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Szép, virágos porták

Aki Sárbogárdon az Elõdvezér utcában jár, megcsodálhatja
Lajtos Ferencék házát és portáját. Virágözön az erkélyeken,
lépcsõkön, szépen virágosított a ház elõtti kiskert is. Lajtos
Ferencnének szenvedélye a virágok nevelése. Nagy szeretettel
gondozza kora tavasztól a futómuskátlikat, s mire eljön a nyár,
virágözönnel köszönti a portájuk az arra járó embereket.

Hargitai Lajos

Tovább nõ
a munkanélküliség

A megyében mindig is a sárbogárdi térségben volt legnagyobb a
munkanélküliség. A nyáron a regisztrált munkanélküliek szá-
ma tovább növekedett. Júniusban az aktív népességnek még
14,6%-a, júliusban már 15,5%-a volt regisztrált munkanélküli.
Köztudott, hogy a valós munkanélküliség ennek több, mint két-
szerese is lehet. Döbbenetes, hogy a regisztrált munkanélküliek
jelentõs része pályakezdõ illetve fiatal. A 26-35 évesek aránya is
25%. Új munkahely teremtésére nincs semmi kilátás. Sárbo-
gárd környékére nem települnek üzemek, gyárak. Ugyanakkor
érthetetlen módon egyre-másra épülnek a bevásárlóközpontok
a városban. Ugyan ki megy oda vásárolni, és mibõl él ez a sok
munkanélküli?

Hargitai Lajos

Ünnep Sárbogárdon
Augusztus 19-én este Sárbogárdon a Hõsök terén lévõ emlék-
mûegyüttesnél rendezték a városi ünnepséget. Juhász János
polgármester köszöntötte az ünneplõ közönséget az államala-
pító Szent István király ünnepén, majd a képviselõ-testület által
odaítélt kitüntetéseket adta át. Folytatás a 3. oldalon�

Hagyomány lesz belõle

Öt kis falu, Pálfa, Bikács, Vajta, Alap, Cece, valamint a helyi
vendégházak, a Vajtáért Egyesület, a Vajtai Hagyományõrzõ
Egyesület, a vajtai ifjúság és a strand üzemeltetõje összefogásá-
val rendezték meg a vajtai nyárzáró fesztivált.
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Hagyomány lesz belõle
Öt kis falu, Pálfa, Bikács, Vajta, Alap, Cece, valamint a helyi
vendégházak, a Vajtáért Egyesület, a Vajtai Hagyományõrzõ
Egyesület, a vajtai ifjúság és a strand üzemeltetõje összefogá-
sával rendezték meg a vajtai nyárzáró fesztivált. A kezdemé-
nyezõk a vajtai fiatalok voltak, akik nagyon szeretnék, ha ez a jó
adottságokkal rendelkezõ, mégis nagyon hátrányos helyzetû
kistelepülés hétrõl a nyolcra jutna már végre.
A kezdeményezéshez mindenki nagy lelkesedéssel csatlako-
zott. Az idõjárás is kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek,
strandolásnak egyaránt.
Ragyogó napsütésre ébredt a falu szombat reggelre. A strand
környéke már kora reggel megélénkült. A vásári árusok pakol-
ták ki portékájukat, jövõ-menõ emberek intézkedtek, sürög-
tek-forogtak. A focipályán próbálták a hangosítást, és egy-
re-másra érkeztek a fogatosok a versenyre. A strand mellett, a

tábor területén a vendégházak állították fel
sátraikat. Eközben autókkal, buszokkal, gya-
log nagy tömegben érkeztek a strandoló ven-
dégek. A parkolóban lévõ vendéglõ terasza is
megtelt. Minden vendégház étellel, itallal kí-
nálta, csalogatta az érdeklõdõ látogatókat.
Dobrádiné sátrában lángost sütöttek. Lestá-
rék gulyást készítettek, mellettük a vajtai
mesterszakácsok fõzték a pörköltet két nagy
bográcsban. Õk látták vendégül a fogathajtó-
verseny résztvevõit is. Ruczné sátrában a gye-
rekek örömére palacsinta készült garmadá-
val, többféle töltelékkel. A Borostyán ven-
dégház tulajdonosai lecsóra várták az érdek-
lõdõket. Emellett náluk többféle sütemény-
bõl és más finomságokból válogathattak az
édesszájúak. Amikorra elkészültek a sátraknál a jobbnál jobb
bográcsos ételek, már hosszú sorokban várták az éhes emberek,
hogy megkóstolhassák a nyárzáró faluebédet. Az út mellett lát-
hattuk a ceceiek bemutatkozó kiállítását. Táblájuk mellett há-
rom népviseletbe öltöztetett söprû állt. Õk õrizték a cecei ko-
csit, amelyen dinnye, paprika és más cecei termények voltak lát-
hatók. Itt Varga Gábor cecei polgármester és Szabóné Várady
Katalin alpolgármester asszony köszöntötte a látogatókat.
Az alapiak sátrában az alapi ápolási otthon szövõszékeit állítot-
ták fel. Itt bemutatták, hogyan készülnek a rongyszõnyegek.
Ezeket több színben meg is lehetett vásárolni potom 750 Ft/1,5
m áron. Engedtem a csábításnak, én is vettem kettõt belõle.

A sportpályán rendezett kétfordulós fogathajtóver-
senyre a vajtaiak mellett sok cecei, bikácsi fogatos
érkezett, de volt sárbogárdi résztvevõ is.
Nyáron itt táboroztak a Bozsik-torna résztvevõi.
Ennek emlékére a vajtai, cecei, sárbogárdi bozsikos
csapatok rendeztek kispályás focibajnokságot. Dél-
után a rendõrök és a tûzoltók bemutatói után a sza-
badtéri színpadon a bikácsi néptáncosok, a cecei,
vajtai és a pálfai énekkarok léptek fel, majd a vajtai
moderntáncegyüttes zárta a mûsort.
A strandon röplabdaversennyel, a medencékben
ügyességi játékokkal, a parton rádiós vetélkedõvel
és számtalan érdekes programmal szórakoztatták a
fürdõzõ vendégeket..

Késõ délután Szent István királyunk ünne-
pe alkalmából mondott köszöntõt Bozai
István polgármester, a Vajtai Hagyo-
mányõrzõ Egyesület nevében Erdõs Zol-
tán elnök nemzetiszínû szalaggal átkötött
újkenyeret adott át a polgármesternek
Este aratóbállal és tábortûzzel fejezõdött
be a nyárzáró rendezvény. A nyárral
együtt minden gondot, bajt, betegséget el-
égettek jelképesen azzal, hogy tûzre vetet-
ték a nyári boszorkányt annak reményé-
ben, hogy jövõre minden itt szórakozó
vendég egészségben éri meg a jövõ nyarat.
Ezután hajnalig táncolt a népes közönség.

Hargitai Lajos
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� Folytatás az elsõ oldalról
A „Sárbogárd Ifjúságáért” díjat a
pusztaegresi Szabó Józsefné
Manci néni kapta.
Szabó Józsefné Pusztaegres kö-
zösségi életének sok éven át volt
szervezõje. Az 1978—1980 és
1986—1994 közötti idõszakban a
pusztaegresi kultúrház vezetõje
volt. Mint a falu szülötte jól ismer-
te és szerette az itt élõket, oszto-
zott örömükben, sorsukban. Min-
dig megértéssel hallgatta a hozzá
fordulók problémáit, és akkor

érezte jól magát, ha segíthetett, ha tehe-
tett valamit az emberekért. Sok éven át
vezette a helyi népdalkört, néptánccso-
portot, szervezte az õszi szüreti mulatsá-
gokat. Fáradhatatlanul szervezte a fiata-
lok közösségi életét, mûvelõdését és szó-
rakozását. A színjátszó csoport mûködé-
sének is õ volt a lelke. A helybéli fiatalok
mind a mai napig számíthatnak szíves se-
gítségére, tanácsaira.
Lovász Lajosnak az „Az Év Utánpót-
lás-nevelõje” díjat adta át a polgármes-
ter.
Lovász Lajos alapító tagja a 12 évvel ez-
elõtt megalakult Sárbogárdi Asztalite-
nisz Klubnak. Az elmúlt években a klub
utánpótláskorú versenyzõi kiemelkedõ
eredményeket értek el mind megyei,
mind országos szinten. Az egyesület
újonc, serdülõ és ifjúsági játékosai — fiúk
és lányok egyaránt — számtalan egyéni
megyebajnoki illetve csapatbajnoki cí-
met szereztek. Ennek köszönhetõen Fej-
ér megye asztaliteniszsportjában a sárbo-
gárdi egyesület meghatározóvá vált. Ta-
nítványai országos versenyen is képvisel-
ték városunkat. Legjobbjaink részt vettek
2002-ben a tiszaújvárosi asztalitenisz-vi-
lágtalálkozón. A lánycsapat két éven át
sikeresen szerepelt az NB II-ben. Lovász
Lajos munkáját önzetlenül, ellenszolgál-

tatás nélkül végzi, a gyerekek és a
sportág szeretete, az asztalite-
nisz népszerûsítése vezérli. A ki-
tüntetõ cím odaítélésével a város
a fiatalok nevében is megköszöni
magas színvonalú munkáját.
A Sárbogárd Díszpolgára kitün-
tetést idén Leszkovszki Albin ta-
nár úrnak ítélte a képviselõ tes-
tület.
Leszkovszki Albin közis-
mert személyisége Sár-
bogárd közéletének.
Nem tõsgyökeres sárbo-
gárdiként mégis az egyik
legigazabb, leginkább

elkötelezett bogárdi polgár.
1935. július 10-én született Tár-
nokon. A debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetem ma-
gyar—történelem szakán 1958-
ban szerzett diplomát. 1979-ben
a Színház- és Filmmûvészeti Fõ-
iskolán szerzett újabb diplomát
színházelméleti szakon. Pálya-
kezdõ pedagógusként került a
sárbogárdi Petõfi Sándor Gim-
náziumba 1958-ban; csaknem fél
évszázada tevékenykedik rendkívül ma-
gas szakmai színvonalon az iskola megbe-
csült tanáraként. A magyarországi diák-
színjátszás egyik úttörõjeként meghatá-
rozó szerepe volt a gyerekek színházhoz
való kötõdésének kialakulásában és az
országos diákszínjátszás színvonalának
emelésében. A gimnáziumban mûködõ
egyik színjátszó csoport vezetõjeként a
mai napig aktív közremûködõje ennek a
mûfajnak.
70. születésnapjára egy hálás tanítványa
nemes gesztusának köszönhetõen jelent
meg Kompországi szerelmek címû köny-
ve. Ez a mû heti folytatásokban Sárbo-
gárd független hetilapjában, a Bogárd és
Vidékében jelent meg elõször. Emellett a
lapban minden ellenszolgáltatás nélkül,
mintegy közszolgálatként az elsõ szá-

moktól kezdõdõen heti rendszerességgel
írja tanulságos jegyzeteit. Ezzel tudato-
san vállalja az írástudó értelmiségi fele-
lõsségét abban, hogy részt vegyen a helyi
közélet szellemi—lelki formálásában.
A kitüntetés indoklásában hangsúlyoz-
ták, hogy a város képviselõ-testülete a
díszpolgári cím adományozásával igyek-
szik kifejezni Leszkovszki Albinnak a vá-

ros lakóinak elismerését és köszönetét a
sok-sok évtizedes oktató—nevelõ mun-
káért, közéleti tevékenységért, amely
nemzedékek egész sorát tette tanultabbá
és mûveltebbé, egyszóval jobb emberré.
Leszkovszki Albin eddigi munkássága or-
szágos hírûvé tette mind a gimnáziumot,
mind városunkat.
A díjak átadását követõen Juhász János
polgármester és dr. Szabadkai Tamás al-
polgármester koszorút helyezett el Szent
István emlékkövénél.
Bíró Krisztina a Honfoglalás címû film
népszerû betétdalát adta elõ, majd az ün-
nepséget záró, közösen elénekelt Szózat
után a polgármester és a képviselõk foga-
dáson köszöntötték a kitüntetetteket.

Hargitai Lajos

Ünnep Sárbogárdon
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Kenyérszentelés Cecén

Ökumenikus istentisztelet keretében szentelték meg az újkenyeret a cecei református
templomban augusztus 20-án este. Az ünnepi alkalmon Tornyai Gábor katolikus plé-
bános mondott prédikációt, mellette a Szabó lelkészházaspár és a Harmónia kórus
szolgált. Oláh Imréné presbiter verssel készült az ünnepre. A plébános és a lelkészek
megáldották a három nemzeti szalaggal átkötött kenyeret, majd a Miatyánkot követõ-
en a nemzeti imádságunkkal zárult az istentisztelet.

Az ünneplés a mûvelõdési házban folytatódott. Varga Gábor polgármester beszédé-
ben kifejtette: István nagyságának fölelevenítése fölszabadítja a bennünk rejlõ jót, hi-
szen nehéz idõkben is helyt tudtunk állni, dolgozunk, boldogulunk. Bízik benne, hogy
megtaláljuk azokat az értékeket, amikért élni tudunk. Kövessük Istvánt ezután is.
Ezt követõen a Búzavirág népdalkör adott mûsort, viharos sikert aratva a lelkes kö-
zönség körében.

