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DE NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA!
Pénteken reggel háromnegyed nyolc-

kor az új elsõsök szüleikkel együtt
gyülekeztek a Hõsök terén. Itt várták már
õket a nyolcadikosok. Minden nagy egy
kicsit fogott kézen. Átvették tõlük a nehéz
tankönyvekkel megrakott iskolatáskákat
is. Szegény elsõsök! Holnaptól már ma-
guknak kell cipelni a nagy pakkot, vagy
anyu, apu viszi helyettük, hogy a gerinc-
ferdülést megússzák csemetéik. Az anyu-
kák, apukák még egy utolsó puszival báto-
rították a megszeppent, iskolába menõ
gyermeküket, azután elindult szép lassan
a menet. A szülõk végigkísérték az úton
õket egészen az iskoláig. Ott aztán a taní-
tó néni sorba állította az új csapatot az év-
nyitóra, és ezzel elkezdõdött számukra a
felelõsségteljes munka.

Hargitai Lajos

A Sárszentmiklósi Borbarát Egyesület tagsága szeptemberi találkozóját Gráczer
István pincéjénél rendezte. Megszemlélték a biztatóan szép termést, megkóstol-

ták a csemegeszõlõt és a házigazda tavalyi borát. Mellé csülökpörköltet vacsoráztak.
Kíváncsiságból megfokolták a biankát. Ennek egyelõre még csak 14 fokos a mustja. A
szõlõsgazdák most azért imádkoznak, hogy legyen két zavartalan hét esõ nélkül, mert
akkor az idén jó szüret lesz. A szõlõ szép, egészséges, jó termés ígérkezik.
Késõ este nótázásra is sor került a csillagfényes, holdas éjszakában.

Hargitai Lajos

K i r a b o l t á k
a s á r h a t v a n i
t e m p l o m o t

Sajnos már nem elõször törtek be a
sárhatvani templomba. Korábban elvit-
tek már néhány értékes gyertyatartót.
Nyilvánvaló, hogy a tettesek a színesfém-
re hajtottak. Szeptember 2-ára virradóra
gyakorlatilag minden értéket elvittek,
többek között az összes megmaradt fali
bronz gyertyatartót is. A tettesek ráadá-
sul vandál módon feldúlták a templomot.
A kár értéke kb. 1 millió Ft.
Most, hogy már szinte csak az épület ma-
radt, legközelebb tán a templomot viszik
el az ismeretlen tettesek?
A mondás szerint Isten szeme mindent
lát. Elõbb vagy utóbb úgyis elnyerik mél-
tó büntetésüket a rablók.

/H/

BorbaráBorbarátok pinceszerentok pinceszeren
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FALUNAP ALSÓSZENTIVÁNON
Harmadik alkalommal rendezték meg
múlt szombaton az alsószentiváni faluna-
pot. Erre meghívták a faluból elszárma-
zottakat is. Õket köszöntötte Nagy Lajos
polgármester délután. Ekkor adta át a
képviselõ-testület megbízásából az Alsó-
szentivánért elnevezésû elismerést, és ez-
zel együtt egy kristály díszvázát Pongrácz
Józsefnek. A polgárõrségben végzett mun-
kájáért elismerést és kristálytálat adott át
Katona Istvánnak és Tar Józsefnek.

A falunapra eljöttek a Szentiváni Charta
tagjai, a Szentiván nevet viselõ települé-
sek képviselõi. Nevükben Kerezsi Ló-
ránd, a Szentiván Charta elnöke mondott
köszöntõt. A rendezvény díszvendége-
ként Lengyel Zoltán országgyûlési képvi-
selõ mondott beszédet.
Délelõtt kispályás focibajnokság volt. A
legjobban az elõszállási Tranzit ABC csa-
pata szerepelt, második lett az alsószent-

iváni Stillers csapata, harmadik Alapról a
Kártevõk. Gólkirály lett Rechart Bálint
(Elõszállás), a legjobb játékos Princes
Péter (Alsószentiván).
A színpadon fellépett Vikidál Gyula,
majd utána a gyõrszentiváni táncosok és
az alapi Mezõföld néptáncegyüttes.
A pálya mellett hatalmas kondérokban
készült a faluebéd. A fák alatt az alsó-
szentiváni családok vertek tanyát, és ké-

szültek vacsorára a jobbnál jobb ételek.
Az egyik csapat, Húsvét Zsolt családja,
bárányt sütött nyárson. Elõtte való nap
bepácolták a bárányt, ezt jól megtûzdel-
ték szalonnával, befûszerezték, így sütö-
gették egészen estig lassú parázson. Míg
a bográcsokban az étel rotyogott, a férfi-
ak egymást kínálgatták saját boraikkal,
pálinkáikkal, az asszonyok pedig mellé
pogácsát és süteményeket adtak. Az elké-
szült ételeket szigorú zsûri bírálta el. A
legjobbnak Vájer András vaddisznópör-
költjét ítélte második lett az alapi Kárte-
võk csapatának a csülökpörköltje, har-
madik Porteleki István egyéni találmá-
nya, a csülök—pacalpörkölt. A tombola
fõdíját — három fõ részére görögországi
szállást, az Androméda Utazási Iroda
ajándékát — a sárbogárdi Dániel Zsolt
nyerte.
Az esti faluvacsora után tûzijátékban
gyönyörködhetett a nézõközönség, majd
hajnali négyig szabadtéri bálban táncolt a
falu népe.

Hargitai Lajos

Rendhagyó évnyitó a gimnáziumban
Rendhagyó évnyitóra került sor a sárbo-
gárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban. Egy-
részt azért, mert az idõjárás miatt az udvar
helyett a tantermekben és a folyosón hall-
gatták végig az évnyitó mûsort a diákok,
szülõk és tanárok. Másrészt azért, mert 55
éve, 1951. szeptember 16-án, 10 órakor
kezdte meg mûködését tanítóképzõként
az intézmény. Az évforduló alkalmából az
öregdiákok képviseletében Géró A.
Péterné Marika néni (aki 1964-ben vég-
zett itt, 1969 óta pedig az iskola tanára) és
a legkisebbek képviseletében az 5. c osz-
tály névsorában elsõ helyen szereplõ Ba-
logh Tamás együtt kötöttek szalagot az is-
kolazászlóra. Hamarosan könyv is jelenik
meg az iskola 55 éves történetérõl.
Boda János igazgató az évnyitó keretében
nyújtotta át Leszkovszki Albin tanár úr-
nak a „Petõfi Sándor Gimnázium Tantes-

tületének Örökös Tagja” címet, avagy egy
egyedileg készült oklevelet és a vele járó
emlékplakettet, melyet az iskola homlok-
zat és neve díszít.
A nyugdíjba vonuló Albin tanár úr meg-
köszönte a kitüntetõ címet, és útravaló
gondolatokkal búcsúzott a diákoktól. A
színjátszóitól azonban még nem köszön
el, velük ugyanis tovább folytatja a meg-
kezdett munkát.
A gimnáziumban négy új osztály kezdi
meg tanulmányait az idén: az 5. c Dombi
Zoltánné, a 9. a Lovászné Tóbel Katalin, a
9. d Müller Csaba, a 9. b Bodoki Tamásné
osztályfõnökök gondoskodó szárnyai
alatt.
Mind a diákoknak, mind a pedagógusok-
nak kitartást, sok energiát és türelmet kí-
vánunk a tanévre!

Hargitai Kiss Virág
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A sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 31-ei rendkívüli
nyílt ülésén három kérdéskörben tanácskozott: az evangé-
likus gyülekezet telekvásárlási ügyében, a társasházak
felújítási pályázata kapcsán, illetve a töbörzsöki óvoda
helyreállításáról. Zárt ülésen döntöttek az új miklósi isko-
laigazgató személyérõl.

ÚJ GYÜLEKEZETI KÖZPONT

A Sárbogárd—Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet a Né-
meth sarok és Baross utca által határolt üres önkormányzati te-
rületet szeretné megvásárolni — reményeik szerint jelképes
áron — új gyülekezeti központ, lelkészlakás kialakítása céljá-
ból, részben a gyülekezet pénzébõl, nagyobb részt pedig egyházi
támogatással. A 45 millió Ft-os költségvetéssel tervezett, két-
szintes épület közösségi helyiségei kiállítások, elõadások és
koncertek lebonyolítására is alkalmasak lennének. A testület
kilencfõs többsége úgy döntött, hogy a szeptember 8-ai soros
ülésen több részlet ismeretében újratárgyalják a kérdést.

ÚJ PÁLYÁZAT
TÁRSASHÁZAKNAK

A legalább 10 lakásból álló, helyi társasházak, lakásszövetkeze-
tek, önkormányzati tulajdonú bérházak energia-megtakarítást
eredményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatására a
képviselõ-testület ismét pályázati felhívást tesz közzé a 2006-os
költségvetésben e célra rendelkezésre álló, 12 millió Ft-os keret
terhére. A pályázati csomagokat szeptember 6-ától az önkor-
mányzat mûszaki osztályán lehet átvenni, ugyanitt bõvebb tájé-
koztatás is kérhetõ a témában. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: október 6-a, 10 óra.

VAKOLAT NÉLKÜL
A TÖBÖRZSÖKI ÓVODA

A június végi nagy esõzés következtében a töbörzsöki Apraja-
falva Óvoda homlokzatának csúcsfaláról illetve fõfaláról levált
a kõporos és az alapvakolat, ami télen magasabb fûtési díjat
eredményezhet. Mivel a biztosító nem fizeti ki a kárt, az önkor-
mányzatnak kell elvégeznie a szükséges helyreállítást. Az elõ-
terjesztésben szereplõ árajánlatot azonban túl magasnak talál-
ták a képviselõk, így Tóth Zoltán javaslatára és közbenjárásával
új árajánlatot kérnek. Amennyiben kedvezõbb ajánlatot kap-
nak, újratárgyalják a kérdést.

ÚJ ISKOLAIGAZGATÓ MIKLÓSON

Zárt ülésen döntött a testület arról is, hogy a Sárszentmiklósi
Általános Iskola új igazgatójának Horváth Ferencné Mikuli Er-
zsébetet nevezi ki öt évre.
Horváth Ferencné Mikuli Erzsébetnek ezúton is gratulál szer-
kesztõségünk! Munkájához erõt és sok örömet kívánunk!

Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó

B E S Z Á M O L Ó
Részlet az egészségügyi és szociális
bizottság 2006. évi beszámolójából, me-
lyet a 2006. szeptember 8-ai képviselõ-
testületi ülésre nyújtott be Varga László,
az eszb elnöke.
„…Meg kell állapítanunk, hogy az elkö-
vetkezõ idõkben az egészségügyi és szoci-
ális bizottságra még nehezebb munka
vár, mint eddig. Elég, ha megemlítjük az
egészségügyben kezdõdõ — nem éppen a
betegek érdekeit és a széles körû, minõ-
ségi ellátást szolgáló — változásokat. To-
vábbi nehéz feladatot tartogat a jövõ
eszb-je számára a növekvõ munkanélkü-
liség problémája, a közterhek — eddigi-
eknél is nagyobb mértékû — kirovása, de
fõként az energiaárak drasztikus emelke-
dése, valamint a szociális ellátásokra vo-
natkozó állami szabályozások — az érin-
tettekre nézve — hátrányos hatású válto-
zásai. Ezen negatív változások hatása ki-
terjed a teljes emberi egzisztenciára, és
természetesen károsan befolyásolja az el-
ért életszínvonalat. A kisvállalkozások —
legalább is amelyek még mûködnek váro-

sunkban — a kormány intézkedéseinek
következtében elõreláthatólag tönkre
fognak menni. A szociális hálón egyre na-
gyobb szakadások keletkezhetnek, ame-
lyeket a jövõben felálló eszb-nek kellene
majd szerény és egyre fogyatkozó eszkö-
zeivel foltozgatnia. Ez pedig azt jelenti,
hogy — tapasztalatból eredõ meglátá-
sunk szerint — egyre többen fordulnak
majd segítségért a város vezetéséhez. A
fenti egészségügyi és szociális romlás kö-
vetkezményeit a jövõbeli városi szakbi-
zottság megfelelõ anyagi lehetõségek és
törvényi háttér hiányában, sajnos, egé-
szen biztosan nem fogja tudni kezelni.
Ezzel az aggódó elõrelátással, de ugyan-
akkor nemzetünk és benne Sárbogárd
„balsors”-ának jobbrafordulása remé-
nyével kívánok a 2002—2006-os választá-
si ciklus sárbogárdi egészségügyi és szoci-
ális bizottsága tagjainak nevében a követ-
kezõ négy évre jó és hatékony munkát,
sok erõt és kitartást az „õrségváltóknak!”

