatornákba vagy a kukoricaföldre stb.
Az elkövetõket pedig nem találják és
nem vonják felelõsségre. Nincs rendezve
jogilag ez a kérdés, ezért mindenki azt
csinál, amit akar. Vannak, akik ebbõl na-
gyon jól élnek, miközben nincs legális jö-
vedelmük. A házaikat ugyanakkor felépí-
tik szocpolból, a gyerekeik ingyen tan-
könyvet kapnak és minden létezõ segély-
re jogosultak.
Tudom, hogy kényes témát érintek, de
egyszer csak szembe kell nézni ezzel a
kérdéssel, és megkérdezni a hatóságokat,
döntéshozókat, hogy a dolgukat végez-
vén mikor tudnak hathatósan intézkedni,
rendet tenni ebben az országban?

Tisztelettel: Katona Zoltán

Kedves udvarias felnõtt utazó!
Ha valamivel nem vagyok tisztában, arról
nem alkotok véleményt. Ugyanis nem az
volt a felháborodás tárgya, hogy rá mer
szólni a felnõtt a gyerekre, ha az nem úgy
viselkedik, hanem az, hogy az „önkéntes
illemtanár” más tízéves gyerekét állítja
fel, holott a saját 18 éves fia ott ül mellet-
te. A kisiskolás, aki kétnapi tanszert cipel,
örül annak, ha leülhet a buszon, neki is
annyi joga van hozzá, mint annak, akinek
a szülõ (nagyszülõ) foglalja a helyet! Nem
tudom, hogy a „zúgolódó felnõttek” és az
„udvarias felnõtt utazó” elég udvariasak
voltak-e a kismamával szemben. Vagy
csak a kisgyerekre vonatkozik az udvari-
askodás? Minden szülõnek kötelessége,
hogy saját gyermekét mindenre, így az il-
lemre is nevelje, de ne olyan ember pró-

báljon mások gyerekeire nevelõ hatással
lenni, aki a sajátjainak sem tudott bizo-
nyos dolgokat megtanítani. Ne az az em-
ber tanítson illemet vagy bíráljon máso-
kat, akinek jelleme nincsen! A legna-
gyobb szomorúság pedig az, hogy az isko-
lásbuszon a lökdösõdést a felnõttek
okozzák a biztos helyfoglalás érdekében.
Ezúton kérem a névtelen újságcikk-íro-
gatót, hogy ha valami miatt még bántja a
lelkiismeret, keressen fel személyesen!
Így elkerülhetjük az újságon keresztül
történõ levelezgetést. Az is (le) minõsít
egy embert, ha az a véleményét név nél-
kül meri csak hangoztatni!

Tisztelettel:
a felháborodott szülõ, Pajor Károlyné

Péntek esti láz
Kitépett virágok és a tartalmukkal együtt
szétdobált szemetesek mutatták az útját
azoknak a randalírozóknak, akik a pén-
tek esti láz hevében felbolygatták a város-
központot. Másnap reggel aztán a járó-
kelõk, Etelvári Zoltán képviselõ és a köz-
munkások bosszankodva és értetlenül
vették tudomásul a helyzetet. Rendet
raktak azok helyett, akik úgy tûnik, nem
találnak más módot a fölös energiáik le-
vezetésére, nem tisztelik mások munká-
ját, és a KÖZÖS értékeinket.
Ahogy Etelvári Zoltán tájékoztatott, ja-
vaslatot tesz a képviselõ-testületnek,
hogy részesítsék pénzjutalomban azt, aki
a randalírozók nyomára vezeti õket.
A magam részérõl azt javaslom, hogy ha
meglesznek a tettesek, fogják õket köz-

munkára, hogy a maguk bõrén tapasztal-
ják meg a munka értékét. Hátha akkor el-
megy a kedvük a randalírozástól, és értel-
mesebb, hasznosabb elfoglaltságot talál-
nak maguknak.

Hargitai Kiss Virág