Hargitai Kiss Virág

Pista bácsi
mégis indul

Egyre több a jelölt
Az önkormányzati választásokra egyre
több jelölt száll be a ringbe. Mint arról
már beszámoltunk, a Fidesz, MSZP,
SZDSZ mellett listát állít a Kapocs Egye-
sület, és újabb listaállítóként jelentkezik
(pedagógus) Varga László. Õ Simon Já-
nos örökségét, az Agrárszövetséget veszi
át. Minimum négy-öt körzetben lesz
egyéni jelöltjük, Varga László pedig pol-
gármesterjelöltként száll harcba.
Fülöp Pista bácsi, aki az elõzõ ciklusban
az MSZP színeiben indult, az augusztus
20-ai ünnepség után elmondta nekem,
hogy a választópolgárok megkeresték és
megkérték, hogy mégis induljon el Sár-
szentmiklós—Újfaluban képviselõjelölt-
ként. Összegyûjtöttek neki nyomban
száznál több kopogtatócédulát is. Ezek
után úgy döntött, hogy független jelölt-
kén elindul az önkormányzati választá-
son.
Sokan azért tartogatták, nem adták más-
nak a kopogtatócédulájukat, mert számí-
tottak arra, hogy mégis elindul Pista bácsi
a képviselõségért. Pista bácsi méltányta-
lannak tartja, hogy az egyik jelölt házról
házra járva kérte el a kopogtatócédulá-
kat, és amikor kérésére azt felelték, hogy
õk Pista bácsinak akarják odaadni azt, azt
mondta, hogy Pista bácsi nem indul. Re-
méli, hogy nem szándékos átverésrõl,
csupán jóindulatú tévedésrõl lehet szó.
Ezért is szeretné az újság nyilvánosságán
keresztül tudatni minden érintett válasz-
tóval, hogy igenis elindul a választásokon,
és a jövõben pártoktól függetlenül kíván-
ja képviselni a lakosság érdekeit Sárbo-
gárd önkormányzatában.
Huszár Lajos is indul polgármesterjelölt-
ként és körzetében képviselõjelöltként is.
Azt mondja, azért indul, hogy valóban le-
gyen szabad választása a polgároknak.
Akik nem akarják a pártoskodókat, vá-
laszthatják õt, aki független, szabad pol-
gármesterjelöltként, nem önérdekbõl,
nem pártérdekbõl, nem karriervágyból,
hanem e városért felelõsséget érzõ helyi
polgárként akar dolgozni. Ezúton is kéri,
hogy aki mást akar, mint ami eddig volt,
az a polgármesteri ajánlószelvényét jut-
tassa el az Ady Endre úton lévõ lakására.
Õ ugyanott személyesen is megtalálható
napközben, a Spuri kerékpárszaküzlet-
ben.
A további fejleményekrõl a következõ
lapszámainkból értesülhetnek.

Hargitai Lajos

Szerkesztõségünkben kaphatók

többek között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Új együttesek a láthatáron
Végre megindult az új hullám! A sokéves pangás után az ifjúság
újra kezdi megfogalmazni, hogy õ mit tenne másképp, mint az
elõzõ, felnõtt társadalom. Ennek a nyelve elsõsorban mindig a
zene volt.
Hét végén a József Attila Mûvelõdési Központban a Rock Café
esti programjában két fiatal sárbogárdi rockbanda lépett fel óri-
ási sikerrel. A két együttes két különbözõ stílust képviselt. A Ti-
tánok már több fellépésen vannak túl, tehát van némi színpadi
gyakorlatuk. Éppen ennek is köszönhetõ, hogy az eredetileg há-

romtagú banda ezen az estén már hat fõvel állt színpadra:
Dizseri Barna akusztikus gitár, Fövenyi Máté elektromos gitár,
Németh Csaba basszusgitár, Mezõ Bálint ének, Oszlánczki Ba-
lázs szintetizátor, Kiss Gábor dob. Hangsúlyozta az együttes
magyar nemzeti jellegét azzal is, hogy nemzetiszínû zászlót terí-

tettek a dobra. Ettõl függetlenül Ákos mellett több külföldi
szám is elhangzott elõadásukban. Zenéjükre jellemzõ a sláge-
resebb, lágyabb hangvétel. Még egy õsi rockszámot is eljátszot-
tak nagyon szépen, a Shadows együttestõl az Apache-ot Föve-
nyi Máté szépen kidolgozott gitárszólójával.

A Caelestis együttes nagyon kemény rockbandaként mutatko-
zott be. Szókimondó, kemény szövegeiket torokból üvöltõ éne-
keseik átütõ erõvel adták elõ. Bodoki Péter fergeteges dobolása
nagy tehetséget sejtet. Teljesítménye azért is különösen érté-
kes, mert csak fél éve dobol. Kovács János kemény, csaknem
profi gitárjátéka se marad le Bodoki teljesítménye mögött.
Resch Gergely székesfehérvári vendégénekes az együttesben.
Már megjelenése, mozgása is szuggesztív hatású. Hargitai Ger-
gely (Hari) a technikát kezelte, és csak egy szám erejéig mutat-
kozott be, azzal viszont tomboló sikert aratott. Ha ráhajt az
énekre, a banda egyik erõssége lehet õ is.

Mindkét együttes tomboló sikert aratott a népes hallgatóság
körében. A barátok, kortársak, csillogó szemû rajongó lányok
mellett sok idõsebb érdeklõdõ is eljött. No, és persze a két ban-
dát lelkesen segítõ szülõk is ott csápoltak magzataiknak, akik a
fõ mecénásai voltak a bontakozó tehetségeknek. Mert tudjuk,
nem húsz fillér a dobszerkó, a gitár, erõsítõ, mikrofon stb.

Csak így tovább, új generáció!
Hargitai Lajos

Új utak épülnek

A Kinizsi utcát kedden aszfaltozták. Elõtte kitolták az úttükröt.
Erre azért volt szükség, mert korábban a gyakori útjavítások mi-
att magasabban volt az úttest, mint a házak. A Tinódi utca alsó
része is aszfaltos burkolatot kapott.

/H. L./
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Van egy jó választás!

Õ már bizonyított: helyi és megyei önkormányzati képviselõként,
három cikluson át országgyûlési képviselõként,

oktatási államtitkárként, az MSZP városi és megyei elnökeként.

Szavazzon polgármesterjelöltünkre, Szabados Tamásra!

Szabados Tamás
az MSZP—SZDSZ polgármesterjelöltje Sárbogárd városában

Van egy jó csapat!
Az MSZP önkormányzati képviselõjelöltjei választókerületenként:

Õk már bizonyítottak a helyi politikában!

Szavazzon az MSZP önkormányzati képviselõjelöltjeire!

1. Tóth Zoltán – MSZP–SZDSZ
2. Dr. Szabadkai Tamás – MSZP
3. Schmidt Lóránd – MSZP
4. Etelvári Zoltán – MSZP
5. Nedoba Károly – MSZP

6. Dr. Berzeviczy Gábor – MSZP
7. Bodó Zoltán – MSZP
8. Õri Gyula – MSZP
9. Ferencz Kornél – MSZP
10. Kelemen Béláné – MSZP
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Válasz a válaszra
Nem vagyok az írás megszállottja! Sõt,
azt is tudom, hogy egy politikus akkor jár
el bölcsen, ha csak akkor szólal meg, ha az
újságíró kérdezi. Most mégis válaszolok
polgármester úr júliusban Etelvári és
Nedoba képviselõkhöz a sajtóban írt le-
velére. Polgármester úr ugyanis ravaszul
felém is tesz egy-két oldalvágást, ame-
lyekben az elmúlt négy év fejlesztéseiben
játszott szerepemet minõsíti.
Számadás tehát ez az írás. Lássuk, ki mi-
lyen szerepet töltött be az elmúlt négy év-
ben a helyi politikában!? 2002 õszén, az
önkormányzati választások megnyerése
után nagy tervekkel indultunk. Szemé-
lyemben adva volt egy MSZP-s ország-
gyûlési képviselõ, MSZP-s lett a polgár-
mester, illetve MSZP—SZDSZ helyi ko-
alíció alakult, és közel sem elhanyagolha-
tó módon MSZP-s volt a kormány is! A
munka koordinálására a jó szervezõkész-
séggel rendelkezõ Magyar Józsefet kérte
fel a polgármester, aki egyebek mellett az
õ kampányát is vezette.
Az MSZP helyi szervezete négy évre szó-
ló választási programot készített,
amellyel elnyerte a választók bizalmát.
Szabados Tamás országgyûlési képviselõ,
Juhász János MSZP-s polgármester és az
MSZP—SZDSZ-es képviselõk ezt a
programot hajtották, hajtják végre.
Ehhez az kellett, hogy a helyi politikai cé-
lokat egyeztessük a megyei és az országos
törekvésekkel. Az MSZP megyei képvi-
selõcsoportja elfogadta azt az elvet, hogy
Fejér megye leszakadt déli területeit —
így Sárbogárdot is — kiemelten kezeli.
Az eredmény közismert: 13,6 milliárd Ft
fejlesztési pénz a választókerületben!
(Összehasonlításul: 1998—2002 között, a
Fidesz-kormány idején ez az összeg 2,2
milliárd Ft volt.)
Sárbogárd is látványosan fejlõdött. Meg-
valósult a szennyvízberuházás III. üteme,
új posta épült, Töbörzsökön megújult az
iskola, látványosan javult az úthálózat,
megszépült a város stb.

Ez a jól átgondolt, szervezett együttmû-
ködés eredménye!
Juhász János írásában felsorolja a magá-
nak tulajdonított eredményeket. Mint
egy jó könyvelõ, még összegeket is odaírt
hozzájuk.
Szeretném, ha mindenki tudná, hogy
ezek és más eredmények nem Juhász Já-
nos magánember, vagy Szabados Tamás,
mint magánember által születtek!
Juhász János nem függetlenként, hanem
MSZP-s polgármesterként kapott bizal-
mat, majd támogatást a négy év során.
Ezt illene neki nem elfelejteni! Mint
ahogy én sem felejtem el azt, hogy az
eredmények elérésében döntõ szerepet
játszott kormánypárti mivoltom!
A politika így mûködik!
Ha már belemegyünk, hogy kinek mi az
érdeme, nézzünk néhány kiemelt ügyet:
* Szennyvízberuházás III. ütem: Kóródi
Mária miniszter asszonyt személyesen
gyõztem meg a 190 millió Ft-os támoga-
tás odaítélésérõl, amely nélkül a 370 mil-
lió Ft-os céltámogatást és a megyei támo-
gatásokat sem tudtuk volna igénybe ven-
ni. Kérdezem polgármester urat, kikkel
és hányszor tárgyalt ebben az ügyben?
* Új posta: A posta vezetõivel jómagam
és Magyar József álltunk kapcsolatban;
többszöri tárgyalásunk eredménye az új
épület. Egyébként is szállóigévé vált a
polgármester szájából, ha valami nehéz
ügyben kellett eljárni: „majd a Magyar
elvtárs elintézi!”
* Töbörzsöki iskola: Ennek megvalósítá-
sa államtitkári megbízatásom idejére
esett. Munkatársamat több ízben küld-
tem Sárbogárdra, hogy segítse a pályázat
elkészítését, illetve álljon rendelkezésre.
(Csak megkérdezem, hogy miért nem ké-
szült el a Mészöly Géza Általános Iskola
pályázata?)
* Sárszentmiklósi pálya: Megkérdezem,
ki tárgyalt Gyurcsány Ferenc akkori
sportminiszterrel a pályázat ügyében, ki

gyõzte meg a miniszter urat és államtitká-
rát, hogy ez a beruházás milyen fontos
szerepet játszik Miklós életében.
* Szélessávú közmûhálózat (internet):
Magyar Józseffel a „sírból hoztuk vissza”
ezt a 192 millió Ft-os támogatást. Ugye
emlékszik?
* Emlékszik-e polgármester úr, hogy a
most nyûgnek tekintett politikai fõta-
nácsadója hányszor járt közben a megyei
közgyûlés elnökénél, Szabó Gábornál,
vagy a régiós tanács elnökénél, Agócs Ist-
vánnál az Ön által kért ügyekben. Ugye
nem gondolja, hogy ezek pozitív elbírálá-
sa Juhász János magánembernek szólt?
Elég is a felsorolásból! Ön azokat az
eredményeket sorolja büszkén, amelye-
ket MSZP-s polgármesterként, a koalíci-
ós többségû testület bizalmából, annak
programját végrehajtva, az MSZP-kor-
mány és személyem által támogatva ért el
a város! Netán már nem oly büszke erre?
A választó el fogja dönteni, hogy az
MSZP-s polgármesterbõl most a jobbol-
dal által támogatott polgármesterjelöltet
támogatja-e, vagy sem.
Polgármester úr! Ne az újságban üzen-
gessünk egymásnak! Kész vagyok Önnel
nyilvánosan városunk jelenérõl és jövõ-
jérõl vitát folytatni. Ön dönt! Kérem, ad-
juk meg a lehetõséget az embereknek,
hogy Õk is dönthessenek.