Varga László, az eszb elnöke

NYERS KUKORICÁT
VÁSÁROLOK
KORLÁTLAN

MENNYISÉGBEN
sárbogárdi telephelyemen.

Ár: megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 06 (30) 9270 303
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Évnyitó és emléktábla-avatás Sárszentágotán
Miközben a Sárszentágotai Általános Is-
kola mögött továbbra is folynak a bõvítési
munkálatok, szeptember 1-jén, a nyári
szünet után, a régi iskolaépület a újra
megnyitotta kapuit a diáksereg elõtt. Az
évnyitón Papp Lászlóné óvónõ kíséreté-
ben fölsorakoztak a kis elsõsök is, akiket
Sziráki Szilvia fog tanítani ezután.
A köszöntõket és a mûsort követõen ke-
rült sor a Bajkán Lajos volt iskolaigazga-
tó tiszteletére az iskola falán elhelyezett
emléktábla avatására, több öregdiák
részvételével.
Mint ahogy azt Baranyák István polgár-
mester ünnepi beszédében elmondta:
Bajkán Lajos 1908. október 9-én született
Sarkadon. 1937-tõl 1969-ig tanított Sár-
szentágotán. Tudását, emberségét igye-
kezett átadni nemcsak diákjainak, hanem
a falu minden lakójának is. A történelem
elõidézte nehéz órákban is helytállt és ki-
állt a falu lakói mellett. Aktívan részt vett
az oktatás mellett a falu kulturális, sport-

és közéletében. Neki köszönhetik az
ágotaiak a Bajkán Lajos-tanulmányi ösz-
töndíj megalapítását, mely minden évben
kiosztásra kerül az évzárón. Nyugdíjba
vonulása után megérdemelt nyugdíjas
éveit részben Sárszentágotán, részben
Székesfehérváron töltötte. 1993. január
16-án hunyt el, a székesfehérvári Béla úti
temetõben helyezték örök nyugalomra.
Szellemisége tovább él a szárnyai alatt
felnõtt 32 generációban.

Díszvendégként megtisztelte jelenlétével
az eseményt Braun László tanár úr —
Bajkán Lajos unokaöccse — és felesége
is. Braun tanár úr visszaemlékezésében
felidézte, hogyan került õ Ágotára árva-
ként nagybátyja gondjaiba, hogyan szüle-
tett újjá az itteni közösségben, és hogyan
lett maga is az iskola egyik megbecsült ta-
nára.
Az emléktáblát Baranyák István és Tö-
mör Ferenc, az iskola 50 éve végzett diák-
ja leplezték le, majd az egybegyûltek —
elhelyezve virágaikat a tábla alatt — fejet
hajtottak a volt igazgató emléke elõtt.
Az emléktábla létrejöttét Bajkán Lajos
egykori tanítványainak egy csoportja:
Magyar Ferenc, László Tibor, Arany Ti-
bor, Exner Tibor, Handa Ottó, Fövenyi
József, Baranyák István szponzorálta,
akik így rótták le tiszteletüket egykori ok-
tatójuk elõtt.

Hargitai Kiss Virág

Hírek a Sárszentágotai Általános Iskola életébõl
TÁBOR PÁLKÖVÉN

Az idei évben immár hatodik alkalommal szervezünk egyhetes
nyári tábort a Balaton partjára tanulóinknak. Az elõzetes szer-
vezés után július 29-én keltünk útra. Tikkasztó hõség, párolgó
Balaton és elviselhetõ zsúfoltság várt bennünket. A tábor nem
változott: kényelmes szobák, tiszta helyiségek, teraszos étkez-
de, ligetes, árnyas környezet, közeli strand!
Már az elsõ nap két fürdéssel nyitottunk. Elõször háromtól ha-
tig, majd héttõl kilencig. Nem csoda, hiszen a tó vize az elmúlt
másfél hónapos kánikula alatt harminc fokra melegedett. Egy
kissé megijedtünk elõször, mert az egy méter húsz centimétert
jelzõ bója a lépcsõtõl kettõ méterre lebegett. Szerencsére a csa-
patunkban nagyrészt ennél jóval magasabb tanulók voltak, így
mindenki biztonságosan fürödhetett. Öt évvel ezelõtt fél mé-
terrel alacsonyabb vízszint és iszapos, büdös víz fogadott
bennünket; emlékezett erre néhány „õstáborozó” is.
A jó idõ öt napig tartott, így a fürdés, napozás volt az elsõdleges
program. Mellette azért ment a foci, a csocsó, a gyöngyfûzés, a
scrabble (szókirakás) és a késõ estébe nyúló dumcsi. Csütörtök-
re hidegfront érkezett. E nap délelõtt a révfülöpi kilátót mász-
tuk meg, sokak számára igazán nagy erõfeszítést jelentett
ugyan, de mindenki teljesítette a túrát.
Következõ nap a „Balaton gyöngyszemének” nevezett Sziglige-
tet néztük meg. Érdekessége Szigligetnek, hogy régen sziget
volt és csak hajóval lehetett megközelíteni, aztán a 19. század-
ban a Balaton lecsapolása után félszigetté vált. Egyedien szép,
mediterrán jellegû táj, fás, bokros, virágos rétekkel, szõlõsker-
tekkel.
A Várhegyrõl az egyik legszebb magyar táj tárul a látogató elé.
Körbenézve vulkanikus eredetû kúpok emelkednek ki. Bada-
csony, Nemesgulács, Csobánka, Szentgyörgy-hegy, Sümeg vára,
Keszthelyi-hegység látszik, tiszta idõben Kab-hegy adótornya is
felfedezhetõ.
Az utolsó nap badacsonyi látogatással zárult, kellemes napsü-
tésben.
A megváltozott idõ ellenére táborozóink szép, maradandó él-
ményekkel gondolhatnak vissza a balatoni egy hétre. A tábor
zárásaként az értékelésnél elhangzott, hogy a tanulók pozitív

hozzáállásának köszönhetõen tartalmas, baráti légkörû nyara-
lást sikerült megvalósítanunk.
Az utazás nehézségeit az idei évben, úgy, mint eddig is, Tóth Fe-
renc szülõ könnyítette, vállalva a csomagok szállítását. A tábort
a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatta.

SPORT
Augusztus elején a Lóki Napokon vett részt kispályás labdarú-
gócsapatunk, harmadik helyet szerezve. A sárszentmiklósi
sporttelepen augusztus 26-án a Májer Lajos-emléktornán két
csapatunk második és ötödik helyezést ért el. Játékosaink:
Sinkovics Gábor, Sinkovics Alex, Bagin Roland, Bagin Alex,
Virág Ferenc, Jádi Balázs, Bíró Norbert, Bíró Balázs, Simon
Ferenc, Tóth Balázs, Borsos Gergely, Csere Balázs.

TANÉVKEZDÉS

Hagyományainkhoz híven szeptember elsején, 8 órakor ünne-
pélyes tanévnyitóval kezdtük az új tanévet. A tizennégy elsõs
kisdiákot a nyolcadik osztályosok kísérték át az óvodából az el-
sõ csengetés hangjaira. A harmadik és negyedik osztályosok
mûsora mellett az iskola igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket. Az ünnepséget emelte Bajkán Lajos igazgató emléktáblájá-
nak avatása is.

Józsa Gáspár, Gerse Ferenc
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Tanévnyitó Alsószentivánon
A megszorító intézkedések idején arra
kényszeríti a hatalom a kis településeket,
hogy szüntessék meg az iskolájukat, a gye-
rekeket, pedig utaztassák egy nagyobb te-
lepülés iskolájába. Arra kényszerítené a
falvakat, hogy szûnjenek meg, a falusiak
költözzenek be a városba. Így akarnak ta-
karékoskodni, holott az így megtakarított
fillérekkel szemben ennek az intézkedés-
nek éppen pazarlás lesz a végsõ következ-
ménye. Hiszen rég bebizonyosodott már,
hogy egy falusi városba telepedésének
milliókkal mérhetõ az infrastrukturális
költsége (víz, szennyvíz, energia, utak, is-
kolák építése), a növekvõ bûnözés miatt
pedig több rendõrre, több börtönre van
szükség, ami miatt az igazságszolgáltatás
költségei is nõnek.

Alsószentiván a példa arra, hogy minden áldozatot vállalva
mégis hogyan ragaszkodik egy település tíz körömmel az iskolá-
jához, óvodájához, hogy tesz meg mindent azért, hogy a kor-
mányzati törekvéssel szemben megtartsák a falu lakosságát.
Furcsa, hogy Magyarországon másképp van, mint az Európai
Unió boldogabb tagországaiban, ahol jelentõs összegekkel tá-
mogatják azt, hogy a vidék népessége helyben maradjon, ne
terhelje a zsúfolt nagyvárosokat.
Alsószentivánon megtartották a nyolcosztályos iskolát, és most
már nem csökken a gyermeklétszám sem, mint a korábbi évek-
ben, sõt, az idén még nõtt is az iskolába beiratkozó gyerekek
száma. És itt nem eladják, hanem építik az iskolát. Szeptember
1-jén adták át az új szaktantermet, amelynek a berendezése
minden igényt kielégítõ. Alsószentivánon sikerült megtartani a
teljes felsõ tagozatot is, úgyhogy az itteni gyerekek helyben
végezhetik el az általános iskolát.
Nagy Lajos polgármester elmondta, hogy az iskola bõvítése és
felújítása több éve folyik már. Ennek keretében megtörtént a
teljes tetõcsere, megépült egy új szárny, amelynek emelete is
van. A földszinten tanterem, szaktanterem, tanári szoba, orvosi
szoba, mosdók készültek el, az emeleten még befejezésre vár a
számítástechnikai szaktanterem. Azt téli munkában fejezi be a
pályázat harmadik ütemeként a kivitelezõ Fodor—Molnár Kft.
A következõ nyári szünetben felújítják a régi tantermeket is.
Szeptember 1-jén reggel megszólalt az iskola csengõje, és az ud-
varon felsorakoztak az osztályok tanáraik kíséretében, ahol a
polgármester és az iskola igazgatója köszöntötte õket. Minden
gyerek álma, hogy egy olyan iskolában tanulhasson, ahol nincs
zsúfoltság, nincsenek 20 fõnél nagyobb létszámú osztályok, fia-
tal, lelkes lokálpatrióta tantestület tesz meg mindent azért,

hogy szellemben, testben, lélekben gyarapodjon az új nemze-
dék. Ez az iskola ilyen. Nagy elõny az is az új nemzedék felneve-
lésénél, hogy egy kis településen mindenki mindenkit ismer,
nagy a rokonság, így a felnõttek vigyázó szemétõl kísérve nem
tudnak úgy elkanászodni a gyerekek, mint a nagyobb települé-
seken, városokban. Itt nincs gyermekbûnözés, nincs kábítószer.

No, és az iskola gyönyörû környezetben van. A sportpályája a
dombtetõrõl a völgybe hajlik le, csak egy ugrásra vannak a hardi
erdõk, a természetvédelmi terület, a völgyben a patak partja. A
csend, nyugalom, tiszta levegõ, a békés, egymásra és gyermekei-
re figyelõ faluközösség olyan megfizethetetlen adottság, amit
nehezen cserél el bárki a nagyvárosi zaklatott életre.

Ezek a gondolatok forogtak az agyamban ezen a tanévnyitón.
És az itteni életet látva nem értem, hogy mit akarnak a politiku-
saink. Ezt abban a kis faluban sem értik az emberek.

Hargitai Lajos

BALESET
Szerdán délelõtt Sárbogárdon, a 63-as úton, a vasúti átjáró elõt-
ti kanyarban a záróvonal ellenére két személygépkocsi frontáli-
san ütközött. Mindkét gépkocsiban egy-egy személy súlyosan
sérült. A baleset miatt hosszabb idõre elterelték a forgalmat.

/H/
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VAN EGY JÓ VÁLASZTÁS!

az MSZP—SZDSZ polgármesterjelöltje Sárbogárd városában.
Õ már bizonyított: három cikluson át országgyûlési képviselõként, helyi és megyei

képviselõként, oktatási államtitkárként, az MSZP megyei és városi elnökeként.