Szabados Tamás polgármesterjelölt
(MSZP)

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

AUGUSZTUSI AKCIÓNK:
3+2+1, 3+1+1— és sarokülõgarnitúrák

10-15%-os kedvezménnyel.
Továbbá rekamiék, kanapék, heverõk,

franciaágyak, fotelok, fotelágyak.

Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!
VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.

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

English for Kids
Angol tanfolyam indul

a mûvelõdési házban
alsó tagozatos gyerekeknek

hetente 1 alkalommal (500 Ft/óra)

Tanár: Kiszlné S. A.

Jelentkezni lehet a 30/620 7910
telefonszámon, vagy a

beiratkozáskor, szeptember 1-én
14.00-kor a mûvelõdési házban.

Ruhaadomány-osztás

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat (Sárbogárd,
Ady E. u.162.) ruhaadomány-osztást

szervez 2006. augusztus 25-én
(pénteken), 9.00—11.00 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!
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Trabantba szállni élvezet
Elvitték egy család Trabantját Sárkeresz-
túron azok bekerített udvaráról augusz-
tus 17-ére virradóra. Az autóban az egyik
családtag okmányai voltak, valamint kb.
négy liter üzemanyag. Késõbb a sértett
értesítette a rendõrséget, hogy a telepü-
lés külterületén, az ún. Olajosban megta-
lálták az autójukat. Az adatgyûjtés nyo-
mán egy fiatalkorú fiút hoztak összefüg-
gésbe a lopással, akit elõállítottak. Gya-
núsítotti kihallgatása során tagadta a ter-
hére rótt cselekményt. A fiatalembert
õrizetbe vették.

Tanévkezdés
Bolti tolvajt fogtak egy ruházati üzletben
Sárbogárdon, augusztus 19-én. A tetten
ért nõ gyerekcipõt, dzsekit, szabadidõru-
hát kísérelt meg eltulajdonítani. Elszá-
moltatása során megállapítást nyert,
hogy egy másik üzletbõl való holmi is volt
nála.

Fészekrakó program
Ugyanezen a napon Rétimajorból gáz-
olajat és cementet vitt el ismeretlen tet-
tes. A bejelentést követõen a rendõrjár-
õrök egy Opelt állítottak meg, amiben
megtalálták a 2,5 mázsa cementet és kb.
60 liter gázolajat. Az autóban ülõ három
férfi ellen eljárás indult a lopás miatt.
Ismeretlen tettes ereszcsatornát, festéke-
ket, lakkokat vitt el egy cecei raktárból
augusztus 21-én. A lopási kár kb. 40.000
Ft.

Ordas farkas színre lép
43 birkát loptak el augusztus 21-ére virra-
dóra egy Sárbogárd—Rétszilas területén

lévõ hodályból. A jószágok összértéke el-
éri az 1,1 millió forintot.

Cece mint türelmi zóna?

Tiltott kéjelgés miatt állítottak elõ egy fe-
hérvári nõt a cecei rendõrõrs beosztottjai
augusztus 21-én. A nõvel szemben felje-
lentéssel éltek.

IFA kontra Citroen

Egy IFA egy szembõl érkezõ Citroen
BX-el ütközött balra kanyarodás közben
augusztus 17-én, Cece, Árpád utcában. A
Citroen utasa kartörést szenvedett.

Menekülõ alkesz

21.35 perckor egy sárbogárdi presszó elõl
elinduló Ladást akartak ellenõrzés alá
vonni a járõrök, de amint észrevette a so-
fõr a szándékot, lekapcsolt világítással
gyorsítani kezdett, majd egy Dózsa
György úti családi ház udvarára behaj-
tott. Sofõr és utasa kiugrottak és besza-
ladtak a lakásba. A járõrök igazoltatásra
szólították föl a két személyt, a vezetõ-
ülésrõl kiugró férfi leheletén alkohol sza-
got érzett. A szonda megerõsítette a gya-
núját. A férfi tagadta, hogy õ vezette az
autót, ezért mindkét személyt elõállítot-
ták. A másik személy nem volt ittas a
szonda szerint, a sofõrülésrõl kiszálló fér-
fitõl az orvos mintát biztosított, a klinikai
tünetek alapján enyhén ittasnak minõsí-
tette.

R. Szabó Ágnes, az FMRFK szóvivõje

FELHÍVÁS
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét ar-
ra, hogy Fejér megyében olyan bûncse-
lekmény miatt, amiben postások hamis
pénzzel fizettek volna ki havi nyugdíjat,
nem folyik büntetõeljárás.
A civil ruhás rendõrök szolgálati igazol-
ványukkal és szolgálati jelvényükkel tud-
ják igazolni magukat az állampolgárok
elõtt. A szolgálati jelvényen öt számjegyû
szám szerepel.
Amennyiben kétsége merülne fel a ma-
gát rendõrnek kiadó személlyel kapcso-
latban, kérje meg, hogy igazolja magát és
adja meg azonosító jelvényének vagy
szolgálati igazolványának a számát, a ne-
vét, illetve szolgálat helyét. Az intézkedés
alá vont személy kérésére a rendõr ezt
köteles megtenni.
A rendõrök beazonosításánál a 107-es és
a 112-es segélyhívók tárcsázása is segítsé-
get nyújt. A rendõrségi ügyeletek ugyanis
pontosan tudják, hogy melyik rendõr hol
tartózkodik.

Németh–Kész Mónika r. fhdgy.,
az FMRFK szóvivõje

Más adatait használja

Saját fényképét fölhasználva, más adatai-
val próbált meg különbözõ pénzintéze-
tekben kölcsönt igényelni egy nõ Fehér-
váron. A rendõrség kéri, hogy aki felis-
meri a képen látható nõt, jelezze a szé-
kesfehérvári nyomozóknak.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
büntetõeljárást folytat ismeretlen tettes
ellen, aki hamis személyi igazolvány fel-
használásával mobiltelefon-elõfizetést
vásárolt, továbbá több alkalommal kísé-
relt meg különbözõ pénzintézetektõl köl-
csönöket felvenni.
Az elkövetõ személyleírása: 25-30 év kö-
zötti, 165-170 cm körüli, átlagos testalka-
tú, sötét barna, vállig érõ hajú, szemüve-
ges, fehér bõrû nõ. Ruházata szokványos,
beszéde nyugodt, kiegyensúlyozott.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
nyomozói kérik, hogy aki felismeri a ké-
pen látható nõt, személyazonosságára
vagy jelenlegi tartózkodási helyére vo-
natkozóan érdemi információval bír, hív-
ja a 06 (22) 542 600-as központi számot és
kérje a bûnügyi osztályt. Bejelentés tehe-
tõ a 107-es illetve 112-es segélyhívó szá-
mok bármelyikén is.
Segítségüket ezúttal is köszöni a rendõr-
ség!

R. Szabó Ágnes, az FMRFK szóvivõje

III. ESÉLYEGYENLÕSÉGI HÓNAP
2006 szeptemberében harmadszor ren-
dezi meg a székesfehérvári Esélyek Háza
számos partnerszervezettel karöltve a
III. Esélyegyenlõségi Hónap rendezvény-
sorozatot. Az elõzõ évektõl eltérõen idén
Fejér megye tíz kistérségébõl mintegy 15
településrõl 40 szervezet, intézmény csat-
lakozott olyan rendezvényekkel, amelyek
szemléletformáló ereje felhívja a figyel-
met az esélyegyenlõség fontosságára. A
fogyatékkal élõ emberek részvételével
zajló rendezvények célja — ép emberek
programokba való bevonásával — a helyi
diszkriminációs problémák leküzdése,
megszüntetése és az esélykülönbségek
mérséklése. A több ezer embert meg-
mozgató, évrõl évre egyre színvonala-
sabb produkciók segítségével nagyobb
elõrelépést tudunk tenni közös célunk el-
érésében. A széles kínálat (integrált
sportnap, kiállítás, filmvetítés, csörgõlab-
da-bemutató, roma gyermekek sportnap-
ja) lehetõséget ad mindenkinek arra,

hogy megtalálja a hozzá legközelebb állót
és kilátogasson a helyszínekre. Azok szá-
mára, akiket komolyabban is érdekel az
esélyegyenlõség ügye, ajánljuk a hónapot
lezáró szakmai konferenciát. A konfe-
rencia nem akadálymentes környezet-
ben, a székesfehérvári Szent István Mû-
velõdési Házban kerül megrendezésre,
ezzel is jelezve a még nem akadálymentes
középületek átépítésének fontosságát. A
III. Esélyegyenlõségi Hónap részletes
programja letölthetõ az Esélyek Háza
honlapjairól: www.szekesfehervar.hu,
www.szmm.gov.hu.

Elérhetõségeink: Esélyek Háza, Fejér
Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs
Iroda, 8000 Székesfehérvár, Budai u. 90.;
tel., fax: 06 (22) 505-986; e-mail:
szfvar12@eselyekhaza.t-online.hu.

Mindenkit várunk szeretettel!

Márton Zoltán igazgató
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Természetesen, anyatejjel
Ennek a jelmondatnak a jegyében tar-
tottuk meg második alkalommal Sárke-
resztúron a szoptatás világnapi rendez-
vényünket. Elõször 2005-ben tartottuk
meg ezt a napot, mert egyre több anyu-
ka szoptatta gyermekét legalább hat
hónapig. A rendezvény célja a szoptatás
népszerûsítése és a szoptatási kultúra
visszaállítása.
A rendezvényre hivatalosak voltak az
anyukákkal együtt a gyermekek is. Vol-
tak olyan édesanyák, akik már második
alkalommal jöttek, és akiknek gyerme-
kei már elmúltak egyévesek és még min-
dig szopnak. A hosszú ideig tartó szop-
tatás eredményeként ezek a gyermekek
nemcsak fizikailag egészségesebbek
mesterségesen táplált társaiknál, ha-
nem érzelmileg is kiegyensúlyozottab-
bak.
Rövid mûsorral köszöntöttük a megje-
lent szülõket és meghívott vendégein-
ket, majd Virág Miklós polgármester
egy szál rózsával és egy emléklappal kö-
szöntötte az anyukákat. A gyermekek

egy kis labdát és egy lufit kaptak aján-
dékba. A vendégkönyvbe nagyon szép
gondolatokat írtak az anyukák a szopta-
tás fontosságáról és a gyermekükkel va-
ló kapcsolatról, a gyermekek pedig raj-
zoltak. A mûsor után egy kis „vendég-
ség” következett; a gyermekek birtokba
vették a termet és a színpadot, és felsza-
badult játék kezdõdött, amelybe a fel-
nõttek is bekapcsolódtak.
Szeretnénk 2007-ben is megszervezni
ezt az ünnepséget, ezért így köszöntünk
el egymástól: „Jövõre veletek ugyanitt!”

Sarkadiné Horváth Erzsébet védõnõ

Felhívás személy- és vagyonõröknek,
magánnyomozóknak és biztonságtechnikai

tervezõknek, szerelõknek!
2006. június 1-jén hatályba lépett a sze-
mély- és vagyonvédelmi, magánnyomo-
zói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény. A törvény rendel-
kezései értelmében 2006. december
31-éig valamennyi személy- és vagyon-
õrnek, magánnyomozónak és bizton-
ságtechnikai tervezést, szerelést végzõ
személynek az igazolványát, a vállalko-
zóknak pedig a mûködési engedélyüket
meg kell újítani. Az új igazolványok és
mûködési engedélyek érvényessége 5
évre szól.
Kérünk minden érintett személyt, hogy
a folyamatos és gyors ügyintézés érde-
kében lehetõleg 2006. október 31-éig
nyújtsák be az igazolványok megújításá-
hoz szükséges kérelmeket és azok mel-

lékleteit, tekintve, hogy kb. 1000 kére-
lemben kell döntenie a rendõrhatóság-
nak, és az ügyintézési határidõ akár 60
napot is igénybe vehet.

A kérelem benyújtásához a tájékozta-
tást, a nyomtatványokat, illetve a szol-
gáltatási díj megfizetésére szolgáló
csekket a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság igazgatásrendészeti osztályán ügy-
félfogadási idõben (hétfõ, szerda 8.00—
15.30 óráig, pénteken 8.00—12.00 órá-
ig) kaphatnak.

Fontos tudni, hogy mindazon engedé-
lyesek, akik 2007. január 1-jén új igazol-
vánnyal nem rendelkeznek, tevékenysé-
güket nem folytathatják!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Tájékoztatás
A Sárszentmiklósi Általános

Iskolában a tankönyvárusítás
idõpontjai:

2006. augusztus 24. (csütörtök) fizetõs
körbe tartozó tanulók részére:

8.00-9.30 óráig: 1. és 5. évfolyam;

9.30-11.00: 2. és 6. évf.;

11.00-12.30: 3. és 7. évf.;

12.30-15.00: 4. és 8. évf.

2006. augusztus 26. (szombat) ingyenes-
ségre jogosult tanulók részére (a tan-
könyvek átvétele csak az ingyenességre
jogosultságot igazoló dokumentumok
bemutatása után lehetséges):

8.00-9.30 óráig: 1. és 5. évfolyam;

9.30-11.00: 2. és 6. évf.;

11.00-12.30: 3. és 7. évf.;

12.30-15.00: 4. és 8. évf.

Tanévnyitó ünnepély:
2006. szeptember 1. (péntek), 8 óra.

Elsõ tanítási nap:
2006. szeptember 1. (péntek).

Sárszentmiklósi Általános Iskola
vezetõsége

Mészöly-hírek
Tankönyvárusítás

A Mészöly Géza Általános Iskolában
2006. augusztus 24-25., 9-17 óra

(tornaterem)

A tankönyvcsomagok árai
osztályonként:

1. a-b-c: 8.126 Ft; 2. a: 8.200 Ft; 2. b-c:
6.980 Ft; 3. a-b-c: 10.080 Ft. (an-
gol/német) 4. a-c: 9.383 Ft/8.841 Ft; 4.
b: 8.008 Ft/7.466 Ft; 5. a: 11.070
Ft/10.309 Ft; 5. b-c: 10.456 Ft/9.693 Ft;
6. a: 11.261 Ft/10.499 Ft; 6. b-c: 10.646
Ft/9.884 Ft; 7. a-b-c: 13.068 Ft/12.305
Ft; 8. a-b-c: 11.232 Ft/12.130 Ft.

Tanévnyitó
A Mészöly Géza Általános Iskola a

tanévnyitó ünnepélyét 2006.
szeptember 1-jén reggel 8 órakor

tartja az iskola udvarán.

Az elsõ tanítási nap:
2006. szeptember 1.

(A leendõ elsõ osztályosokat a Hõsök
terei óvodától a nyolcadik osztályosok
kísérik az iskolához.)

Iskolavezetés

Hirdetmény

A választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 38. § (1) bekezdés b.) pont-
ja alapján tájékoztatom a választópol-
gárokat, hogy a helyi választási bizott-
ság önkormányzati egyéni választóke-
rületi jelöltként nyilvántartásba vette
a 6. számú egyéni választókerületben
Németh Ferencné független jelöltet.

Demeterné dr. Venicz Anita, HVI-vezetõ

Helyesbítés
Múlt heti számunkban — rajtunk kívül
álló (technikai) ok miatt — az Õrség-
váltás a katolikus egyházközösség éle-
tében Sárkeresztúron címû írásban
pontatlanul jelent meg az új plébános
neve, akit — helyesen — Bognár Kár-
olynak hívnak. A Falunap Sárkeresz-
túron címû íráshoz pedig az anyatej vi-
lágnapján készült kép került. A hibá-
kért elnézést kérünk.

Szerkesztõség
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Sárszentmiklós—Adony 3-1 (1-1)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Jakab
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Palotás, Tóth, Csanaki (Tórizs), Mar-
kovics, Salga, Szabó L. (Bakos), Szabó Z.,
Král (Fülöp).
Adony: Hegedûs, Lelkes, Szabó, Köller,
Huszár, Auer, Kolonics, Bokor (Stu-
deny), Csorba P., Csorba T., Borsuk.
Csapatunk ezt a mérkõzést gyõzelmi so-
rozatunk nyitányának tekintette, mely-
nek eredményeként támadólag léptünk
fel.
Már az elsõ percek tapogatózása után
megállapítható volt, hogy az adonyi csa-
pat taktikájában semmilyen változás nem
állt be az elõzõ évekhez képest, mivel
szemmel láthatóan most sem játszott a
középpálya.
Szemmel láthatóan benne volt a csapat-
ban a hazai környezet elõtti bemutatko-
zás, ezért döcögõsen ment a játék a 34.
percig, amikor Szabó L. nagyszerû ütem-
ben indította Krált, aki a játékszert át-
emelte a kapus felett, 1-0.
Csapatunk már talán az öltözõben volt,
melyet a vendégcsapat nem így gondolt,
és középpályánk, majd védelmünk
asszisztálása mellett Csorba P. egalizálta
az eredményt, 1-1.
Szünet után szerkezeti átalakításon át-
esett csapatunk támadó játéka lendülete-
sebb lett, melynek eredményeként az 51.
percben ismét Král, majd a csereként be-
állt Tórizs talált a hálóba, mellyel ki is ala-
kult a 3-1-es végeredmény.
Ezután a már kinyíló vendégcsapat ellen
több, már futballra emlékeztetõ akciót is
vezettünk, de a befejezés elõtt mindig be-
csúszott valami hiba.
Lehoztuk a „kötelezõt”, nem valami szép
játékkal, de mint mondani szokás, a gyõ-
zelmet nem kell magyarázni.
Mindettõl függetlenül én már a mérkõzés
elõtt sem vártam szép játékot, ismerve az
ellenfél taktikáját, de azért mégis maradt
bennem hiányérzet, fõleg az elsõ játék-
részben.
Különösen azért, mert a zártan védekezõ
ellenfél szórványos kinyílását nem hasz-
náltuk ki, olyan kényelmesen, „örege-
sen” vittük fel a labdát, mely még további

idõt adott nekik a visszarendezõdésre,
majd mikor már lendületbõl gyorsan ott
voltunk a kapu elõtt, meg is lett az ered-
mény.
Mindettõl függetlenül egyetlen pillanatig
nem volt veszélyben a gyõzelmünk, mert
az ellenfél játékában annyi támadó erõ
volt, hogy Papp Z. teljesítményét még ér-
tékelni sem lehetne, mivel kirúgásokon
kívül szinte semmi dolga nem volt.
A gólt, amit szereztek, nevezhetjük talált
gólnak, mert ezen kívül semmilyen ve-
szélyt nem jelentettek kapunkra.
Véleményem szerint jók: Markovics,
Král, Papp A.
Horváth Csaba edzõ: A gyõzelemnek
örülünk, a játék elmaradt a várakozástól.
Jók: Markovics, Szabó Z., Szarka, Král.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Adony

1-1 (1-1)
Góllövõnk: Fésû
Barsi Gábor edzõ: A mérkõzés összképét
nézve igazságos eredmény született, bár
az elsõ félidõben el kellett volna dönte-
nünk a mérkõzést.
Jók: Fésû, Bartók Z., Dombi.
Ifjúsági csapatuk kissé foghíjasan is tá-
madólag lépett fel, melynek során több
helyzetet dolgoztunk ki, de kihagytuk
szinte a kihagyhatatlant is.
Jó iramú mérkõzést játszott mindkét csa-
pat, melyre rányomta bélyegét a nagy me-
leg, mely különösen a második játékrész-
ben volt érzékelhetõ.
Hétvégén Polgárdi csapatát fogadjuk,
majd augusztus 30-án (szerda), 16.00 óra-
kor a magyar kupában az NB II-es BKV
Elõre csapata érkezik hozzánk. Két ne-
héz mérkõzés, két jó meccs.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

A Femol-csoportban a Sárbogárd to-
vábbra is lendületben van, habár a leg-
utóbbi gyõzelmük nem ment zökkenõ-
mentesen, hiszen edzõjük nélkül fejezték
be a mérkõzést. Csakúgy, mint a kulcsiak,
akiknek trénere szintén megkérdõjelezte
a találkozón 8 sárga és 1 piros lapot kiosz-
tó játékvezetõ hozzáértését. Közben a
táciak „szép csendben” bravúros pont-
szerzést vittek véghez.

Tác—Seregélyes 2-2 (0-1)
250 nézõ, vezette: Gyõr. Gólszerzõ: For-
gács (2), illetve Bencsik, Polányi. Ifjúsági
mérkõzés: 5-5.

Füle—Mezõszilas 3-2 (0-1)
100 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ:
Horváth, Bencsik, illetve Wukovics, Ke-
resztúri, Szepesi (öngól). Ifjúsági mérkõ-
zés: 4-3.

Szabadbattyán—Elõszállás 6-0 (3-0)
130 nézõ, vezette: Nádori. Gólszerzõ:
Jung (2), Kovács (2), Szemán, Jáki. Kiál-
lítva: Szanyi (Elõszállás). Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-7.

Mezõfalva—Sárszentmihály
2-5 (1-3)

110 nézõ, vezette: A hazai gólszerzõket
nem sikerült kiderítenünk, a vendégtõl
Purger, Gulyás, Tóth, Nagy, Bakonyi ta-
lálta a kapuba. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Cece—LMSK 0-3 (0-2)
150 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Kerti, Csizmadia, Sinka. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-4.

Lajoskomárom—Pálhalma 2-0 (1-0)
150 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Kleiber (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Baracs—Káloz 0-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Tauser. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Kulcs—Sárbogárd 0-3 (0-3)
150 nézõ, vezette: Fábián. Gólszerzõ: Ba-
ki, Huszár, Bognár. Kiállítva: Dobos
(Kulcs). Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

A Femol-csoport állása
1. Sárbogárd 2 2 - - 9- 1 6
2. Sárszentmihály 2 2 - - 7- 2 6
3. LMSK 2 2 - - 7- 2 6
4. Seregélyes 2 1 1 - 8- 2 4
5. Tác-Csõsz 2 1 1 - 4- 3 4
6. Szabadbattyán 2 1 - 1 6- 6 3
7. Pálhalma 2 1 - 1 4- 4 3
8. Füle 2 1 - 1 4- 4 3
9. Lajoskomárom 2 1 - 1 2- 2 3
10. Mezõfalva 2 1 - 1 6- 7 3
11. Kulcs 2 1 - 1 3- 4 3
12. Káloz 2 1 - 1 2- 3 3
13. Baracs 2 - - 2 2- 5 0
14. Cece 2 - - 2 0- 5 0
15. Mezõszilas 2 - - 2 3- 9 0
16. Elõszállás 2 - - 2 2- 10 0

A bajnokság állása
1. Velence 2 2 - - 9- 2 6
2. Kápolnásnyék 2 2 - - 3- 1 6
3. Sárosd 2 1 1 - 4- 3 4
4. Bicske 2 1 1 - 4- 3 4
5. Ikarus 2 1 1 - 3- 2 4
6. Sárszentmiklós 2 1 - 1 3- 2 3
7. Etyek 2 1 - 1 4- 4 3
8. Polgárdi 2 1 - 1 3- 3 3
9. Szabadegyháza 2 1 - 1 3- 3 3
10. Kisapostag 2 1 - 1 3- 4 3
11. Kisláng 2 1 - 1 3- 4 3
12. Aba-Sárvíz 2 - 2 - 3- 3 2
13. Alba Regia 2 - 1 1 3- 4 1
14. Iváncsa 2 - - 2 4- 6 0
15. Csór 2 - - 2 2- 4 0
16. Adony 2 - - 2 3- 9 0

Májer Lajos-emléktorna

Tájékoztatjuk a sportszeretõ
közönséget, hogy

2006. augusztus 26-án, 8 órai
kezdettel a sárszentmiklósi

sportpályán megrendezésre kerül
a Májer Lajos-emléktorna,

melynek résztvevõi gyermek- és
öregfiúcsoportok.

A rendezvényre mindenkit
nagy tisztelettel meghívunk!

A vezetõség
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A Déli-csoport
eredményei

Nagyvenyim—Nagylók 12–1 (9-0)
Vezette: Kiss. Gólszerzõ: Varga (5), Ma-
jor (2), Gyõrfi (2), Csizmadia, Székelyi,
Sárai, illetve Bogó.

Alap—Perkáta 12–0 (1-0)
Vezette: Mester. Gólszerzõ: Fenekes (5),
Lakatos (3), Hegedûs, Márta, Imre, Sza-
bó.

Dég—Vajta 3-0 (2-0)
Vezette: Németh. Gólszerzõ: Gulyás (2),
Sörös. Kiállítva: Harth, illetve Kovács.

Besnyõ—Rácalmás 2-1 (1-0)
Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Antal (2), il-
letve Munkácsi.

Sárszentágota—Cikola 5-3 (1-1)
Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Kuczi Zs. (2),
Örkényi, Karikás, Kuczi D., illetve Ma-
jor, Kovács (2).

Beloiannisz—Jenõ 3-3 (2-2)
Vezette: Szabó J. Gólszerzõ: Nikodé-
mosz (2), Tóth, illetve Kiss, Horváth,
Zsolnai. Kiállítva: Trója (Jenõ).