Vállaljuk, hogy:
— biztonságosan mûködtetjük a várost és intézményeinket;
— folytatjuk útjaink, utcáink felújítását;
— gondot fordítunk Töbörzsök, Miklós, Bogárd és a külsõ településrészek harmonikus fejlesztésére;
— a ciklus végéig megvalósítjuk Sárbogárd felszíni vízelvezetését és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket;
— igényes, városias szabadidõ- és rendezvényközpontot alakítunk ki az Ifjúsági parkban;
— 40 év után végre felújítjuk a mûvelõdési központot;
— az M8-as gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan szorgalmazzuk a 63-as fõút Sárbogárdot elkerülõ

szakaszának megépítését;
— új munkahelyeket hozunk Sárbogárdra, növeljük a foglalkoztatást;
— városunkat igazi kistérségi központtá, szerepét meghatározóvá tesszük!

Szavazzon polgármester- és önkormányzati képviselõjelöltjeinkre!

Fogjunk össze Sárbogárdért!

Szabados Tamás

Van egy jó program! Van egy jó csapat!
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CIVIL FÓRUM
Szabados Tamás, az MSZP polgármesterjelöltje beszélgetésre
hívta a civil szervezeteket hétfõn estére az Amadeus étterembe.
Meglepõen nagy volt a fórum iránti érdeklõdés. Lehettünk ott
az ötven sárbogárdi civil szervezetbõl vagy harmincan. Aztán
kiderült, hogy a nagy érdeklõdés annak szól, hogy a civilek már
annak is örülnek, hogy egyáltalán érdekli a politikusokat az õ
véleményük.
Különösen az utóbbi években azt hiányolták, hogy a helyi politi-
ka jórészt féltékeny gyanakvással szemlélte a civilek világát.
Kezdeményezéseiket sok esetben nem nézik jó szemmel, ered-
ményeiket viszont lenyúlni igyekeznek, saját eredményüknek
feltüntetve azt. Az önkormányzati és állami támogatási rend-
szer is merev, ami szintén korlátozza a lehetõségeket. Pedig a
civil világ olyan közfeladatokat old meg sokszor fillérekbõl,
amiket az állam és az önkormányzat nagy befektetésekkel sem
képes megoldani.
Szabados Tamás ígérte: megválasztása esetén minden segítsé-
get megad a civil szervezetek munkájához.
A rendezvény érdekessége volt, hogy Szabados Tamás riválisa,
Bártfai Antal, több civil szervezet polgármesterjelöltje is jelen
volt a Kapocs Egyesület képviseletében. A fórum után a két pol-
gármesterjelölt baráti eszmecserét folytatott. Az október 1-jei

választás után felálló képviselõ-testületnek valószínûleg mind-
ketten tagjai lesznek. Az együttmûködésre tehát mindenkép-
pen szükség lesz majd köztük. Ez a beszélgetés jelképértékû.
Ezért is látható az errõl készült fotó itt. Azt jelképezi ez a kép,
hogy a jövõben eredményesen dolgozni képviselõknek, civilek-
nek egyaránt csak egymásra figyelve, párbeszédet folytatva,
egyetértésben lehet.

Hargitai Lajos

A Fidesz leadta a kopogtatócéduláit
Hétfõn délelõtt adta le a Fi-
desz—KDNP az önkormány-
zatnál a jelöltek által begyûj-
tött kopogtatócédulákat.
A korábbiakhoz képest válto-
zás, hogy Üsztöke Sándor
visszalépett a jelöltségtõl Tö-
börzsökön, az 1. körzetben,
helyette Kovács Józsefet indít-
ják egyéni jelöltként.
Jelöltjeik: Rigó László (Rét-
szilas), Horváth Tibor (Tinód
alsó része), Bódai Gábor
(Ady-lakótelep és környéke),
Varga László hitoktató (Sár-
szentmiklós nyugati része, Új-
falu), Szakács Benõné (Tinód
felsõ része; József Attila-lakó-
telep és környéke), Sinka Atti-
la (központi városrész, Ár-
pád-lakótelep és környéke),

Gábris István (Sárszentmiklós keleti része, Papföld), Kovács
József (Töbörzsök), Sipos Attila (Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök), Hegedûs Tibor (Kislók).
A kopogtatócédulák leadásakor csoportos fényképet készítet-
tem, melyen látható Juhász János jelenlegi polgármester is. Az
eltelt ciklusban Juhász János az MSZP színeiben indult. Az
MSZP-frakcióval azonban néhány hónappal ezelõtt konfliktus-
ba került, miután kiderült, hogy nem õt kívánják polgármester-
jelöltként indítani a következõ választáson. Ekkor kilépett az
MSZP-frakcióból és a pártból is. Most független polgármester-
jelöltként indul a Fidesz—KDNP támogatásával.

Hargitai Lajos
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Tanévnyitó Pusztaegresen
Évrõl évre kiemelt figyelemmel kíséri lapunk a pusztaegresi is-
kola életét, azt a nagy küzdelmet, amit a szülõk és az iskola pe-
dagógusai azért folytatnak, hogy ez a kis iskola megmaradjon.
Csak alsó tagozat van itt, amelyben összevontan tanítanak 1—3.
és 2—4. osztályban. Volt egy nagyobb demográfiai hullám-
völgy, amikor folyamatosan csökkent a létszám. Ez az idén
mintha megfordult volna. Míg a 2—4. osztályba mindössze 6
gyerek iratkozott be, az 1—3-ban 13-an vannak. A két osztály
mellett van egy napközis csoport is, amelybe azok a gyerekek is
járnak, akik Sárszentmiklóson tanulnak.
Csütörtökön délután volt a tanévnyitó. Erre eljött az anyaisko-
la, a Sárszentmiklósi Általános Iskola új igazgatója, Horváthné
Mikuli Erzsébet. Tanévnyitó köszöntõjében elismeréssel szólt
ennek az iskolának a teljesítményérõl. Az év végi országos fel-
mérésben az itt tanuló gyerekek jobb eredményt értek el, mint
azok, akik a benti iskolába járnak. Nyilván ennek az az egyik
oka, hogy a kis létszám miatt személyre szabottan tudnak fog-
lalkozni minden gyerekkel. Az iskola maga is szép környezet-
ben van, nagy fákkal teli az udvar, és sok szabadtéri játék ad le-
hetõséget arra, hogy a szünetekben játszani is tudjanak a gyere-
kek. A nyugodtabb, otthonosabb légkörben testileg, szellemileg
jobban tudnak fejlõdni, mintha naponta autóbusszal kellene
bezötykölõdniük Sárszentmiklósra.

A tanévnyitóra eljöttek a szülõk is. Köszöntötte a gyerekeket és
a szülõket a tagiskola vezetõje, Kummerné Salgóvári Ágnes és
Varga László hitoktató. A megnyitó után átmentek a gyerekek
az osztálytermekbe, ahol a tanító nénik ismertették az iskolával
kapcsolatos fontos tudnivalókat.

Hargitai Lajos

„Nevünk összeköt” — VII. Keresztúr Találkozó
Immáron hetedik éve találkoznak a Ke-
resztúr nevû települések határon innen
és túlról. Idén Székelykeresztúr adott ott-
hont a rendezvénynek. A gyönyörû, de
fárasztó út után nagy szeretettel fogadtak
bennünket vendéglátóink.
A kétnapos rendezvény leglátványosabb
része a megnyitó volt. Egy felvonulás in-
dította a találkozót a város fõutcáján.
Mosolygós, lelkes emberek integettek a
járdákról. Egy-egy kis magyar zászló át-
adásakor hálás szeretettel öleltek meg
bennünket és mondták: „Isten áldjon meg
benneteket!”
Az ünnepélyes megnyitó a református
templomban volt. Itt a delegációk vezetõi
a település zászlóinak kíséretében foglal-
ták el helyeiket az elõre elhelyezett táb-
lák mögött. A Himnusz eléneklése után
három lelkész beszélt a szószékrõl a ma-
gyarokhoz. A prédikációk a hûségrõl, az
összetartozásról, a magyarok összetartá-
sáról szóltak.
„Rövid két napra eltûnnek a trianoni ha-
tárok…” — mondta beszédében Székely-
keresztúr polgármestere is.
Bárdos János balatonkeresztúri polgár-
mester felidézte a találkozók történetét.
Meghatódva jelentette be, hogy a mosta-
ni ciklus végén visszavonul, nyugdíjas
lesz. Eddigi fáradhatatlan munkája elis-
meréséül Székelykeresztúr díszpolgárá-
vá avatta.
„Hiába szakított szét bennünket a törté-
nelem, mégis ugyanazon a nyelven beszé-
lünk” — mondta beszédében Markó Bé-
la miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ

vezetõje. Az összefogásra emlékeztetett,
amit az ilyen rendezvények, mint a Ke-
resztúr Találkozó, nagyban erõsítenek.
A mûsor színvonalát emelte a helybeli
kórus elõadásában hallott három gyö-
nyörû dal, egy Kányádi-vers, amit egy bá-
jos kisfiú szavalt el — olyan rácsodálko-
zással, amit csak egy gyerek tud —, és egy
fantasztikus elõadói tehetséggel, hanggal
megáldott ifjú hölgy monológja, Szilágyi
Domonkos: Bartók Amerikában címû
versének elõadása, szívet gyönyörködte-
tõ betétdalokkal. A megnyitót a Székely
himnusz zárta.
A két nap alatt igazán szép élményeket
szerezhettünk. A községek kulturális be-

mutatkozásai színes programokat bizto-
sítottak. Sárkeresztúrt Ludányiné Maris-
ka néni és Huszti Józsika képviselte ma-
gyar nótacsokorral. Láthattuk és hallhat-
tuk Maksa Zoltánt, Varga Miklóst, a Ko-
lozsvári Magyar Állami Opera mûvészeit
sanzonokkal, operettekkel, Bodoni Ildi-
kót, Karcagi Nagy Zoltánt. Este, hajnalig
tartó utcabál zárta a napot. Volt borver-
seny, futballtorna, ökörsütés, vadászkiál-
lítás. Hazafelé megnéztük Kolozsvár bel-
városát, készítettünk egy csoportképet
Mátyás emlékmûve elõtt.
Csodálatos két napot töltöttünk együtt a
Székelyföldön. Köszönjük!

Kovács Györgyné
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Országos bemutató volt — lesz folytatás!
A Sárréti Vízi Társulat múlt héten
kétnapos szakmai bemutatót rende-
zett Rétszilas határában a Faluárok,
Alap—cecei-vízfolyás és a Hardi-ér
összefolyásánál, a Bérces-csatorna
partján. Az ország minden részébõl
jöttek érdeklõdõ szakemberek,
hogy a helyszínen megismerjék a
sárbogárdi víztársulat eredményes
munkáját, megismerjék azokat az új
fejlesztésû gépeket, amelyekkel
rendkívül hatékonyan lehet karban-
tartani a társulati árokrendszert.
Mûködés közben megismerhették a
társulat MTZ Hidrot munkagépére
szerelt, vízi gyom irtására alkalmas
permetezõ adaptert, valamint az új
fejlesztésû, a gátak kaszálására használható, mellsõ, három
ponton felfüggesztett, eltolható rotációs kaszafejet, valamint a
rézsû kaszálására használható univerzális kisgépet. Emellett
kotró-, rakodógépet, árokásó munkagépeket láthattak az ér-
deklõdõk.
Az ország minden részébõl érkeztek víztársulati szakemberek,
többek között Mosonmagyaróvárról; Gyõrbõl, Szegedrõl,
Mohácsról, Püspökladányból, Berettyóújfaluból.
Eljött Kolozsvári Gábor, az FVM fõosztályvezetõje, Kovácsné
Irénke, az FVM fõtanácsosa, Lajkó Ákos, az FVM megyei hiva-

talának vezetõje, Fehér Ferenc, a
Víztársulatok Országos Szövetsé-
gének fõtitkára, Bogáth Jenõ, a Víz-
társulatok Országos Szövetségének
elnöke. Valamennyien a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak az
itteni szakmai munkáról és annak
látványos eredményérõl.
Dr. Sághi Zoltán, a Sárréti Vízi Tár-
sulat elnöke érdeklõdésemre el-
mondta, hogy különösen a saját fej-
lesztésû kombinált permetezõ, ka-
száló gépük iránt volt nagy érdeklõ-
dés. Erre a szentesi társulattól
munkamegrendelést is kaptak.
A szakmai találkozón elhangzott,
hogy a sárbogárdi eredmények, az

itt dolgozók szakmai elhivatottsága jó feltételeket teremtene
arra, hogy a jövõben Sárbogárd lehessen a helyszíne egy orszá-
gos szakmai expónak, ahol a gépek, eszközök gyártói és a szak-
ma évenként rendszeresen találkozhatna, a gépbemutató mel-
lett lehetõség lenne szakmai elõadások meghallgatására, szak-
mai tapasztalatcserére. Ez a települések összefogásával a
Dél-Mezõföld mezõgazdasági expójává teljesedhetne ki, ahol
bemutatkozhatnának a helyi és környékbeli termelõk is.