A Déli-csoport állása
1. Alap 2 2 - - 16- 0 6
2. Dég 2 2 - - 5- 1 6
3. Besnyõ 2 2 - - 3- 1 6
4. Beloiannisz 2 1 1 - 8- 4 4
5. Jenõ 2 1 1 - 7- 3 4
6. Nagyvenyim 2 1 - 1 13- 3 3
7. Sárszentágota 2 1 - 1 5- 7 3
8. Vajta 2 1 - 1 2- 2 1
9. Zichyújfalu 1 - 1 - 2- 2 1
10. Cikola 2 - 1 1 5- 7 1
11. Ráckeresztúr II. 1 - - 1 0- 1 0
12. Rácalmás 2 - - 2 2- 4 0
13. Nagylók 2 - - 2 1- 16 0
14. Perkáta 2 - - 2 1- 17 0

Asztalitenisz-verseny Vajtán
Az augusztus 20-ai ünnepi program keretében asztalitenisz-versenyt rendeztek
Vajtán a kultúrházban. A verseny eredménye: 1. Dr. Pocsai Gyula, 8 pont; 2. Hor-
váth Zoltán, 6 pont; 3. Kovács István, 4 pont; 4. Sárközi Krisztián, 2 pont; 5. Sár-
közi János, 0 pont.

Egy lehetõség a változásra
Szeretnék indulni a választásokon mint
független polgármesterjelölt. Hogy si-
kerül-e meggyõznöm a választókat al-
kalmasságomról, azt nem tudom, de
mindenkit arra biztatok, hogy a szava-
zás lehetõségét ne adják fel, mert biztos
vagyok benne: nem mindegy, kik kerül-
nek be a testületbe, kik irányítják a kö-
zéletet.
Az ajánlószelvények gyûjtése közben
azt tapasztaltam, hogy azokat az embe-
rek jórészt eldobták, mások csak úgy
odaadták annak, aki elõbb jött, vagy
azért, hogy ne haragudjon a szomszéd.
A nagypolitika megfertõzöttjei a hata-
lom mámorában égve gyûjtötték a szel-
vényeket, akik — mint az ország veze-
tõi — csatatérré akarják változtatni az
életünket. Az „oszd meg és uralkodj”
elve még mindig jól mûködik.
Az önkormányzati munkából minden
pártérdeket mellõzni kellene. Egy
problémát csak a megoldás szándéká-
val szabad megközelíteni, nem pedig
ideológiák szertárával.

Mindenki tudja, hogy a legnagyobb
gond a munkahiány, amit a település
eddigi vezetõinek is köszönhetünk,
mert szerintem eladták a sárbogárdi
embereket a fehérvári munkaerõpiac-
ra.
A közösségek, a közéleti gondolkodás
kevés támogatást kap, illetve sok kö-
zösség megszûnt. A szerencsésebb sor-
súak érzékenysége a nélkülözõkre nem
nevezhetõ példaértékûnek. Szerintem
a város elsõ emberének kötelessége
lenne alapítványokon keresztül a köz-
tõl kapott pénz egy részét visszaforgat-
ni, hogy serkentse a cselekedni vágyó-
kat.
A gondolatok szabad áramlása révén
(ha utat találna a testületben) talán el-
jönne a „felvilágosodás” egy új korsza-
ka. Kérem, aki szeretné, hogy induljak
a választásokon, ajánlószelvényeinek
átadásával tegye azt lehetõvé!

Huszár Lajos,
a Spuri kerékpárszaküzlet tulajdonosa

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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A Sárszentmiklósi Általános Iskola
Börzsönyi Csillagtúra tábora

2006. június 27-én reggel mindenki izga-
tottan gyülekezett a sárbogárdi vasútállo-
máson. Az út hosszú és kalandos volt.
Utaztunk vonattal, metrópótló busszal,
metróval és elõvárosi vonattal, hátunkon
hatalmas hátizsákokkal. A sok átszállás
után a szobi vasútállomáson várt az elõre
megrendelt busz, amely Bernecebarátiba
az Öregerdõ turistaházba vitt bennünket.
Dél körül elfoglaltuk a szálláshelyet és
ott kiderült, hogy ki kivel fog egy szobába
kerülni. Az esti tábortûzhöz a vállalkozó
kedvû fiúk a Bernece patak partján rõzsét
gyûjtöttek. A tábortûz lángjainál hagyo-
mányos programunk, az újoncok felava-
tása következett. A takarodó elõtt még
mindenki megtudhatta a tábor általános
napirendjét, a tervezett túrákat és a kony-
haszolgálat beosztását.
Másnap a Honti-szakadékhoz túráztunk.
Az út során megismertük a turistajeleket,
küzdöttünk a meleggel és a szúnyogok-
kal. Érdekes, hogy az út visszafelé rövi-
debbnek tûnt. Az estebéd elfogyasztásá-
ra senkit nem kellett biztatni.
Következõ nap fürdeni indultunk Ke-
mencére, természetesen gyalog. Az idõ-
járás nem vett kegyelmébe bennünket.
Ahogy beértünk a strand területére, a
nap elbújt, fújt a szél és hûvös lett. A bát-
rabbak — nem törõdve az elõbbiekkel és
a hideg vízzel — a medencébe vetették
magukat. Hazafelé elõkerültek a háti-
zsákokból az esõkabátok is. A faluba érve
megnéztük a pincesort. Este, viccmesélé-
sek közepette, a felélesztett tábortûznél
szalonnát és sonkát sütöttünk.
Pénteken egész napos kiránduláson vol-
tunk Visegrádon. Nagy élmény volt min-
denkinek kompon utazni Nagymaros és
Visegrád között. A kompkikötõtõl gya-
log indultunk a Fellegvárba. Mire meg-
hódítottuk a várat, kisütött a nap is. Gyö-
nyörû volt a csillogó vizet nézni a torony-
ból. A legérdekesebbnek a panoptiku-
mot tartottam, ahol egy királyi lakoma
elevenedett meg. Késõ este élményekkel
és ajándékokkal tértünk haza.
Szombaton újabb túra következett Desz-
káspusztára. Az út során több cserkésztá-
bor életébe pillanthattunk bele. Megvizs-
gálhattuk több forrás és patak vízminõsé-
gét. Egy tisztáson jót játszottunk. Közben
a fiúk gátat építettek nagy kövekbõl a pa-
takban. Sajnos, nem várhattuk meg, hogy
le is rombolja a víz, mert várt az erdõ ben-
nünket. Este a turistaház udvarán labda-
játékokat játszottunk.

Vasárnap csendes esõre ébredt tábo-
runk. Ezért úgy döntöttünk, hogy meg-
nézzük a falu nevezetességeit. Megmász-
tuk az Erõdtemplomhoz vezetõ hosszú
lépcsõsort és körbejártuk azt. A faluház-
ban nagyon kedves gondnok néni kalau-
zolt bennünket. A környékre jellemzõ vi-
seleteket, edényeket, szõtteseket láthat-
tunk. A múlt századra jellemzõ paraszti
életrõl mesélt sokat Erzsike néni. Dél-
után hagyományos vetélkedõnkre került
sor, amit mi, nyolcadikosok szerveztünk.
Tréfásabbnál tréfásabb feladatok követ-
ték egymást. Jót mulattak a csapatok
azon, amikor különféle magvakat kellett
szétválogatni. Ez kisebb-nagyobb siker-
rel mindenkinek sikerült. Volt még lufi-
fújás, versírás, müzlievõverseny, drama-
turgiai játék, öltöztetõverseny is. Min-
denki jót mulatott.
Hétfõn végre kisütött a nap is. De az erdõ
nagyon felázott, ezért a helyi sportpályá-
ra költöztünk sportszerkészletünkkel.
Maratoni focimeccset vívtak a vegyes csa-
patok, de lehetett tollasozni, labdázni, és
a lustábbak is megtalálták a maguk játé-
kát: kártyáztak az árnyékban, a napimá-
dók pedig süttették magukat.
Éjfélkor felébresztettek minket a bátor-
ságpróbához. Nem volt hosszú az út, de
annál rémisztõbb. Akadt olyan is, aki ak-
korát sikított, hogy az indítóhelyen is le-
hetett hallani. Mindenkinek sikerült a
próbát kiállnia, melynek jutalma egy nya-
lóka volt. A turistaháznál a kapubelépõ a
nyalóka, vagy annak papírja volt.
Utolsó elõtti nap elmentünk még egyszer
fürödni Kemencére. Ezen a napon na-
gyon jó idõ volt, most jobban élveztük a

fürdést is. Kár, hogy a kisvasút nem mû-
ködött, így csak lábbusszal tudtuk megol-
dani az oda-vissza utat.
Este került sor a minden évben megren-
dezett Ki mit tud?-ra. Saját csapatokat
kellett alakítani és bemutatni valamilyen
mûsorszámot. A felnõttek is elõadtak egy
táncos számot: a vicc az volt benne, hogy
ezt ülve tették.
Ennek befejeztével mindenki kapott ok-
levelet, mely bizonyította a tábori részvé-
telt, majd elbúcsúztattak minket, nyolca-
dikosokat. Még egy utolsót buliztunk az
ebédlõbõl kialakított diszkóban.
A szerda délelõtt csomagolással telt.
Volt, akinek csak többszöri nekifutással
sikerült zsákját összeraknia. Délben elfo-
gyasztottuk a búcsúebédet, utána pedig
külön busszal indultunk a szobi vasútállo-
másra. Többszöri átszállás után értünk a
Déli pályaudvarra, ahonnan kora este in-
dultunk Sárbogárdra. Itthon már minden
szülõ várta a gyerekét, akik már a vonat-
ról leszállva mesélték élményeiket. Biz-
tos vagyok benne, hogy mindenki jól
érezte magát.
A búcsúzó vándoros nyolcadikosok kö-
szönik az iskolának, a tanár néniknek és
férjeiknek, hogy ilyen klassz vándortábo-
rokban vehettek részt.
Simon Anna, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola volt nyolcadikos tanulója.
Köszönjük Sárbogárd város képviselõ-
testületének, a Sárszentmiklósi Iskoláért
Alapítványnak, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola diákönkormányzatának, hogy
anyagilag is támogatták táborunk megva-
lósulását.

Táborvezetõség
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26-án, szombaton, 19 órakor

Egy gésa
emlékiratai
Színes amerikai dráma

1929-et írunk. A kilencéves Chiyot egy
szegény halászfaluból eladják szülei
egy kyotoi gésaháznak. A kislány ke-
gyetlen bánásmódban részesül a ház
tulajdonosai és a fõgésa, Hatsumomo
révén. Akaraterejét azonban nem si-
kerül megtörniük, s miután
Hatsumomo riválisa, Mameha a szár-
nyai alá veszi, Chiyoból Sayuri néven
legendás gésa válik. Megtanul minden
mûvészi és társadalmi fogást, ami ah-
hoz szükséges, hogy érvényesülni tud-
jon abban a világban, ahol ezentúl mo-
zognia kell: a gazdagok, kiváltságosok
és politikai csatározások világában.
Bár Sayuri kék szemei kora legbefo-
lyásosabb férfiúit bûvölik el, valódi
szerelme elérhetetlen távolságban van
tõle. Ráadásul a történelem is utoléri
a gésákat: a második világháborúval
Japán alaposan megváltozik...

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Ország—világjáró kézmûveseink

A Lánchíd fesztiválon képviselte Fejér megyét a térségbõl összeverbuválódott alkotó-
csapat: Gárdonyi Bernadett szalmacsuhé-, gyékény- és ékszerkészítõ, Steixner István
bõrmûves Szentgyörgyi Attila fafaragó és Fülöp Attila üveges. Három hétvégén árul-
ták portékájukat a hídon, azon kívül számos megrendelést és meghívást kaptak, töb-
bek között Grazba és a budai várban lévõ Hiltonba. A fiatal kézmûvesek augusztus
6-án Veszprémben is vásároztak, ahol az iparkamarától kaptak lehetõséget a bemu-
tatkozásra más alkotókkal együtt. Hargitai Kiss Virág

Korona sólyommadárral
A sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központban augusztus 20-án nyílt négy
népmûvész: Gárdonyi Bernadett, Pente-
lei Kovács Klára, Steixner István, Szent-
györgyi Attila, valamint egy vendégalko-
tó, Gárdonyi Attila kiállítása.
Gárdonyi Bernadett természetes anya-
gokból készít egyre kifinomultabb tech-
nikával, mûvészi igénnyel dísztárgyakat.
Különös aktualitást nyert ezen a kiállítá-
son a szalmából elkészített Magyar Szent
Korona. A mûvet letisztult egyszerûség
jellemzi, és valami egészen különös kisu-
gárzása van. Elsõ látásra nem jön rá az
ember, hogy ugyan mi ennek az oka, mi-
tõl van ennek a szalmakoronának olyan
mélysége, amely képes közvetíteni azt a
teljes üzenetet, amit legfontosabb nem-
zeti jelképünk üzen számunkra. Aztán
tovább szemlélve észrevettem, hogy a ko-
rona tetején lévõ kereszt a kulcs a megfej-
téshez. Ez a kereszt voltaképpen egy fel-
repülõ sólyommadár, egyúttal kiterjesz-
tett szárnyú angyal. Ezáltal a korona ke-
resztény szimbóluma egyesül õseink
szent táltos madarával, a szárnyaló só-
lyommal. A sólyomszárnyak a koronát
táltos koronává is avatják. Az angyalsze-
rû nõi alak Nagyboldogasszonyunk és a

pogány erdélyi magyarság Nagy Fehér
Asszonya, Szent István anyja, Sarolt, a
táltos asszony is egyúttal. A búzakalász-
okból készült szoknya a magyar anyaföld-
höz köti e nõi alakot, az angyalszárnyak
pedig a szívén keresztül a Világminden-
ség teljességével kötik össze a magyarsá-
got. A természetes anyag ezt a keresztet
Világfává is avatja, ami népmeséinkben
megõrzõdött legõsibb hagyományunk.
Berni mindenre rácsodálkozó, naiv kis
bakfisból érzékeny, a világ sokféleségét
elfogadó, mindenre nyitott nõvé érett. A
csalódások, szenvedések tüzében elégve,
fõnixmadárként szárnyaló tehetségû, tel-
jes emberré vált a szemünk elõtt.
A kiállításon méltó alkotótársa Steixner
István abai bõrmûves. A benne lakozó
hatalmas tehetség ebbõl a fiatalemberbõl
is nagyszerûen bontakozik ki. Vele ko-
rábban Hargitai Kiss Virág készített in-
terjút. Pentelei Kovács Klári népi kerá-
miával foglalkozik. Munkái a magyar né-
pi motívumkincsbõl építkeznek finoman
visszafogott ízléssel. Figyelemre méltók
Szentgyörgyi Attila fából faragott, a régi
népi világot megelevenítõ képei is.
Gárdonyi Attila nem hagyományos nép-
mûvész. Modern mandalákat, vagy mo-

dern számítógépes nyelven fraktálokat
(önmaguk rendszerébõl építkezõ háló-
szervezeteket) készít kézzel. Õ még a dol-
gok kezdeténél tart, igazából még csak
rácsodálkozik arra a belsõ formavilágra,
ami keze által testet ölt grafikus formá-
ban elkészült képeiben.
A kiállítás minden nap nyitvatartási idõ-
ben megtekinthetõ a kamarateremben.

Hargitai Lajos
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Kati szelet
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 15 dkg cukor,
10 dkg zsír, 1 csomag sütõpor, 3 tojás-
sárgája, 1 dl tejföl.
Elkészítés: tésztává összegyúrjuk a
hozzávalókat, és 3 lapot sütünk belõ-
le. Ha kihûlt, az egyik lapot elmor-
zsoljuk, 2-3 dl forró, cukrozott tejjel
leöntjük. Jól összekeverünk 10 dkg
vajat, 1 evõkanál kakaót, kevés ru-
mot, és ezt a krémet összekeverjük
az elmorzsolt lappal. A masszát a két
lap közé helyezzük. 3 tojás fehérjét
habnak felverünk (gõzön), majd 20
dkg porcukrot teszünk bele, gõz fö-
lött addig verjük, míg a cukor elol-
vad, a tetejére kenjük, és csokoládé
reszelékkel megszórjuk.

Sajtos tekercs
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg marga-
rin, 50 dkg liszt, 1 kávéskanál só, 1 cso-
mag sütõpor, 2 dl tej. Krém: 20 dkg
margarin, 30 dkg reszelt trappista sajt,
1 kávéskanál pirospaprika, egy csipet
só.

Elkészítés: a tésztához valókat
összegyúrjuk, 3 részre osztjuk. Tég-
lalap alakúra, 3-4 mm vastagságúra
kinyújtjuk. A krémhez valókat ha-
bosra kikeverjük, ezt is harmadol-
juk, és a tésztára kenjük. Szorosan
felcsavarjuk. Folpack fóliával becsa-
varva keményre „fagyasztjuk” a hû-
tõben. A tepsit sütõpapírral kibélel-
jük (két tepsi váltakozva kell hoz-
zá!). A rudakból kb. 3 mm-es szele-
teket vágunk, tepsibe tesszük és elõ-
melegített sütõben (200 EC) arany-
sárgára sütjük. Sokáig elálló, ropo-
gós és kiadós sós süteményt kapunk.

NYÁRUTÓ
Az iskolákban már folynak a pótvizsgák,
lassan hozzá kell látni a matrózblúzok va-
salásához, fenyegetõen közeledik a tan-
évnyitó. A strandbüfések, balatoni pala-
csintaárusok lehúzzák a rolót, számolgat-
ják a jól megérdemelt pénzecskét,
hosszú, nyugodt alvásokban reményked-
nek. A nyári szerelmesek írják a bánatos,
nosztalgikus leveleket, hogy „soha nem
feledlek”, de már keresik az õszi szerelmi
partnert. Nincs mese, bekövetkezett, ami
várható volt: ennek a nyárnak is vége.
Tekintsünk vissza rá!
Az idõjárást ne merje senki szidni. A nyár
eleji bõséges esõk az egész országnak ál-
dást jelentettek. Micsoda dinnyék, papri-
kák, paradicsomok teremnek szanaszét
úgyszólván öntözés nélkül! (Hogy a ter-
més fele felhasználatlanul elrohad, arról
az idõjárás nem tehet.) A fû üdezöld,
mintha tavasz volna, a fák koronája fris-
sen virul, annyi a gyümölcs, hogy el sem
fogyhat, tele vannak a pálinkafõzéshez
felhalmozott gyümölccsel a hordók. Mert
júliusban izzadtunk, ahogy nyáron kell. A
termés beéréséhez, strandoláshoz ilyen
idõre van szükség. Aki építkezésnél a te-
tõcserepeket rakta az adott idõben, biz-
tos nagyon szenvedett, de szerencsére a
boltok tele voltak ásványvízzel, nem kel-
lett szomjazni.
Hát az augusztusról mit mondjunk? Nem
hagyta kiszáradni a füvet, de a napocska
is ki-kisütött. Az ünnepnapi katasztrófa
elmaradhatott volna. Gondolkodnivalót
is hozott ez a nyár. Nem emlékszem ek-

kora viharra, ekkora szélsebességre. Egy-
szerûbb úgy vélekedni, hogy a tûzijáték és
a vihar szinte másodpercre egyidejû kez-
dete a véletlen mûve volt, s csak a véletle-
nek sorát bõvítette, hogy momentán sen-
ki nem érezte magát abban a helyzetben,
hogy intézkedjék. Kézenfekvõ így hinni.
Ámbár sok ember azon morfondírozik,
hogy hátha nem volt véletlen. Végigfut az
ember hátán a hideg, ha ilyesmit hall…
A nyáron indult be városunkban az új
áruház építése. Lehet, hogy kezdeménye-
zõi kissé megbánták. Olyan hírek járnak,
hogy a fizetõképes kereslet szûkülni fog,
magyarán kevesebb pénz lesz az emberek
zsebében. Egy ideig. Persze utána majd
jön a Kánaán.
Bátor emberek már szedik a kopogtató-
cédulákat az önkormányzati választások-
hoz. Nem tudom, mihez kell nagyobb bá-
torság: a kormánykoalíció részére gyûjte-
ni, vagy az ellenzék részére. Érdekes mér-
kõzés lesz országszerte a választás. Vagy
lehet, hogy nem is lesz érdekes.
Az utcánk végén napok óta ott áll egy
akadályjelzõ tábla, alatta köröskörül fel
van törve az úttest. Szerintem ez valami
jót jelenthet, bár nagyon figyelni kell,
amikor kikanyarodik az ember az utcából
kocsival, vagy bekanyarodik oda. Vajon
miért törték fel az utat jóval az érdemi
munkálatok megkezdése elõtt? Talán
hogy az itt lakók vagy itt dolgozók kapja-
nak egy kis vigaszt, miközben elharapják
a nyelvüket a hepehupák miatt?

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Variációk tojásra

Moravecz Józsefné a Tüzér utca 36. szám alól két különleges tyúktojást hozott be szer-
kesztõségünkbe. Egy átlag tojás mellé téve õket látszik, hogy mindkettõ jóval kisebb,
az egyik közülük pedig olyan formájú, mint egy bab. Kérdésemre, hogy mi lesz a tojá-
sok sorsa, azt a választ kaptam, hogy a világért sem fogják megenni õket, hanem in-
kább kifújják és elteszik emlékbe, hiszen ilyet nem mindennap tojnak a tyúkok.

Hargitai Kiss Virág
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A SZALMASZÁL, A PARÁZS
MEG A BABSZEM

Élt egyszer egy faluban egy öregasszony.
Szerzett egy tál babot, meg akarta fõzni.
Tüzet rakott hát a kis kemencéjébe, és
hogy hamarabb föllobbanjon a láng, fo-
gott egy marék szalmát, azzal gyújtott be.
Ahogy a babot beleöntötte a fazékba, vé-
letlenül kipottyantott egy szemet, nem is
vette észre. Odaesett a babszem a földre,
egy szalmaszál mellé. Aztán kipattant egy
darabka parázs a tûzhelybõl, az is mellé-
jük hullott. Így hát hárman voltak: a szal-
maszál, a parázs meg a babszem.
— Jó napot, kedves barátaim, honnét ke-
rültök ide? — kérdezte udvariasan a szal-
maszál.
— Én szerencsére kiugrottam a tûzbõl —
felelte a parázs. — Ha ezt erõnek erejével
meg nem teszem, halál fia vagyok: hamu-
vá hamvadok.
— Én is ép bõrrel menekültem meg —
mondta a babszem —, de ha az öreg-
asszony bedug a fazékba, irgalmatlanul
kásává fövök én is, mint a pajtásaim.
— Nekem talán jobb sors jutott volna? —
szólt a szalmaszál. — Valahány testvé-
rem volt, ez a vénasszony mind a tûzbe
vetette, hatvanunkat markolt össze egy
szuszra, hatvanunkat akart füstté emész-
teni. De én szerencsére kisiklottam az uj-
jai közt.
— Most aztán mitévõk legyünk? — kér-
dezte a parázs.
— Én azt mondom — szólt a bab —, hogy
ha már ilyen szerencsésen megmenekül-
tünk a halál torkából, maradjunk is
együtt, legyünk jó pajtások. És nehogy
még egyszer ilyen halálos veszedelembe
kerüljünk itt, nosza, oldjunk kereket,
vágjunk neki hármasban a nagyvilágnak.
A másik kettõnek tetszett az ajánlat. Tüs-
tént útnak indultak, s mentek, mendegél-
tek, míg egy kis patakhoz nem értek. Ha-

nem a patakon nem volt se híd, se palló;
nem tudták, hogyan kelhetnének át a túl-
só partra. Egy ideig tanakodtak, aztán a
szalmaszálnak jó ötlete támadt.
— Tudjátok, mit? — mondta. — Én majd
keresztbe fekszem a vízen, ti meg átsétál-
tok rajtam, akár egy hídon.
Azzal szolgálatkészen kinyújtózott a két
part közt.
A parázs világéletében tüzes természetû
volt. Most se sokat teketóriázott, hanem
nagy kevélyen föltipegett az újdonsült
hídra. Éppen a közepére ért, amikor
meghallotta odalent a víz zubogását.
Akármilyen nagy legény volt, erre azért
mégis inába szállt a bátorsága — mert a
víz elõl tudvalevõleg a legvitézebb parázs
is meghátrál —, megtorpant, egy tapod-
tat sem mert továbbmenni.
A szalmaszál érezte ugyan, hogy süti a tûz
a hátát, de olyan jól nevelt volt, nemhogy
kiabálni röstellt volna, de még csak meg
sem zizzent. Egyszerre láng lobbant belõ-
le; dereka beroppant, kettévált, s elham-
vadt.
— Ssssz! — mondta a parázs, de többet
egy mukkot se tudott szólni; belepottyant
a vízbe, és sisteregve kiadta a lelkét.
Az óvatos babszem még mindig ott vára-
kozott a parton. Mikor látta, mi történt,
elkezdett kacagni. Akkorát kacagott,
hogy menten megpukkadt.
Épp egy vándorszabó ment arra az úton.
Észrevette a babszemet, megesett a szíve
rajta, tût-cérnát kerített, s egykettõre
összevarrta.
A babszem szépen megköszönte a szabó
szíves jóságát, azzal elváltak, az egyik
ment jobbra, a másik meg balra.
De mert a szabónak nem volt, csak fekete
cérnája, máig is ott látni minden babsze-
men a fekete fércet.

Megfejtés
Helyes megfejtések nem érkeztek
ezen a héten. Biztosan még nyaraltok,
vagy készültök az új tanévre :-)

Szerkesztõség

Rejtvény

1.) Egészítsd ki: „Minden csoda … na-
pig tart.”

(3; fél; 1; 7;... ?)

2.) Folytasd a mondókát: „Zsipp-
zsupp, kenderzsupp, ha megázik...”

(...az a rossz; …megszárítjuk; …kidob-
juk; ...eltesszük; ...kidobjuk... ?)

3.) Egészítsd ki a következõ idézetet:
„Gábor Áron … fel van virágozva.”

(puskája; vaságya; rézágyúja; háza;
rézágyúja...?)

Beküldési határidõ:
2006. augusztus 29.

Heti idõjárás
Változékony idõ várha-
tó a következõ idõszak-
ban. A pénteki záporo-
kat, zivatarokat okozó front után va-
sárnap újabb érkezik, ismét csapadé-
kos idõt okozva. A hõmérséklet ennek
megfelelõen az átlagosnál kissé hûvö-
sebben alakul majd. Délelõtt 10-17,
délután 19-25 fok közötti hõmérsék-
letre számíthatunk.