Hargitai Lajos

Kézilabda
Nyáron ötször szólt a Himnusz a szilasi gyerekeknek

Felejthetetlen nyári idõszak van a mezõszilasi kézilabdaszak-
kör tagjai mögött. A szülõk és a támogatók segítségével két kül-
földi — Horvátország és Ausztria —, és három nagy magyar tor-
nán vettek részt gyerekeink. És ha már ott lehettek, eredménye-
ikkel köszönték meg a lehetõséget. Nagyon szép helyezéseket
értek el. Horvátország: kettõ elsõ hely és egy harmadik helye-
zés; Ausztria: kettõ elsõ helyezés, egy második és egy ötödik;
Cell Cup, Veszprém: egy második, egy harmadik és egy negye-
dik hely; Radenska-kupa, Szekszárd: kettõ harmadik helyezés;
Fradi-kupa, Budapest: egy harmadik hely.
A fenti eredményeknél sokkal többet érnek az átélt pillanatok.
Nagyon nehéz szavakba önteni azt az érzést, azt a látványt, amit
érzett az a vámi, szõlõhegyi, igari, alapi, agárdi, cecei és szilasi

gyermek, akiknek a tiszteletére a Himnuszt játszották idegen
országban, egy döntõ elõtt. Csodálatos, felemelõ és kitörölhe-
tetlen emlék, ösztönzõ kép maradt mindegyik gyerekben.
A csapatok munkáját nagyban segítették a kísérõ szülõk is.
Danicsek apuka Cecérõl, a Kaszás család Alapról, Somogyi
anyuka Agárdról és természetesen Takács József Mezõszi-
lasról, aki hatalmas szervezõmunkát végzett.
A gyerekek felkészítõje: Zámbó Tibor.
A következõ számokban részletesebben beszámolunk az egyes
tornák történéseirõl.

NLÁI
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TÁBOR SIMONFÁN
Július 1. (szombat). A vakációnál jobban
csak erre a napra vártunk! Végre elindul-
hattunk Simonfára a táborba! Az idõ ki-
csit borongós volt, de annál nagyobb
kedvvel indult el a gyereksereg a megra-
kott busszal. Négy tanár néni felügyelt
ránk: Erzsike néni, Kati néni, Anikó néni
és Éva néni. Sajnos Judit néni nem tudott
velünk jönni. Hiányozni fog a finom fõzt-
je! Az idõ gyorsan elszaladt, és már ott is
voltunk a táborhelyen. A sok-sok csomag
nehezen, de a helyére került. Pakolással,
játékkal és beszélgetéssel telt a délután.
Az esti program szalonnasütés volt. Nagy
igyekezettel kereste mindenki a száraz
gallyakat. A pattogó tûz mellett csillog-
tak a gyerekszemek a jókedvtõl és a füst-
tõl is.
Július 2. (vasárnap). Reggeli után elin-
dultunk Siklósra. A vár tövénél egy bácsi
körtemuzsikával trillázott. A váron belül
sok érdekes dolog hívta fel a figyelmün-
ket. A legjobban a pincében lévõ ivó tet-
szett, ahol Tenkes kapitányát is láthattuk.
A várbörtön is érdekes volt. A következõ
állomás Pécs volt. Csodálatos helyeken
jártunk, a sétálóutcában minden kiraka-
tot megcsodáltunk. Hazaérve, este róka-
vadászatot játszottunk. Cukor, csoki volt
elrejtve, azokat kellett megkeresni. Ani-
kó néni jól elbújt, egy fiú találta meg, aki
egy nagy tábla csokit kapott ezért.
Július 3. (hétfõ). Elutaztunk Balatonede-
ricsre az Afrika Múzeumba. Az udvaron
egy kicsi állatkert várt bennünket: zeb-
rák, struccok, bivalyok. A teve hátán még
tevegelni is lehetett. A múzeumban sok
érdekes kitömött állat volt, még óriási
elefántagyart is láttunk. Az ajándékbolt-
nál egy nagy fehér papagáj ücsörgött. El-
ismételte, amit mondtunk neki. Alig tud-
tuk otthagyni ezt az érdekes helyet. A tá-
borba érve pihenés után számháborúz-
tunk. Sajnos baleset is történt: Anikó né-
ninek kificamodott a bokája. Ezért a ta-
nár nénik úgy döntöttek, hogy nem lesz
bátorságpróba. Az az igazság, hogy kicsit
megkönnyebbültünk. Tavaly egy picit
megijedtünk a sötét erdõben.
Július 4. (kedd). Reggel kipattantunk az
ágyunkból és örültünk, hogy szikrázó
napra ébredtünk. Irány Marcali, a strand-
fürdõ. Sok medence és csúszda várt ránk.
Egész nap lubickoltunk a kellemes víz-
ben. Sült krumplit és palacsintát is kap-
tunk a strandon ebédre. Jégkrémmel hû-
sítettük magunkat. Az egész napi fürdés
kivette az erõnket. Hazafelé az úton egy
kicsit szundikáltunk. Megérkeztünk a tá-
borba, mindenki nagyon elfáradt, ezért
hamar el is aludtunk.
Július 5. (szerda). Sajnos elérkezett az
utolsó nap. Összepakoltuk a holminkat.
Felültünk a buszra és hazafelé megáll-
tunk a Balatonnál. Nagyon kellemes volt
a víz, egy jót lubickoltunk még ezen a szép
napon. Délután 5 óra körül kijöttünk a

vízbõl, megszárítkoztunk, majd elindul-
tunk hazafelé. Otthon már nagyon vártak
a szüleink. Meglepõdtek milyen barnák
lettünk egy hét alatt.
Csodálatos volt ez a tábor! Jövõre is biz-
tosan elmegyünk!

Boros Dóri és Szõke Fanni
(Sárszentmiklósi Általános Iskola, 3. b)

Egy felsõs tanuló emlékei
a simonfai táborról

Egy szép júliusi napon elérkezett a várva
várt kirándulás. A Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola diákjaival Simonfára men-
tünk. A pár órás út szinte elrepült a ké-
nyelmes buszban, amit Hajba Laci bácsi
biztosított nekünk.
Az elsõ nap célja a Meteor turistaház si-
keres elfoglalása volt. Délután egy erdei
sétát tettünk, miközben megcsodálhat-
tuk a gyönyörû tájat és élõvilágot. Segít-
ségül vettük Anikó néni tudását, a szá-
munkra ismeretlen növények azonosítá-
sában.
Másnap reggel Rostás Erzsike néni ver-
senyt hirdetett a rend és tisztaság jegyé-
ben. A gyõztes csapat „A legtisztább szo-
ba” megtisztelõ címet kaphatta meg, ter-
mészetesen pár csomag cukor kíséreté-
ben. Ezután következett Siklós, a vár,
majd Pécs utcáinak birtokba vétele. Pár
órás szabad programot is kaptunk, ami-
kor mindenki kedvére nézelõdhetett és
vásárolhatott. Este a nevezetes „rókava-
dászat” következett. A cél a rengeteg el-
dugott édesség és a két „róka”: Éva és
Anikó néni felkutatása volt a sötét erdõ-
ben.
A harmadik napon Balatonederics és
Keszthely volt az úti cél. Megtekintettük
az Afrika Múzeum és Állatkert élõvilá-

gát. Tevék, zebrák, struccok társaságába
csöppentünk. Igen félelmetes volt a
dzsungel, az afrikai stílussal berendezett
ház pedig különleges. Ezt követte a Fes-
tetics-kastély. A kert, a fényûzõ szobák
lenyûgözték az odalátogatókat, így min-
ket is. Megtekintettük a kocsikiállítást,
ahol szebbnél szebb hintók, szánkók, fo-
gatok sorakoztak. Az esti számháború
nagy izgalmat hozott a táborozóknak. A
finom vacsorákat Kati néninek és a kuk-
táinak (a szorgoskodó tanár néniknek)
köszönhetjük. A következõ napon az
idõjárás kezdett kegyes lenni hozzánk, és
Marcali gyönyörû strandján tölthettük el
a napot.
Az utolsó napon hazafelé Siófoknak vet-
tük az irányt. Jót fürödtünk és vízibi-
cikliztünk a „magyar tengerben”, majd
fáradtan, de élményekben gazdagon tér-
tünk haza.

Ezúton szeretnénk megköszönni Rostás
Istvánné, Németh Anikó, Papp Jánosné,
Gotthárd Éva tanár néniknek és Hajba
Laci bácsinak, hogy vigyáztak ránk, és re-
méljük, hogy sok ilyen jó táborban vehe-
tünk még részt.

Kiss Esztella 8. a
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SÍC — HÍREK, EREDMÉNYEK
2006. szeptember 3-án, Budapesten, ser-
dülõ és gyermek, teljes és rövid távú, vala-
mint összetett egyéni kategóriában pá-
lyaíjász országos bajnokságon vettünk
részt.

Eredményeink
A teljes távos serdülõ fiúk között indult
Katona Alex és Stefán Nimród.
Katona Alex: 50 m-en 2. helyezés, 40
m-en 2. helyezés, 30 m-en 1. helyezés, or-
szágos bajnok, 20 m-en 1. helyezés, orszá-
gos bajnok, összetettben 2. helyezett,
1252 köregységgel I. oszt.
Stefán Nimród: 50 m-en 6. hely, 40 m-en
5. hely, 30 m-en 3. helyezés, 20 m-en 5.
hely, összetettben 5. helyezett, 1135 kör-
egységgel II. oszt.
A teljes távos gyermek fiúk mezõnyében
induló Horváth Tamás nagyon rossz na-
pot fogott ki. 40-30-20-10 m-en és össze-
tettben egyaránt 5. helyezést ért el.

A rövid távos gyermek fiúk mezõnyében
Bereczky Máté indult. 20 m-en 4. hely, 10
m-en 3. helyezés, összetettben 4. helye-
zés, 595 köregység, III. osztályú minõsí-
tés.

Rövid távos gyermeklányaink az alábbi
helyezéseket érték el: Takács Anna 20 és
10 méteren, valamint összetettben 1. he-
lyezett, országos bajnok, 613 köregység-
gel, II. osztályú eredménnyel. Katona
Dorottya 20-10 méteren és összetettben
egyaránt 2. helyezett, 580 köregységgel,
III. osztályú eredménnyel.

A következõ verseny szeptember 24-én a
Budapest Bajnokság. Aki elégedetlen az
országos bajnokságon szerzett eredmé-
nyeivel, az vigasztalódhat és bizonyíthat
az év utolsó pályaíjász versenyén.

Gilicze László

EGY ISKOLA, EGY
RENDÕR… NO, MEG

A POLGÁRÕRÖK

Évek óta eredményesen mûködik az
„Egy iskola, egy rendõr” elnevezésû
program, amelynek alapvetõ célja a kisis-
kolások balesetmentes közlekedésének
elõsegítése. Nincs ez másként az idén
sem. Hétfõtõl egyenruhás járõrök õrzik
az oktatási intézmények környezetének
rendjét, biztonságát. Pedagógusok, pol-
gárõrök bevonásával startol az idei tanév.
A korábbi évek tapasztalatainak megfe-
lelõen az iskolák környezetében a gyer-
mekbalesetek megelõzése, valamint a
gyermekek biztonságát veszélyeztetõ
egyéb tényezõk megszüntetése érdeké-
ben a közterületi állomány átcsoportosí-
tását hajtják végre a rendõrök megye-
szerte. Várhatóan a tanév elsõ két heté-
ben egyenruhás rendõrök vigyázzák je-
lenlétükkel a közlekedõk rendjét.
Rendszerint minden reggel 7.00 és 8.00
óra közötti idõben, valamint az iskolák
által egyeztetett délutáni idõpontban, a
gyerekek hazaindulásakor találkozhat-
nak a város polgárai mozgóõri feladatot
ellátó rendõrökkel, nem egy helyen pol-
gárõrökkel. Sõt, a tervek szerint a rend-
õrök az iskola falai közé is bejutnak, ahol
részt vesznek a szülõi értekezleteken,
majd késõbb osztályfõnöki óra keretében
magukkal a kisiskolásokkal is beszélget-
nek a legfontosabb szabályokról, tudni-
valókról.
Az elmúlt évekhez hasonlóan kiadvány-
ok is segítik a baleset-megelõzéssel fog-
lalkozó rendõrök és pedagógusok mun-
káját. A szép, színes füzetek hasznos tud-
nivalókat rejtenek magukban a gyerme-
kek számára, és olyan feladatokat tartal-
maznak, amelyek segítségével a biztonsá-
gos közlekedést játszva elsajátíthatják a
kisiskolások.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Megszállott hívõ
A sárhatvani templomba lakatlevágás
módszerével hatolt be ismeretlen tettes
szeptember 2-ára virradóra. A katolikus
templomból miseruhák, bronz gyertya-
tartók tûntek el. A kár kb. 1 millió Ft.