Forrás: www.metnet.hu

Zeneiskolai beiratkozás

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény Sárbogárdi Tagiskolája beiratkozást
és szülõi értekezletet tart az alábbi mûvésze-
ti ágakban, a következõ idõpontokban:

Zeneiskola (Sárbogárd, József A.
u.10.) — zeneoktatás

Választható tanszakok: szolfézs elõkép-
zõ, furulya, zongora, szintetizátor, hege-
dû, cselló, magánének, klarinét, trombi-
ta, tenor, ütõ, gitár. Beiratkozás: szep-
tember 4-5., 12.00—17.00 óra.

Pusztaegresi Általános Iskola —
zeneoktatás

Sárszentmiklósi Általános Iskola — ze-
neoktatás
Választható tanszakok: szolfézs elõkép-
zõ, furulya, zongora, klarinét, trombita,
tenor, ütõ. Beiratkozás: szept. 4-5.,
12.00-16.00 óra.

Sárszentmiklósi Általános Iskola —
néptánc, modern táncoktatás

Petõfi Sándor Gimnázium és Híradás-
ipari Szakközépiskola — színjátékokta-
tás

Szent István Általános Iskola —
kézmûvesség-oktatás

József Attila Mûvelõdési Központ
— néptánc, moderntánc

Csoportos tanszakokra a beiratkozás és
a szülõi értekezlet 2006. szeptember 4-e
és 8-a között kerül megrendezésre. A
pontos idõpont az iskolákban kihelye-
zett plakátokon lesz olvasható. Az okta-
tás szeptember 11-én kezdõdik. Érdek-
lõdni lehet: tel.: 06 (25) 500-005, tel., fax:
06 (25) 500-006, e-mail: violin@vnet.hu.

Szeretettel várjuk a régi és leendõ
növendékeinket!
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Augusztus 26., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hurrá, vidékre költözünk! 9.30 Sandokan 9.55 Heltai Gáspár me-
sél 10.05 Felfedezõk kalandjai 11.05 Izomláz 11.35 A Trianon-szindróma 12.00
Híradó 12.05 Autóvízió 12.35 TS 14.10 Vérvörös nyár 15.05 Abszolút 15.35
Feszty-körkép 16.05 TS 17.50 Miss Universe, 1929 19.00 Luxor 19.30 Híradó
20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Szent Elmo tüze 22.10 Örömzene 23.05 Híradó
23.10 Sporthírek 23.20 1956-2006 emlékév 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Az Internet csodái 7.00 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Forma-1 14.20 Bazi nagy görög élet 14.40 Tuti gimi 15.30 Ki vagy doki? 16.30
Szellemirtók 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Nicsak, ki beszél most!
21.10 A professzor 22.55 Könnyezõ harcos 1.00 Vészhelyzet 1.55 Kórház a város
szélén 2.50 Szellemirtók
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Jetix 10.30 Kalandos szafari 10.30 Mókás állatvilág
11.00 Stahl gyerekkonyhája 11.30 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.35
Tremors—Ahová lépek ott mindig szörny terem 13.30 Karen Sisco—Mint a
kánfor 14.30 A láthatatlan ember 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu
17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Vissza a jövõbe 3.
22.30 Nyomás alatt 0.25 Titkos társaság 2.00 FBI ügynökök bevetésen 2.50 A
láthatatlan ember 3.40 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám 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 Kontinensek, szántó-
földek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság
16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ!
18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.33 Kalmár Magda régi ma-
gyar operákból énekel 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Azok a rádiós évek

Augusztus 27., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Fõtér—Tapolca 9.50 Századunk 10.20 Unokáink sem fogják látni
10.50 „Így szól az Úr!” 11.05 Református Világtalálkozó 12.00 Híradó 12.05
TS-Sport 7 13.05 Vérvörös nyár 14.00 A zene ünnepe 14.30 Csellengõk 14.50
Örömhír 15.20 Magyar elsõk 15.40 TS 17.15 Panoráma 17.45 Szívek szállodája
18.30 Állatkölykök 19.30 Híradó 19.55 Budapest Parádé 21.00 A szólás szabad-
sága 22.05 Az iker 23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.05 TS-Motorsport 0.35
Héthatár 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.25 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.40 Játék 10.45 Iste-
ni sugallat 11.40 Pasadena 12.40 Teguila és Bonetti 13.30 Forma-1 15.55 Hatos-
lottó-sorsolás 16.10 Egy rém rendes család 16.30 Döglött akták 17.30
Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A Poseidon-kaland 23.30
Portré 24.00 Fehér sivatag 2.00 Kórház a város szélén 3.55 Inuyasha 4.20 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.35
Jetix 10.00 Dilizsaruk 10.30 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.25
Knight Rider 13.25 Monk, a Flúgos nyomozó 14.25 Smallville 15.25 Baywatch
Hawaii 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Taxi 21.50 Végsõ állomás 23.50 Képírók 2.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én hazám
7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében
9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek
16.04 Ebbõl akarunk megélni 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30
Esti mese 19.40 Egressy Béni nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.05 Respighi: Mada-
rak-szvit 21.24 Közv. a Madách Színház Kamaraszínházából 22.00 Krónika 23.08
Csengery Adrienne Wolf-dalokat énekel

Augusztus 28., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Bohócságok 11.15 Pláza
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
13.55 Jelfák 14.10 Max, a zsaru 15.05 Philip Marlowe esetei 16.00 Bartók 125
16.05 Hegyek minden évszakra 17.00 Életképek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó
18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 Krém 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó
23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56 23.20 Az „Árvai-mûvek” 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 MegaMan 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30 Lost—El-
tûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.10 Piedone Egyiptomban 23.25 A 13. emelet 1.20 Reflektor 1.35 Bundesliga
2.40 Inuyasha 2.55 Itthon 3.20 Inuyasha
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.50 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz

módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Gyilkos számok 22.10 A do-
nor 0.10 Tények este 0.40 A kilences vágány áldozatai 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Minden kényszer
nélkül 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Tudós fó-
rum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta—Dino Buzzati regénye folytatásokban 21.05
Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám emlékezete 23.00
Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum

Augusztus 29., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Világjárók kalandjai 11.00
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Max, a zsa-
ru 15.00 Philip Marlowe esetei 15.55 Bartók 125 16.00 Salkaházi Sára írásai
16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 Négy évszak egy védett
kertben 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56
18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd
21 22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló
56 23.15 60 éve született Bódy Gábor 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30
Lost—Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.10 Utánunk a tûzözön 23.40 XXI. század—A legendák velünk élnek
0.15 Így készült: Vadászpilóták 0.40 Reflektor 0.55 Igaz történetek 2.30 Kórház a
város szélén 4.30 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.40 Észbontó 12.45 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Irigy Hónaljmirigy 22.10
Pénznyelõ 24.00 Huncut fiúk 0.30 Tények este 1.00 Sírig tartó barátság 1.50
Szemétdomb 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Minden
kényszer nélkül 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Han-
gos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta—Dino Buzzati regénye 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból

Augusztus 30., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.05 Kölyökidõs kalandok 11.05
Pláza 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Max, a zsaru
14.55 Kormányváró 15.20 Bartók 125 15.30 Philip Marlowe esetei 16.20 Meto-
dista ifjúsági mûsor 16.30 Mai hitvallások 17.00 Világjáró nagypapa meséi
17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Esti pikoló 21.50 Szerda este 22.20
Kultúrház 22.50 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Napló 56 23.05 60 éve született
Bódy Gábor 0.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30
Lost—Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.10 A szökés 22.05 Gyilkos elmék 23.05 Dr. Vegas, a szerencsedoki
24.00 Reflektor 0.20 Óriás pókok 2.00 Lavina 3.30 Inuyasha 3.55 Újabb titkok
nyomában
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.45 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 15.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Tények 19.00
Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Született feleségek 22.15 A
médium 23.20 10-8: Veszélyes õrjárat 0.20 Tények este 0.50 Alaszka 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz 11.33 Minden kényszer nélkül 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Önkormányzati választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta—Dino
Buzzati regénye 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg
23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy mesterek
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Augusztus 31., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.00 Utazás a múltba 11.00 Pláza
12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00 Max, a zsaru 14.55 Philip Marlowe esetei
15.50 Bartók 125 16.00 A gondolkodás kalandjai 17.00 Széljárta Szigetek 17.35
A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Agatha Christie: Rejtély az Antillákon
21.10 A maharadzsa lánya 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.00 Híradó
23.10 Sporthírek 23.15 Napló 56 23.20 60 éve született Bódy Gábor 0.55 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Sue Thomas—FBI 17.30
Lost—Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.10 Maffia! 22.50 Házon kívül 23.25 Kemény zsaruk 0.25 Reflektor
0.40 Kórház a város szélén 1.50 Infománia 2.20 Kórház a város szélén
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Édes
élet olasz módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Pacific Blue 17.30 Ed 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Egy macsó me-
leg helyzetben 23.15 Tökös csajok 23.45 Tények este 0.15 Strucc 0.40 Gyilkos
zuhanás 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 Minden kényszer nélkül 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpuszta—Dino Buzzati
regénye 21.06 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hallgassuk együtt!

Szeptember 1., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Szünidei matiné 10.05 KamaszKávéház 11.05
Pláza 12.00 Híradó 12.25 TS 13.50 A csend bennünk van 14.05 Regióra 15.05
Philip Marlowe esetei 16.00 Tanévnyitó 16.50 Bartók 125 17.00 Széljárta Szige-
tek 17.35 A Nagy Vita 18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.25
Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Agatha Christie: Rejtély az An-
tillákon 21.05 A maharadzsa lánya 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.00 Hír-
adó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56 23.20 Európa, Európa 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.30 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Lost—Eltûntek 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.10 Lost—Eltûntek
22.55 Egy lehetetlen ügy 0.55 Reflektor 1.15 MeneTrend 1.40 A világ legna-
gyobb tölcsére 3.05 Inuyasha 4.00 Infománia
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Ed 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.00 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 A templomos lovagok
öröksége 1.00 Tények este 1.30 Chris Isaak-show 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfél-
óra 11.33 Minden kényszer nélkül 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdista Közösség
félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tatárpusz-
ta—Dino Buzzati regénye 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Járom az utam 22.00
Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában

Légy áldott,
Szent István király!
Augusztus 20-án e szózattól zengett a sárszentmiklósi temp-
lom, amikor összegyûltek a környékbeli hívek, hogy nemzeti
ünnepünkön megüljék elsõ szent királyunk mennyei születés-
napját.
A Szent Miklós oltalma alatt álló Isten háza betelt az ünneplõ
közösség hazaszeretetének érzésével és keresztény elkötele-
zettségének bátor megvallásával, valamint az újkenyér illatával,
melyet Mészáros János plébános atya áldott meg, kérve Isten
áldását az emberi munkálkodásra.

Az ünnepi szentmise után szeretetvendégségre volt hivatalos
minden jelenlévõ a plébánia öreg diófái alatt. A fehér asztal kö-
zössége tovább formálta az emberek nemzeti és hitbéli együvé
tartozásának érzését.
Mindnyájan lelkileg (és testileg is) megerõsödve tértünk haza
otthonainkba, hogy az ünnepbõl merített új erõvel és lendület-
tel folytassuk tovább hétköznapi tennivalóinkat hívõ közössé-
günk, falunk és nemzetünk javára.
A szentmise végén a köszönet szavai is elhangzottak azok felé,
akik anyagilag illetve munkájukkal segítették Szent István nap-
jának méltó megünneplését.
Álljon itt tehát azoknak az áldozatos lelkû embereknek neve,
akik így tettek: Nagy Károly, Barta György, a FÖMO-HÚS
Húsipari és Kereskedõ Kft. tulajdonosai, Kõ Imre pékmester,
Mikó Zsolt, Gábris György, az egyházközség képviselõ-testü-
letének tagjai Szabó Antal elnök úrral az élen, valamint a Szent
Miklós Karitász csoport szorgos és áldozatkész hölgytagjai.