Kinyír a kanyar
Szeptember 4-én, 8.05 órakor Sárosd te-
rületén a perkátai és szabadegyházai utak
keresztezõdésében egy kerékpáros úgy
kanyarodott balra, hogy nem gyõzõdött
meg arról, hogy mögötte érkezik egy
Opel Calibra, és féktávolságon belül elé-
kanyarodott. A kerékpáros könnyen sé-
rült.
Szeptember 4-én, 17.20 órakor a Mezõ-
falvát Dunaföldvárral összekötõ úton egy
Opel Frontera egy balkanyarban áttért a
szemközti sávba és frontálisan ütközött
egy érkezõ Ladából és utánfutóból álló
jármûszerelvénnyel. A Lada vezetõje és
utasa súlyosan sérült. Az Opel szerb
sofõrje és utasa nem sérült.

Füstbe ment terv
Szeptember 4-én egy cecei nõ tett felje-
lentést a délelõtt folyamán. Elmondta,
hogy 90.000 Ft-ot adott egy vállalkozó-
nak, hogy hozzon neki tûzifát, az azonban
nem szállította le az árut és a pénzt sem
adta vissza.

Családi iszony
Szeptember 4-én, délután egy sárosdi nõ
portáján jelent meg több távoli rokon,
akikkel régebbi dolgok miatt szóváltásba

keveredtek. A két férfi és a nõ a bejelentõ
akarata ellenére bementek a lakásába és
dísztárgyakat törtek össze, valamint ki-
verték a ház ablakait. Az elkövetõket
gyanúsítottként hallgatták ki.

Angolosan távozott
M. I. sárkeresztúri lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki augusztus
28-ára virradóra lakóházának mellék-
épületén lévõ lakatot lefeszítette és kü-
lönféle tárgyakat (elektromos vízmelegí-
tõt, 8 m hosszú kábelt) tulajdonított el.
Lopási kár kb. 7.000 Ft, míg rongálással
kb. 2.000 Ft kár keletkezett.

Állatbarátok
F. L.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki augusztus 28-ára
virradóra kerítésbontás módszerével be-
hatolt a lakóházához tartozó gazdasági
udvarba, és az ott lévõ csukott, de nem
zárt melléképületbõl 20 db kacsát tulaj-
donított el. Lopási kár: kb. 31.500 Ft.
D. S., a Fiorács Kft. vezetõje feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki augusztus
27-e és 28-a közötti idõben Sárbogárd,
Vasút utcai (volt Sertcoop) sertéstelep-
rõl a kerítés aljának felhúzásával, trak-
torra szerelhetõ targonca és kaloda segít-
ségével 41 db, kb. 80 kg-os sertést tulajdo-
nított el, melyek értéke 984.000 Ft.

Cseles stoppos

V. A. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes — stoppos — ellen, aki
augusztus 21-e és 22-e között Sárbogárd
és Sárosd között figyelmét elterelve eltu-
lajdonította Siemens mobiltelefonját a
személygépkocsijából, mellyel kb. 26.000
Ft kárt okozott.
Ismeretlen tettes szeptember 1-jén, 10.30
óra utáni idõben a Sárbogárd és Pálfa kö-
zötti útvonalon a Volán helyközi buszjá-
ratán eltulajdonította ifj. K. Z. sárbogár-
di lakos 1 db NOKIA 3220 típusú mobil-
telefonját. A kár megállapítása folyamat-
ban van.
L. J. sárkeresztúri lakos, az egyik italbolt
vezetõje feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki augusztus 27-én 2 db hamis
10.000 Ft-os bankjeggyel fizetett, melyet
csak késõbb vett észre az alkalmazott.

Vasgyúró
Ismeretlen tettes augusztus 29-én, 13.30
órakor a P. I. székesfehérvári lakos tulaj-
donában lévõ Káloz, Belmajori tanyáról
1 db vasrácsot tulajdonított el. Az oko-
zott kár 200.000 Ft.
Ismeretlen tettesek szeptember 1-jére
virradóra ajtóbefeszítés módszerével be-
hatoltak a sárkeresztúri Paradicsom
presszóba. A presszóból cigarettát, cso-
koládét tulajdonítottak el, az ott lévõ 2 db
játékgépet feltörték, és abból a készpénzt
elvitték. Az okozott kár kb. 200.000 ron-
gálással kb. 350.000 Ft kár keletkezett.

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a MIKLÓSI ABC-ben

2006. szeptember 11-tõl minden délután 18.30 órától

FRISS, MELEG PÉKÁRU KAPHATÓ.
Kenyér, zsemle, kifli, kakaó,

fahéjas, kókuszos csiga,
fánkok, péklángos

és még különféle péksütemények.
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!
Nyitva: hétfõtõl szombatig, 21 óráig.

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

SZEPTEMBERI AKCIÓNK:
ágyazható rekamiék, kanapék, dupla fotelágyak

10-15%-os kedvezménnyel.
Továbbá 3+2+1, 3+1+1 — és sarokülõgarnitúrák, fotelok,

fotelágyak, heverõk, franciaágyak.
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

A kép illusztráció
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Panel-felújítási program
Értesítjük a lakóközösségeket, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2006. augusztus 31-én tartott
rendkívüli ülésén a 267/2006. (VIII. 31.) Kth.
számú határozatával jóváhagyta 2006. évre
az iparosított technológiával épült lakóépüle-
tek energia-megtakarítást eredményezõ kor-
szerûsítésének, felújításának támogatására
kiírt „Pályázati felhívás” közzétételét.

A „Pályázati felhívás” 2006. szeptember
12-étõl átvehetõ teljes terjedelmében, illetve
bõvebb tájékoztató ez idõponttól kérhetõ a
sárbogárdi polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán.

Az LKFT-2006-LA-2 kódszámú „Pályázati út-
mutató” az oth.gov.hu weblapról letölthetõ.

Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2006. szeptember 8-án (pén-
teken), 9.00 órakor ülést tart, melyre meg-
hívom. Az ülés helye a polgármesteri hiva-
tal díszterme: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.

Napirend
1. Tájékoztató a Fejér Megyei Lakásott-
hon-hálózat 1. számú Gyermekotthonának
mûködésérõl, tevékenységérõl.
2. A képviselõ-testület bizottságainak be-
számolója az éves munkáról.
3. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
4. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl
szóló 41/2002. (XII. 17) Ktr. számú rendelet
módosítása.
5. A helyi lakáscélú támogatásról szóló
14/2006. (III. 20.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
6. Az iparosított technológiával épült lakó-
épületek energiatakarékos korszerûsítési,
építési, felújítási támogatási rendszerérõl
szóló 44/2005. (XI. 29.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
7. Bursa Hungarica felsõoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázat 2007. évre.
8. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társu-
lás 2006. I. félévi munkájáról szóló beszá-
moló.
9. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
10. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
11. Bejelentések, interpellációk.
11/l. Interpellációkra adott képviselõi vála-
szok elfogadásáról döntés.

Zárt ülés
1. Lakásbérleti szerzõdés kötése.
2. Az „Év közalkalmazottja” kitüntetés ado-
mányozása a szociális- egészségügyi ága-
zatban.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény 38. (1) bekezdés b.) pontja alapján tá-
jékoztatom a választópolgárokat, hogy a
helyi választási bizottság önkormányzati
egyéni választókerületi jelöltként nyilván-
tartásba vette:

1. számú egyéni választókerületben: Tóth
Zoltán (MSZP—SZDSZ);

2. számú egyéni választókerületben: dr.
Szabadkai Tamás (MSZP);

3. számú egyéni választókerületben:
Schmidt Lóránd (MSZP);

4. számú egyéni választókerületben:
Etelvári Zoltán (MSZP);

5. számú egyéni választókerületben:
Nedoba Károly (MSZP);

6. számú egyéni választókerületben: dr.
Berzeviczy Gábor (MSZP);

7. számú egyéni választókerületben: Bodó
Zoltán (MSZP);

8 számú egyéni választókerületben: Kele-
men Béláné (MSZP);

9. számú egyéni választókerületben:
Ferencz Kornél (MSZP);

10. számú egyéni választókerületben: Õri
Gyula (MSZP) jelölteket.

A helyi választási bizottság polgármesterje-
löltként nyilvántartásba vette Szabados Ta-
más (MSZP—SZDSZ) jelöltet.

Tájékoztatom továbbá a választópolgáro-
kat, hogy a helyi választási bizottság önkor-
mányzati egyéni választókerületi jelöltként
nyilvántartásba vette:

5. számú egyéni választókerületben:
Révészné Kertész Ildikó független;

5. számú egyéni választókerületben: Hu-
szár Lajos független;

6. számú egyéni választókerületben
Nagyné Csek Mária (KAPOCS Egyesület)
jelölteket.

A helyi választási bizottság nyilvántartásba
vette települési kisebbségi önkormányzati
képviselõjelöltként a LUNGO DROM Orszá-
gos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövet-
ség jelöltjeit: Csányi Zoltán, Csányi Árpád,
Rezicska Gábor, Soós Viktor.

A helyi választási bizottság nyilvántartásba
vette települési kisebbségi önkormányzati
képviselõjelöltként az Európai Unió Roma If-
júságáért Egyesület (rövidített nevén:
EURIFE) jelöltjeit: Zentai Béla, Lakatos
György, Lakatos Péter, Rostás József.

Demeterné dr. Venicz Anita HVI-vezetõ

Értesítés
A 2006. augusztus 31-ei lapszámban az
„Orvosi rendelések Sárbogárdon” cí-
mû tájékoztatóban tévesen jelent meg
a sárbogárdi központi orvosi ügyelet
telefonszáma. A 06 (25) 460 163-as te-
lefonszámon érhetõ el az ügyelet, a 06
(25) 463 490-es telefonszám már nem
mûködik.

Tóth Ervin irodavezetõ

„Lobogtasd a zászlót”

Felhívás

Az 1956-os forradalom emlékére 3
fordulós levelezõs vetélkedõt hirde-
tünk a környezõ iskolák felsõ tago-
zatosai számára.
3 fõs csapatok jelentkezését várjuk
2006. szeptember 15-éig a következõ
címre: Arany László Általános Isko-
la, Jánosiné, 7011 Alap, Béke u. 12.
A vetélkedõ szóbeli döntõvel zárul
december elején, amelyre a legjobb
10 csapatot hívjuk meg.
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Hazai gólparádé a II. félidõben
Sárbogárd—Seregélyes 5-1 (0-1)

Sárbogárd, 300 nézõ, vezette: Nagy Kár-
oly.
Sárbogárd: Sipõcz, Csuti, Juhász, Gi-
licze, Ilyés, Kapusi, Bognár, Huszár (Sza-
bó II. A.), Lakatos, Szabó Z. (Tomán),
Szabó I. A.
Seregélyes: Ács, Kosaras, Ódor, Tömör
L., Nagy (Herczeg), Tömör Cs., Rigó
(Dvéri), Benczik Cs., Koller, Benczik A.,
Polányi.
Szép számú szurkolótábor elõtt, ragyogó
idõben került sor a rangadóvá elõlépett
mérkõzésre. Az elsõ 10 percben a hazai-
ak voltak a kapura veszélyesebbek, ám a
helyzetek sorra kimaradtak. A 4. percben
Szabó I. A. 16 m-es lövése szállt kapu
mellé. A 7. percben Kapusi szögletét
Bognár kapu fölé fejelte. A 13. percben
Benczik A. hagyta faképnél a védõket,
beadására Benczik Cs. érkezett, lövésé-
vel vezetést szerzett a vendégeknek, 0-1.
A 15. percben Rigó közeli lövése kapu fö-
lé szállt. A 20. percben Kapusi szögletét
Huszár lõtte kapu mellé. A 22. percben
Kapusi nagy lövését bravúrral védte Ács,
a vendégek kapusa. A 28. percben hazai
szöglet, Kapusi beadását Bognár fejelte
kapu mellé. A 36. percben Tömör Cs. be-
adását Benczik Cs. 5 m-rõl kapu mellé
lõtte. A II. félidõben is a hazaiak léptek
fel támadólag, az egyenlítésre mégis 24
percet kellett várni. A 47. percben Szabó
Z. 16 m-rõl leadott lövését védte a kapus.
Az 55. percben Bognár beadását Szabó I.
A. az ötösrõl a kapus kezébe fejelte. Az
59. percben Tömör Cs. egyedül tört ka-

pura, lövése kapu mellett hagyta el a já-
tékteret. A 66. percben Koller 20 m-es
szabadrúgása kapu fölé szállt. Gilicze
jobb oldali beadását Kapusi fejelte a há-
lóba, 1-1. Két perc múlva Kapusi hatal-
mas beadását Bognár fejelte a hálóba,
2-1. A 75. percben Tömör Cs. lövését
Sipõcz ütötte kapu fölé. A 82. percben
Kapusi beadását Bognár lõtte a hálóba,
3-1. A 85. percben Szabó I. A. az ötösrõl a
kapu fölé emelte a labdát. A 87. percben
Lakatos beadását a csereként beállt
Tomán közelrõl fejelte a hálóba, 4-1. A
90. percben újabb hazai gólnak örülhe-
tett a hazai szurkolótábor. A nagy
kedvvel játszó Kapusi az ellenféltõl
szerzett labdával szerezte csapatunk
ötödik gólját, 5-1. Csapatunk erõnlétben
felülmúlva ellenfelét, középpályás so-
runk gólra törõ játéka ellen a vendégek-
nek nem volt ellenszerük.
A nagy gólarányú gyõzelem a csapatjáték
diadala.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Seregélyes 2-3 (1-1)

Vezette: Szabó János. A lelkesen küzdõ
vendégek 2-2 után 10 emberrel szerezték
meg a gyõztes góljukat és ezzel a három
pontot, a jobb játékerõt és képzettebb
labdarúgókat felvonultató hazaiak ellen.
Góllövõk: Szabó K. J., Mondovics.
Szeptember 10-én, vasárnap ifjúsági és
felnõtt csapatunk 14.30 és 16.30 órakor
Elõszálláson játszik bajnoki mérkõzést.
Indulás 13.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Déli-csoport eredményei
Jenõ—Perkáta 11-1 (5-1)

Vezette: Kovács II. Z. Gólszerzõ: Kor-
mány (5), Kiss (3), Zsolnai (3), Erdélyi, il-
letve Bogó. Kiállítva: Csanádi (Perkáta).

Ráckeresztúr
II.—Sárszentágota 2-5 (2-3)

Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Kovács, Ma-
ros, illetve Magyar (3), Kuczi, Tóth.

Zichyújfalu—Vajta 4-2 (2-1)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Németh, Ku-
lacs, Horváth, Rujsz, illetve Szalai,
Simon.

Dég—Beloiannisz 2-3 (0-1)

Vezette: Rácz. Gólszerzõ: Molnár, Gu-
lyás, illetve Kosztasz (3).

Nagyvenyim—Alap 2-4 (2-1)

Vezette: Piros. Gólszerzõ: Tóth, Varga,
illetve Palotai (2), Márta, Bauer.

Besnyõ—Nagylók 7-0 (3-0)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Antal (2),
Jakab (2), Skultéti, Miklós, Princes.

Cikola—Rácalmás 4-4

Vezette: Pap. A gólszerzõket nem sike-
rült kideríteni.

A Femol-csoport
eredményei

Cece—Káloz 1-4 (0-2)
150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Kiss, illetve Lukács, Osváth, Sörös,
Májer. Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

Füle—Kulcs 6-2 (3-0)
130 nézõ, vezette: Becséri. Gólszerzõ:
Csiszár (2), Csizmadia, Györe, Bencsik,
Barta, illetve Kármán, Radnó. Ifjúsági
mérkõzés: 8-0.

Sárbogárd—Seregélyes
5-1 (0-1)

300 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Kapusi (2), Bognár (2), Tomán, illetve
Bencsik Cs. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Mezõfalva—Elõszállás
3-1 (2-1)

100 nézõ, vezette: Tóth II. L. Gólszerzõk:
Kecskés (2), illetve Szanyi. Ifjúsági mér-
kõzés: 5-0.

Tác-Csõsz—Sárszentmiklós
2-6 (1-4)

200 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Schmidt, Nagy, illetve Tóth (3), Domján,
Bakonyi, Rapai. Ifjúsági mérkõzés: 4-6.

Szabadbattyán—LMSK
2-4 (0-3)

120 nézõ, vezette: Makk. Gólszerzõ:
Magda, Fuksz, illetve Csizmadia (2), Sü-
tõ, Kerti. Ifjúsági mérkõzés: 1-11.

Mezõfalva—Pálhalma
2-1 (1-0)

150 nézõ, vezette. Kiss L. Gólszerzõ: Mó-
ricz, Szepesi, illetve Horváth. Ifjúsági
mérkõzés: 6-2.

Lajoskomárom—Baracs
2-1 (1-0)

200 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Kleiber (2), illetve Radnó. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-3.

A Déli-csoport állása

1. Alap 4 4 - - 27-4 12
2. Besnyõ 4 3 1 - 14-5 10
3. Dég 4 3 - 1 9-4 9
4. Sárszentágota 4 3 - 1 13-9 9
5. Beloiannisz 4 2 2 - 12-7 8
6. Jenõ 4 2 1 1 20-11 7
7. Zichyújfalu 4 2 1 1 13-10 7
8. Nagyvenyim 4 1 1 2 16-8 4
9. Rácalmás 4 1 1 2 9-9 4
10. Vajta 4 1 1 1 8-12 4
11. Ráckeresztúr II. 4 1 - 3 6-12 3
12. Cikola 4 - 2 2 9-12 2
13. Nagylók 4 - - 4 1-25 0
14. Perkáta 4 - - 4 2-31 0

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 4 4 - - 16-5 12
2. LMSK 4 4 - - 13-2 12
3. Sárbogárd 4 3 - 1 14-5 9
4. Füle 4 3 - 1 13-6 9
5. Seregélyes 4 2 1 1 12-9 7
6. Káloz 4 2 1 1 9-7 7
7. Lajoskomárom 4 2 1 1 7-6 7
8. Mezõfalva 4 2 - 2 8-12 6
9. Tác-Csõsz 4 1 2 1 10-13 5
10. Pálhalma 4 1 1 2 7-8 4
11. Baracs 4 1 - 3 5-8 3
12. Szabadbattyán 4 1 - 3 9-13 3
13. Mezõszilas 4 1 - 3 8-13 3
14. Kulcs 4 1 - 3 6-12 3
15. Cece 4 - 1 3 3-11 1
16. Elõszállás 4 - 1 3 7-17 1
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Kisapostag—Sárszentmiklós 0-2 (0-1)
Kisapostag: 100 nézõ. Vezette: Rózsa.
Kisapostag: Gyalus, Molnár, Dudás,
Suhajda, Sümegi, Kaján (Sebestyén),
Szurma, Bozó, Nagy A., Nagy D. (Káli),
Balogh (Buglyó).
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Palotás (Tórizs), Csanaki, Deák,
Markovics, Tóth, Salamon, Szabó, Fülöp,
Král (Bakos).
Kötelezõ gyõzelemre készült csapatunk
az igencsak gyenge játékerõt képviselõ
hazai csapat ellen, de mint köztudott,
ezek a mérkõzések a legnehezebbek.
Többen féltették csapatunkat, már csak
azért is, mivel sokakban felvetõdött a kér-
dés, mennyit vett ki a játékosokból a szer-
dai kupadiadal. Kifejezetten rossz talajú
pályán — szemmel láthatóan fáradtan —
kezdett csapatunk, mely nem is az erõnlé-
ten, inkább a koncentrálásban mutatko-
zott meg, így a pihenõre egy talált gól
elõnnyel mentünk, melyet Markovics
szerzett a kapu elõtti keveredés után.
A második játékrészben az elsõ félidõt
nagyszerûen levezetõ bíró borzolta a ke-
délyeket, mivel Deák a kiállítás sorsára
jutott. A kiállítással erõsen feldühítette a
pálya szélén elhelyezkedõ sárszentmik-
lósi szurkolókat, melynek alapot adott
azon tény, hogy a szituációt megelõzõ pil-
lanatban ugyanilyen szabálytalanság mi-
att a hazai játékos még figyelmeztetést
sem kapott.
Mindettõl függetlenül csapatunk táma-
dásban maradt, majd szintén a kiállítás
sorsára jutott a hazai kapus — teljesen jo-
gosan —‚ mely után már nem volt kétsé-
ges, hogy pontokkal térünk haza, amit
Bakos a 80. percben bebiztosított.
Bakos Zoli csereként lépett pályára, aki-
nek a kapus mellett nagyszerûen ellõtt
labdája a hálóban kötött ki. A fiatal játé-
kosnak ez volt az elsõ bajnoki gólja, mely
remélhetõleg kellõ önbizalommal tölti el.
Hoztuk a kötelezõ gyõzelmet, mellyel
megerõsítettük helyünket a középme-
zõny elején.

Ifjúsági csapatunk 3-2 arányban maradt
alul a bajnoki címre törõ kisapostagi csa-
pattal szemben, de egy kis szerencsével
akár gyõztesen vonulhattunk volna az öl-
tözõbe. Az igazat megvallva, ha ezen a
mérkõzésen pontot szerzünk, már azt is
bravúrnak tartottam volna.
Hétközben hatalmas sikert hajtott végre
csapatunk, mert a magyar kupa sorozatá-
ban az NB II-es BKV Elõre csapatát fo-
gadtuk a bravúr reményében.
Így utólag nem is az volt a bravúr, hogy to-
vábbjutottunk, hanem az, ahogyan ezt
végrehajtották a játékosok.
A második félidõt háromgólos hátrány-
ból kezdtük, de amit ebben a játékrész-
ben produkáltak a fiúk, az már szinte
mesébe illõ. Ebben a félidõben egy pilla-
natig nem adtunk esélyt az ellenfélnek, a
végrehajtott cserék hatására felgyorsult
játékunknak nem találták ellenszerét a
vendégjátékosok, és nagyszerûbbnél
nagyszerûbb gólokat szereztünk, mely-
ekbõl Král Laci kettõ, Markovics Tamás
egy góllal vette ki a részét.

A mérkõzést megtekintõ közel 400 szur-
koló a második játékrészben olyan han-
gulatot teremtett, melyre emlékezetem
óta a sárszentmiklósi futballpályán még
példa nem volt. Szó szerint tombolt a kö-
zönség. Ezt a félidõt tekintve, ha valaki
nem tudta volna, melyik csapat az NB
II-es, kijelenthetõ, hogy egyértelmûen a
mi csapatunkat nevezte volna meg.
Ez egy nagyszerû diadal volt, melyhez a
szünetben fellépõ Black Time tánccso-
port adta meg az alaphangot, akik jó ka-
balának bizonyultak. Természetesen õk
is nagy sikert arattak.
Az már biztos, hogy a következõ kupa-
mérkõzést szintén hazai pályán, szeptem-
ber 20-án játsszuk, és izgalommal várjuk
a sorsolást, kit kapunk ellenfélnek.
Hétvégén a most feljutott és Bekõ veze-
tésével igencsak vitézkedõ Kislángra lá-
togatunk a gyõzelem reményében.