Varga László lelkipásztori kisegítõ
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvé-
lyesi vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293
5605, 06 (25) 476 229. (0878551)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérel-
hetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(08785649
Aprított cser-, tölgy-, akác tûzifa eladó, in-
gyenes házhozszállítással. 06 (20) 336 7067.
(0878794)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Tûzoltó készülékek, tûzvédelem! 06 (30)
9765 912. (0921161)

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintésvé-
delem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

Munkavédelem kockázatelemzés! 06 (30)
9765 912. (0921161)

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Alapon 1474 m2-es telken régi lakóház el-
adó; 06 (30) 508 4586. (0921233)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0921226)

Sárbogárdon családi ház központi- és gáz-
fûtéssel, garázzsal eladó; 06 (30) 258 0155.
(0921129)

95-ös évjáratú, megkímélt állapotban, 30
ezer km-t futott Tavria személyautó eladó.
Tel.: 06 (30) 256 5950, 06 (30) 410 8827, 06
(25) 461 590 este. (0921127)

4 db 205/70R15 alufelnis gumi; kb. 2000 db
bontott cserép eladó. Sárbogárd, Vörös-
marty u. 13. (0921125)

Alapon 1100 m2-es építési telek, régi lakó-
házzal eladó; 06 (30) 5084586. (0921100)

2 db nagyméretû páncélszekrény eladó.
Tel.: 06 (25) 476 229; 06 (70) 293 5605.
(0921705)

Vasat, lemezt, színesfémet vásárolnék a
legmagasabb áron. Tel.: 06 (20) 3292 694.
(0921120)

Személyautókat vásárolnék bontásra ma-
gas áron. Tel. 06 (20) 329 2694. (0921120)

Sárbogárd központjában összközmûves pa-
rasztház eladó. Tel.: 06 (30) 269 5353. (0921132)

Cece központjában ház nagy kerttel eladó;
06 (30) 960 5826.

Korrepetálás, pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06 (20) 886 3729. (0921144)

MTZ 80-as eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 4984
350. (0921140)

Építési telek eladó Sárbogárd központjá-
ban; 06 (30) 225 2067. (0921133)

Kétszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(70) 459 6490. (0921518)

Sárbogárd központjában telek eladó; 06
(20) 310 3067. (0921517)

M6-os autópályán, Dunaújváros magassá-
gában, õsszel nyíló OMV töltõállomás
munkatársakat keres. Telefon: 06 (30) 385
0414, 06 (30) 325 5903. (0921516)

Jó állapotú Zastava és Simson Schwalbe el-
adó; 06 (70) 504 7055. (0921514)

Sárbogárdon 3 szobás házat vagy 3 szobás,
erkélyes lakást vásárolnék; 06 (30) 3292
101. (0921509)

Sárbogárdon 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érdeklõdni. 06 (25) 461 313.
(0921508)

Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon:
06 (20) 4374 869. (0921507)

Takarítás a lakosság számára is: 06 (30) 245
3620. (0921504)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi vezetõi tanfolyamot indít augusztus
25-én, 17 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezni a helyszínen. Tel.:
06 (30) 9939 285. (0921519)

Sárbogárdon, Árpád utcában családi ház
nagy telekkel eladó. Irányár: 12.000.000 Ft.
Tel.: 06 (70) 282 5192. (0921716)

Kétszobás, felújított, I. emeleti lakás eladó
az Ady-lakótelepen. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Árpád-lakótelepen kétszobás, erkélyes,
önálló vízórával rendelkezõ, felújított lakás
eladó. 06 (30) 361 1176. (0921547)

Szekrénysor, ágynemûtartó, fésülködõasz-
tal puffal, 2 fotel dohányzóasztallal 70 ezer
Ft-ért eladó. 06 (20) 9263 225.
Sáregresen tájvédelmi terület mellett tájjel-
legû kisház eladó. Telefon. 06 (30) 330
2551. (0170536)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen másfélszo-
bás lakás eladó. Telefon: 06 (20) 345 9000.
(0921544)

Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munka-
társat keresek mûanyag ablakok, illetve re-
dõnyök beszereléséhez. Asztalos illetve la-
katos végzettséggel rendelkezõk elõnyben!
Várom jelentkezését! Tel.: 06 (30) 9377
545. (0921541)

Erdészeti munkára munkatársat keresek.
Érdeklõdni: 06 (30) 530 8456. (0921540)

Kis hörcsögök eladók. Érdeklõdni: 06 (30)
2079 328. (0921540)

Építési telkeket értékesít kedvezményesen
Alsószentiván Község Önkormányzata. Ér-
deklõdni személyesen a polgármesteri hiva-
talban Alsószentiván, Béke u. 56/A, illetve
telefonon 06 (25) 504 720 vagy 06 (25)
504 721 számon.
Alszószentiván Község Önkormányzata el-
adásra kínálja Seat 024 típusú megkímélt
zárt kistehergépkocsiját. Érdeklõdni sze-
mélyesen a polgármesteri hivatalban
Alsószentiván, Béke u. 56/A Nagy Lajos
polgármesternél vagy telefonon 06 (25)
504 721 számon.

Garázs eladó áron alul. Tel: 06 (30) 9103
790. (0921536)

Háromszobás lakást vásárolnék. Tel.: 06
(30) 499 3968. (0921532)

Rétszilason kb. 140 kg-os hízó eladó. Tel.:
06 (25) 471 993. (0921529)

600 négyszögöl terület, részben szõlõ teljes
felszereléssel Petõfi hegyen áron alul eladó.
Tel.: 06 (20) 237 8588. (0421527)

Jövedelemigazolás és önerõ nélkül is tu-
dunk hitelt intézni akár saját gépkocsijára
is, BAR nem akadály. 06 (30) 396 5935.
Sárszentmiklóson albérlet kiadó. Érdek-
lõdni: 06 (25) 460 773.
Kisszékelyben, a Templomhegyen 508 n.öl
területen szõlõ, szántó, pince, présház el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 540 0519, 06 (70)
339 7213. (0921567)

Teljes körû, ingyenes hitelügyintézés. Ked-
vezõ kamatokkal! Sárbogárd, Ady E. út
204. Tel.: 06 (20) 323 6011. (0921566)

Zongora eladó: bécsi mechanikás, páncél-
tõkés tanulózongora. Hossza: 170 cm. Tel.:
06 (70) 315 3713. (0921561)

Chopper: 50 cm3-es, 1 éves, kitûnõ állapot-
ban eladó. Tel.: 06 (30) 2040 545. Irányár:
130.000 Ft. (0921560)

Ház eladó: Dörögdi köz 3. Tel.: 06 (25)
461 591. (0921559)

Mangalica választási malacok eladók. Ér-
deklõdni: Cece, 06 (30) 9210 255. (0921558)

Csocsó eladó! Automata, pénzérmével mû-
ködik. Tel.: 06 (30) 9945 882. (0921610)

Vegyes tûzifa eladó: 1.300 Ft/q. 20q felett
ingyenes házhoz szállítás. 06 (70) 374 0769.
(0921720)

Aprilia RS 125 gyorsasági motorkerékpár,
2004-es, 1.800 km-t futott, elsõ tulajdonos-
tól eladó. 06 (30) 520 7101. (0921554)

3+2+1 plüss, velúr ülõgarnitúra szép álla-
potban, valamint C30-as gázkazán eladó; 06
(70) 381 1544. (0921130)

Sürgõsen keresek szegélyezni és térkövezni
tudó embereket 06 (20) 218 0065 (0921572)

Elõnevelt húshibrid csirke kapható szep-
tember 1-tõl, amíg a készlet tart. Sárbogárd,
Kertalja u. 1. 06 (25) 460 252, 06 (30) 956
4067 (0921571)

Érettségizett nõi munkatársat keresünk
számlázó (napi könyvelõ) munkakörbe. Je-
lentkezni személyesen Krencz Nagyker Sár-
bogárd, Ady u. 50. (0921570)

Eladó 650-es Polski Fiat. 06 (30) 509 5802.
(0921573)

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

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.

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
GIPSZKARTON SZERELÉSI MUNKÁKAT
VÁLLALUNK; 06 (30) 543 3319. (0921138)

AKCIÓ!
ARIEL 2 kg 1.500 Ft
SILAN 1 l 380 Ft
COCCOLINO 1 l 370 Ft
TOMI kristály 1,5 l 990 Ft
Papírzsebkendõ 100 db 49 Ft
BRUT deo spray 500 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)
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ISKOLAKEZDÉSI HITELAKCIÓ
5% KAMATKEDVEZMÉNY

A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2006.10.31-ig

SZEMÉLYI HITELEK

iskolakezdésre, nyaralásra és
bármire, amit meg szeretne valósítani

THM: 16,34 - 20,67 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK

felújításra, házvásárlásra, házépítésre
Akár 20 évre!

THM: 12,94-13,55

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK ELÕFINANSZÍROZÁSA

a legkedvezõbb feltételekkel!!! Hitelbírálati díj nincs! Szerzõdéskötési díj nincs!

BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ!!!
Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég,
Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.
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Nyílt
tér

MEGHÍVÓ FENNTARTÁSI BEMUTATÓRA
2006. augusztus 31-én (csütörtök) és szeptember 1-jén (péntek)

10-14 óra között a Sárrét Vízi Társulat vízfolyásain
fenntartási bemutatót tartunk, amelyre

minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk.
Bemutató partnerek:

HIDROT Kft. – MTZ-HIDROT mellsõ három ponton függesz-
tett, rotációs, eltolható kaszafej,
Richter Mérnöki Iroda Kft. – RAPID Euró 4 Hydrostat egyten-
gelyes munkagépei,
TEREX-FERMEC – Kotró- rakodógépek,
CATERPILLAR – Árokásó-rakodógép, lánctalpas kismunka-
gép,
Sárréti VT. – MTZ-HIDROT-ra szerelt permetezõ, magas és
mélyvezetésû csatornák, vízigyom irtása

Rendezvény helyszíne:
Sárbogárd – Rétszilas, 63-as fõ út, 49 km szelvény

dr. Sághi Zoltán IB elnök

Sárréti Vízi Társulat – 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108. Tel: 06-25-508-395
Fax: 06-25-508-396. E-mail: vizitarssarbogard@vnet.hu

EMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

RENG JÁNOS

édesapára, halálának
1 éves évfordulójára.

Nélküled már semmi nem olyan,
mint régen. Fájó könnycsepp lettél

mindnyájunk szívében. Idézzük
szavaid, tetteid, emléked. Szerettünk
mindnyájan nagyon-nagyon Téged.

Szeretõ családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik az

életének 83. évében elhunyt
REICH IRÉN

alapi lakos temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a cecei

Fõnix Temetkezés munkatársainak
lelkiismeretes munkájáért.

Lánya és családja

A Deák Ferenc utcát már ki tudja, hány-
szor javították úgy, hogy felszórták kõvel
és meghengerezték. Eleget háborogtak
már azért az ott lakók, hogy ezt a forgal-
mas utcát miért nem aszfaltozzák le. Az
ide leszórt követ napok alatt kiverik az
autók a kátyúkból, és minden ugyanúgy
lesz, mint elõtte volt. Az ide hordott sok
kõ miatt az úttest szintje már jóval maga-
sabb, mint a házak udvara, így az esõ is

befolyik oda. Braun Tiborné Ancsa néni
teljesen kiakadt, amikor meglátta, hogy
újabb kõrakásokat borítanak le az úttest-
re. Az utca elején pedig órákon át várako-
zott az úthenger — ki tudja, mennyi óra-
díjért —, hogy jöjjenek a munkások elte-
ríteni a követ, amit aztán behengerelnek.
Azt kérdezték a boltban, hogy nem lett
volna-e jobb egyszer rendesen megcsinál-
ni ezt az utat az évenkénti többszöri ká-
tyúzás helyett? Mire van a súlyadó? Eb-
ben az utcában annyi jármû van, hogy
azok egy évi súlyadójából aszfaltos utat
építhetnének. /H/

Szelektív
hulladékgyûjtés
Múlt héten néhány lakó kifogásolta, hogy
nem ürítik ki idõben a szelektív hulladék-
gyûjtõket. A szolgáltató felhívott és a pa-
nasszal kapcsolatban tájékoztatott, hogy
a szelektív hulladékgyûjtõket múlt szer-
dán kiürítették. Az ürítésre ezután foko-
zott gondot fordítanak majd. Megjegyez-
te, sajnálatosnak tartja, hogy vannak
olyanok, akik a szelektív hulladékgyûjtõ-
be háztartási szemetet is beleraknak. Az
egyik konténerben most is találtak rotha-
dó húst és bûzlõ konyhai hulladékot.
Kérik a lakosságot, hogy a háztartási sze-
metet a lakásoknál rendszeresített ku-
kákba tegyék, ne a szelektív hulladék-
gyûjtõ tartályokba. Elõre is köszönik a la-
kosok együttmûködõ segítségét a szelek-
tív hulladékgyûjtésben.

Hargitai Lajos

Köszönjük!
Köszönjük a polgárok nevében Lakatos
Gyõzõnek és brigádjának, hogy munka
után társadalmi munkában elvégezték a
Gergely köz kátyúzását.

Etelvári Zoltán,
a 4. számú választókörzet képviselõje

Elveszett kulcs
A Nap utca 7. szám elõtt névtáblás

kulcscsomót találtak, ami a
szerkesztõségben átvehetõ.

Ingyen „szauna”
a rendelõben

Egyik olvasónk panaszolta, hogy a rende-
lõintézetben nincs sötétítõ az ablakokon.
Akinek órákat kell várnia, hogy bejusson
az orvoshoz, csoda, hogy gutaütést nem
kap az izzasztó hõségben. Néhány füg-
göny nem nagy drágaság, és olcsón be le-
het szerezni akár valamelyik használtru-
ha-boltban is.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Kérdezték:Kérdezték:
útjavításútjavítás
feleslegesenfeleslegesen