Szabó Béla

A megyei II. osztályú
bajnokság állása

1. Kápolnásnyék 4 4 - - 6-1 12
2. Sárosd 4 3 1 - 12-7 10
3. Polgárdi 4 3 - 1 7-3 9
4. Kisláng 4 2 - 1 7-6 9
5. Bicske 4 2 2 - 9-4 8
6. Velence 4 2 1 1 12-6 7
7. Sárszentmiklós 4 2 - 2 5-5 6
8. Csór 4 1 1 2 9-6 4
9. Alba Regia 4 1 1 2 8-9 4
10. Dunafém-M. 4 1 1 2 5-11 4
11. Iváncsa 4 1 - 3 10-12 3
12. Aba-Sárvíz 4 - 3 1 4-6 3
13. Etyek 4 1 - 3 4-6 3
14. Adony 4 1 - 32 8-11 3
15. Kisapostag 4 1 - 3 5-11 3
16. Szabadegyháza 4 1 - 3 5-11 3

LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A Sárbogárd Szabadidõ Sport Egyesület ismét meghirdeti a hagyományos városi
teremlabdarúgó-bajnokságot.

Az érdeklõdõ csapatok a versenykiírást átvehetik Németh Attila (Légió 2000, Sár-
bogárd, Ady E. út 29., tel.: 06 (20) 927 0985) és Szakács István (Sárbogárd, Huba u.
1., tel.: 06 (20) 314 0389) szervezõknél.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos megbeszélést szeptember 20-án, 19.00
órakor a Sárbogárd SC sporttelepének aulájában tartjuk, amelyre szeretettel
várjuk a csapatok vezetõit.

Az elõzõ bajnokságban indult csapatok a nevezés során elõnyt élveznek.

Szervezõk

Az álló sorban: Jakab Ferenc (gyúró), Horváth Csaba (edzõ), Králl László
(két gól szerzõje), Salamon József, Szabó Zoltán, Szabó László, Palotás Péter, Szarka Péter,

Papp Attila, Csanaki Sándor, Papp Zoltán. Guggolnak: Farkas Zoltán, Tóth István,
Bakos Zoltán, Tórizs Attila, Fülöp Tibor, Salga Géza,

Markovics Tamás (az egyenlítõ gól szerzõje).
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Veled van Istened, az Úr
Csak egy pillanatra nem figyelt, és máris megtörtént a baj. Az a
fránya idõjárás tehet mindenrõl. Az egyik nap még trópusi hõ-
ség, másnap meg már a kardigánját kellett elõvennie, úgy vaco-
gott. Ébredés után — mint mindig, most is — Isten elõtti elcsen-
desedéssel kezdte a napot. „Veled van Istened, az Úr, Õ erõs, és
megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva
örül neked” (Zof. 3,17) — olvasta a Bibliában.
Imádság után is minden a megszokott módon történt. Mielõtt
reggelizett volna, a fürdõszobába ment. Egy cseppet figyelmet-
len volt, talán kissé meg is szédült, amikor kilépett a zuhanyzó-
ból; megcsúszott, elesett. Az eredmény: kartörés. „Még szeren-
cse, hogy a bal kezemre estem, nem a jobbra, így nem vagyok
egészen magatehetetlen” — gondolta, miközben a gipszelésre
várt. A kórházban gyorsan túlesett a kellemetlen mûveleten, és
a legszívesebben már igyekezett volna haza, de ekkor beléhasí-
tott a felismerés: „Tulajdonképpen minek siessek? Hiszen sen-
ki nem vár rám. A lányom, a vejem és az unokák messze laknak
tõlem, élik a saját életüket. Nincs szükségük rám. Senkinek sem
hiányzom.”
Idáig jutott a gondolkodásban, amikor megpillantott egy pon-
gyolába öltözött fiatalasszonyt, aki a lányára, Katira emlékez-
tette. A nõt egy ápoló tolta a hosszú kórházi folyosón. Nem tud-
ta levenni róla a szemét. Követte. A sürgõsségi osztályról —
ahol õ volt —hamar elérték a kórtermeket.
Szégyenlõsen lépett be az ajtón, félve szólítva meg a nõt:
— Ne haragudjon, kedves, hogy követtem, de annyira emlékez-
tet a kislányomra, Katira, egyszerûen nem tudtam megállni —
mondta neki.
A nõ ránézett és kedvesen mosolygott.
— Semmi baj, tessék csak nyugodtan leülni. Egyébként engem
is Katinak hívnak… — hangzott a válasz.
— Köszönöm — felelte hálásan, majd a kezét nyújtva bemutat-
kozott: — Mária.
Miután leült az ágy melletti székre, akaratlanul is körbenézett a
teremben. A Kati nevû fiatalasszonyon kívül még hárman fe-
küdtek ott, három idõsebb, vele egykorú, hatvan-hetven év kö-
zötti hölgy. Az egyik erõsen köhögni kezdett.
— Bocsásson meg — fordult újsütetû ismerõse felé, majd az
idõs nõhöz lépett. — Segíthetek? Kér egy pohár vizet? — kér-
dezte.
A nõ a kezével jelezte az igent, Mária pedig elvette az ágya mel-
letti éjjeliszekrényrõl a poharat, a falicsaphoz, majd újra a nõ
ágyához sietett, hátba veregette, megitatta.
— Köszönöm — rebegte hálásan és kifáradtan.
— Igazán nincs mit — felelte Mária, aki annyira örült, hogy se-
gíthetett, hogy azonnal meg is kérdezte a többieket: — Szüksé-
ge van-e esetleg valakinek még valamire? Szívesen elmegyek a
büfébe vagy az újságoshoz, szívesen idehozom, amit kérnek, hi-
szen ezt a keveset egy kézzel is elbírom.
A fiatalasszony kedvenc hetilapját, egy másik idõs hölgy egy do-
boz narancslevet kért. Mária boldogan ment és intézkedett. At-
tól a naptól fogva mindig bejárt a kórházba, egymás után nézett
be a kórtermekbe és mindenhol megkérdezte, kinek miben se-
gíthet. Idõvel a kórház Mária nénije lett, a betegek régi jó isme-
rõse. Mindenkihez volt egy kedves szava. Segített etetni, itatni,
vásárolni, vagy ha kellett, csak ült egy-egy beteg ágya szélén és
hallgatta az élettörténetüket. De ott volt nemcsak a termekben,
hanem a folyosókon is; szeretettel mosolygott rá az elõre köszö-
nõ ápolókra és nõvérekre.
Egyszer egy korabeli nõ jött vele szembe begipszelt karral.
Eszébe jutott az a nap, amikor eltörte a karját. Egy pillanatra új-
ra érezte a régi fájdalmat is: „Nincs szükség rám, nem hiányzom
senkinek...” De aztán képek villantak fel elõtte: könnyes sze-
mek, mosolygó arcok, szép emlékek, megható emberi történe-
tek. És megértette, hogy mindennek így, pontosan így kellett
történnie.

B. GAZDAG ZSUZSANNA
(Megjelent: Evangélikus Élet, 2006. augusztus 20-27.)

MEGEMLÉKEZÉS

Augusztus 2-án emlékeztünk meg Vajtán az 1830-as évek
nagy kolerajárványáról a helyi hagyományõrzõ egyesület

kezdeményezésére.
Az ünnepi megemlékezés a templomban volt szentmise és
szentségimádás keretében, melyet Tornyai Gábor katolikus
plébános tartott.
Elõdeink is ezt tették: évek hosszú során megemlékeztek azok-
ról, akik a járványban haltak meg a falu lakóinak körébõl.
Erre az alkalomra képeslapot is készítettünk; a befolyt adomá-
nyokat a templom javára szántuk.
Ezt a napot továbbra is hagyományként szeretnénk ápolni.

Vajtai Hagyományõrzõ Egyesület

Meghívó zenés áhítatra
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a

2006. szeptember 17-én (vasárnap), 15 órai
kezdettel tartandó zenés áhítatunkra
a sárbogárdi református templomba.

Az alkalmon Molnár László (trombita)
és Jákob Zoltán (orgona) szolgálnak

németalföldi, belga és holland szerzõk mûveivel.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2006. szeptember 30-án (szombaton), 18 órakor

rendezendõ hangversenyünkre,
amelyet a sárbogárdi önkormányzat dísztermében tartunk a

ZENEI VILÁGNAP alkalmából.
A koncert programja: a somorjai (szlovákiai) Híd Vegyes
Kar mûsora, vezényel: dr. Hecht Anna, zongorán kísér:
Domsitz Erika; Leszkovszki Albin: Fuvolaszonáta, elõadja:
Sepsi Erika fuvolamûvész és a szerzõ.

A Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar mûsora, vezényelnek:
Huszics Vendelné és Huszics Vendel, zongorán kísér: Hu-
szics Ibolya.

A rendezvényt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a
Patikamérleg Bt., a Vagyonhasznosító Szövetkezet és a sár-
bogárdi önkormányzat támogatja. A belépõdíj önkéntes.

Minden zenekedvelõt vár a Bogárd-Dal Egyesület!
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9-én, pénteken,
19 órakor:

Színes, szinkronizált,
amerikai animációs film

Villám McQueen, a becsvágyó ifjú
versenyverda egy szép napon szedi a
dísztárcsáit és felkerekedik diadalmas
versenygyõzelmek felé. Padlógázzal
tart Kaliforniába, ahol örök hírnévre
tehetne szert, ha sikerülne legyõznie a
két legnagyobb ászt a mezõnyben.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

Szeretettel meghívjuk
a 2006. szeptember

15-étõl 17-éig (péntek,
szombat, vasárnap) tartó

IV. KISLÓKI
FALUNAPOK
rendezvényeire.

PROGRAM

Szeptember 15. (péntek):
17 óra: megnyitó, köszöntõt mond:
Szabados Tamás; 17.30 óra: a sár-
bogárdi fúvósok mûsora; 18 óra:
néptáncbemutató és táncház; 19
órától: utcabál, zenél: Szabó Lász-
ló.

Szeptember 16.
(szombat):

8 órától: roma ifjúsági sportnap,
megnyitja díszvendégünk: Teleki
László romaügyi fõtanácsos; 9
órától: kispályás labdarúgó-mérkõ-
zések (13 órakor eredményhirde-
tés); 13 órától: faluebéd; 14 óra: ro-
ma kulturális mûsor, Fortuna rádió
kívánságmûsor; 15 óra: a töbör-
zsöki roma néptánccsoport mûso-
ra; 16 óra: a Fekete vonat koncertje;
17 óra: roma lányok szépségverse-
nye.
A roma rendezvények fõ támoga-
tói: Esélyek háza, Székesfehérvár;
Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sár-
bogárd.
19 órától: utcabál, zenél: a Turi
duó.

Szeptember 17.
(vasárnap),

a templomi búcsú napja:
8 órától: fõzõverseny (jelentkezés a
helyszínen); 10 óra: bábszínház; 12
óra: a fõzõverseny eredményhirde-
tése, faluebéd; 11 órától szüreti fel-
vonulás; 14 óra: ökumenikus isten-
tisztelet; 14.30 óra: köszöntõt
mond Ferencz Kornél, kislóki ön-
kormányzati képviselõ; 15 óra: fa-
ültetés a faluháznál; 16 óra: a Matyi
és a hegedûs koncertje; 18 órától:
utcabál, zenél: a Turi duó; 20 órától
tûzijáték.
Egész nap kirakodóvásár, a gyer-
mekeknek
kézmûvesfoglalkozások.
Minden rendezvény helyszíne a kis-
lóki sportpálya.
Rendezvényeinkre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk!

Kislókiak

SZÜRETI ÜNNEP CECÉN
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden kedves lakosát

a 2006-os év szeptemberi szüreti programjaira!
Ünnepségeink szeptember 15-én, pénteken, 15 órától a mûvelõdési házban

kezdõdnek, ahol az õsszel és a szürettel kapcsolatos kiállításra,
kézmûvesbemutatóra és -vásárra, valamint a néphagyományok felelevenítésére,

zenés—táncos délutánra várjuk az érdeklõdõket.

Hagyományõrzõ szüreti felvonulásunk

2006. szeptember 16-án, szombaton,
déli 12 órától kezdõdik,

ahol a szokott útvonalon haladva elevenítjük fel a bálba hívogatás, a község bejárá-
sának hagyományát.
Útvonalunk a következõ: Deák úti iskola—Széchenyi u.—Csók u.—Deák u.—Hu-
nyadi u.—Bethlen u.—Vörösmarty u.—Köztársaság u.—Vasút u.—Bajcsy-Zs.
u.—Nap u.—Táncsics u.—Köztársaság u.—Bethlen u.—Árpád u.—Hóvirág cukrász-
da—Jókai u.—Béke u.—Kossuth u.—Rózsa u.—Eötvös u.—Deák u.—Rákóczi
u.—Deák úti iskola.
Megállóhelyek, ahol a népes sokadalom táncol és nagy szeretettel fogadja a jószívû kí-
nálást: Akácfa u. sarok, Csók u. sarok, artézi kút, tájmúzeum, Köztársaság és Bethlen
u. sarok, Bajcsy-Zs. sarok, Nap u. sarok, Táncsics u. sarok, Hóvirág cukrászda és
Drink bár, Sarki ABC, Piac tér.

Tisztelettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepelje velünk a szüret,
a mulatozás idejét, és tiszteljen meg bennünket azzal, hogy nézõként együtt

örül velünk, ahogy ezt a régi idõkben is tették!
Legyen ez a nap is községünk ünnepe, amelyben részt vesz

a falu apraja, de nagyja is!
A felvonulás után este 8 órától szüreti bálba várjuk a táncolni vágyókat

a mûvelõdési házba! A bál belépõdíja 500 Ft, melynek bevételét a szereplõk
vendéglátására és a költségekre fordítjuk.

Szervezõk

Új filmek a mûvelõdési
központ videotékájában!

A BELSÕ EMBER —
Denzel Washington;

ELEMI ÖSZTÖN 2. —
Sharon Stone;

ANYÁM NYAKÁN —
Matthew McConaughey;

LOST — Eltûntek 1. évad;

MACKÓ TESTVÉR 2.
Nyitva: H-P: 13-20.30 óráig,
szombaton: 16-20.30 óráig,

vasárnap zárva.
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Hússaláta
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg krumpli,
40 dkg sült hús, 2db alma, 2 db csemege-
uborka, 1 pohár tejföl, 1 pohár tejszín, 2
dl majonéz, 1 dl száraz fehérbor, 1 citrom
leve, só, bors.

Elkészítés: a krumplit héjában meg-
fõzzük, amíg fõ, addig felcsíkozzuk a
húst, uborkát, a hámozott almát és
összekeverjük a majonézzel, tejföllel,
tejszínnel, fehérborral, a citrom kifa-
csart levével. A megfõtt burgonya hé-
ját eltávolítjuk, hasonló csíkokra vág-
juk és hozzákeverjük a többi anyag-
hoz. Sózzuk, borsozzuk, lazán össze-
keverjük, lefedve jól lehûtjük és hide-
gen tálaljuk.

Csokis szelet
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg cukor, 4
tojás, 25 dkg vaj vagy margarin, 5 dkg
kakaópor, 10 dkg mogyorós nugátkrém,
1 dl mandulalikõr, 1 zacskó vaníliás cu-
kor, 2 teáskanál sütõpor, 20 dkg na-
rancslekvár, a tepsi kikenéséhez marga-
rin.

A puha zsiradékot a cukorral és a vaní-
liás cukorral habosra keverjük. Egyen-
ként hozzáadjuk a tojásokat is. A lisz-
tet a sütõporral és a kakaóval alaposan
összekeverjük, a vajkrémbe vegyítjük,
majd hozzáadjuk a likõrt. Margarinnal
kikenünk egy tepsit és belesimítjuk a
tésztát. Elõmelegített sütõben 200 fo-
kon 25-30 percig sütjük. Langyosra
hûtjük, majd keresztben kettévágjuk.
Az alsó lapot megkenjük a megmele-
gített lekvárral, majd beborítjuk a fel-
sõ lappal és kissé összenyomjuk. A
nugátkrémet gõz fölött felolvasztjuk
és a tésztára kenjük. A kihûlt süte-
ményt 4x8 cm-es szeletekre vágva kí-
náljuk.

SZELEKTÁLÁS
Látom, hozza a szatyrokat, bácsikám, na-
gyon ügyesen szelektálva; külön a mû-
anyag hulladékot, külön az üvegeket,
megint külön a konyhai szemetet. Szere-
tem az ilyen embereket. Ha nem volná-
nak ilyenek, nem járnának a vonatok, a
postás nem hozná ki a levelet, nem mû-
ködne a társadalom. Biztos magának is
tetszenek ezek az esztétikus, különféle
színû szeméttárolók; ezeket is ilyen ügy-
buzgó emberkék festették be, rakták ki
ide. Pontos utasítások, ötletes ikonok
magyarázzák el a polgárnak, hogy mit
kell tennie a nemzetgazdaság és a termé-
szetvédelem érdekében. Az embert már
szinte európai érzések ragadják meg,
olyasféle káprázat járja át a lelkét, hogy
csaknem Ausztriában érzi magát, a tiszta
járdák, kátyúmentes úttestek, pompásan
nyírott domboldalak országában, ha látja
ezeket a csinosan kihelyezett tartályokat.
Dobja csak be szelektáltan a hulladékait!
Így kell ezt, így becsületes, így európai.
Tudja, mi fog történni? El sem merem
mondani. Az fog történni, hogy adott idõ-
ben begördül majd ide a nagy szemétszál-
lító monstrum az embereivel, és bizony
úgy összeöntik ezeket a megható gondos-
sággal különválogatott szemeteket, mint-
ha maga és a felesége soha nem szelektál-
ta volna õket otthon. Mindent együvé!
Röhögve.
Ne idegeskedjen! Vigyázni kell a vérnyo-
másra. Nem tehetünk arról, hogy olyan
helyre tett ki bennünket a sors, ahol sem-
mi sem az, aminek látszik. Itt is szelektál-
ni kell tudni, nem csak a hulladékok te-

rén. Külön kell választani a látszatot és a
valóságot. Más van a kirakatok és a szó-
noklatok szintjén, és ismét más a valóság-
ban. A felszínen mosolyok, zászlólobog-
tatások, boldog integetés, virágzó jövõ,
szelektív hulladékkezelés. Viszont a való-
ság szintjén kátyú. Amelyikbõl ki sem lát-
szunk. A fenekén meg valami gyanús ku-
limász.
Csak legalább a zászlókat ne lengetnék
olyan extatikus boldogsággal!
Mármost az a kérdés, mi a teendõ ebben
a helyzetben, bácsikám.
Az egyik lehetõség: továbbra is gondosan
különválogatjuk az üveget, mûanyagot,
krumplihéjat. Hõsiesen. Õsi magyar dac-
cal. Kockáztatva azt, hogy minket néznek
hülyének elsõsorban azok, akik maguk-
ból csinálnak bohócot ezzel a cirkusszal.
A második lehetõség: nem válogatni.
Semmi szelektálás! Ha már úgyis egybe-
öntik az illetékesek, minek piszmogni a
szelektálással? Ezzel megspóroljuk a sze-
métszállítók keverési-kavarási fáradsá-
gát.
Van egy harmadik lehetõség is. Ha már
hülyének néznek bennünket, legyünk
tényleg hülyék. Zúdítsuk ki a szemetet a
járdára! Díszítsük ki horpadt mûanyag
flakonokkal házainkat! Öntsük a romlott
babfõzeléket az utcai árokba!
Aztán a diliházban éljünk boldog öreg-
kort. Akkor legalább elmondhatják, hogy
vannak ebben az országban néhányan,
akik ott vannak, ahová valók.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt
a tinódi szüreti felvonulásra és bálra!

A felvonulás 2006. szeptember 16-án
(szombaton), 12.00 órakor indul a vasúti (tinódi)

focipályáról, bál ugyanitt 19.00 órától.

Zene, tombola,
jó hangulat biztosított!

Belépõ: 500 Ft.

A felvonulásra jelentkezni
Varga Tamásnál

(Tinódy u. 195.), telefon:
06 (20) 560 0288.

Szeretettel várunk
mindenkit!
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A NÉGY BARÁT
Réges-régen történt ez. Élt egyszer egy
indiai faluban négy ember. Gyerekkoruk
óta jó barátok voltak. Jóban-rosszban
összetartottak. Hárman tanult tudósok
voltak, a negyediket meg csak együgyû-
nek tartották. De valójában a három tu-
dós volt eszetlen, s a negyedik volt a bölcs,
már úgy a maga módján.
Egy nap összedugja a fejét a három tudós.
Azon tanakodnak, hogyan lehetne már
végre valami hasznuk a nagy tudomá-
nyukból. Ha itt ücsörögnek életük végéig
a faluban, soha nem látják hasznát a sok
tanulásnak. El is döntötték hamar, hogy
világot látnak.
— Csak ezt az együgyût ne vigyük ma-
gunkkal! — szólt az egyik. — Tudománya
semmi, hogyan is szerezne vagyont tudás
nélkül?
Válaszolt a másik:
— Bátyám! Nem szép dolog, hogy így be-
szélsz! Kiskorunk óta jóban-rosszban ve-
lünk tart, együtt játszottunk, együtt et-
tünk-ittunk, nem hagyhatunk itt egy ilyen
barátot! Ha nem is hoz majd hasznot sen-
kinek, vigyük akkor is magunkkal!
Végül megegyeztek abban, hogy mind a
négyen felkerekednek. Felkészültek a
nagy útra. Elindultak és kis idõ múlva el-
értek egy erdõbe. Letelepedtek egy tisz-
táson. Egyszer csak valami állat csontvá-
zát pillantják meg a fûben. Megvizsgálja
az egyik és mondja a többinek: oroszlán
csontváza ez!
Hirtelen az jutott eszükbe, hogy épp
megfelelõ alkalom lenne gyakorolni és
bemutatni tudományukat. Szól az egyik:

— Én bizony varázserõmmel össze tu-
dom illeszteni ezeket a szétszórt csonto-
kat, és talpra is tudom állítani õket!
Szól a másik:
— Varázserõmmel én bizony húst és vért
fogok rájuk varázsolni!
Szól a harmadik:
— Ha mindezt megteszitek, én bizony
életet lehelek ebbe az oroszlánba!
Több se kellett hozzá, nekiálltak mind a
hárman, hogy ki-ki elvégezze a saját va-
rázslatát. Mikor a harmadikon volt a sor,
az együgyû negyedik megszólal:
— Nagy botorságra készültök! Ahogy fel-
éled ez az oroszlán, megesz mindnyájun-
kat! Föl ne élesszétek!
Ahogy hallja a három bölcs a bolond be-
szédét, nagyot nevetnek.
— Csak nem a te okosságod fog minket
megállítani, okostojás?
Válaszol az együgyû negyedik:
— Akkor hát csak egy pillanatot várjatok,
míg felmászom erre a fára! — és már fenn
is volt egy fa legtetején.
Az oroszlán meg, ahogy feléledt a három
balga tudós varázslatától, nagy bömbö-
lésben tört ki, rárontott a három barátra,
és azon nyomban felfalta õket. Mikor az
oroszlán már jó messze járt, az együgyû
negyedik lemászott a fáról, megsiratta
barátait, és elindult vissza a falujába.
Ha van tudományod, csak eszed nincs,
nem érsz el semmit. Ha gyenge vagy, de
helyén az eszed, a legrettenetesebb ve-
szedelembõl is megmenekülsz!

(Indiai mese)

Megfejtés
6, szarkaláb, fehér holló, Temze, Feke-
te-erdõ,
Helyes megfejtést küldött be: Katona Diá-
na, Sárbogárd; Varga Mátyás, Sárbo-
gárd; Varga Júlia, Sárbogárd; Varga Ce-
cília, Sárbogárd; Varga Péter, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

VARGA MÁTYÁS,
Sárbogárd, Kazinczy u. 25.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Írd mellé
az ellentétét!

érdekli — ............................................
dolgozik — ......................................
marad — ..........................................
összead — ........................................
feláll — .............................................
kimegy — .........................................
beszél — ...........................................
elvesz — ...........................................

Beküldési határidõ:
2006. szeptember 12.

HETI IDÕJÁRÁS

Pénteken egy front érinti hazánkat, de
csak elszórtan várható zápor, vagy zi-
vatar. Utána száraz, napos õszi idõ ve-
szi kezdetét. A hõmérséklet az átlagos
értékek körül várható, de már hûvösek
lesznek az éjszakák. A reggeli hõmér-
séklet 10-15, a nappali 22-27 fok körül
várható.

www.metnet.hu

Vége a dinnyeszezonnak
Ez a rétszilasi család már az eladhatatlan maradékot viszi haza, amit ajándékba kap-
tak az egyik dinnyéstõl.

/H/
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Szeptember 9., SZOMBAT

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Száza-
dunk 9.30 Villanások a német történelembõl 10.35 Élõnek súg a múlt… 11.30
Delta 12.00 Híradó 12.05 Izomláz 12.35 Hurrá, vidékre költözünk! 13.00 Cigány-
kerék 13.25 Aszcendens szerelem 14.55 Autóvízió 15.25 Sikerül-e hõseinknek
megtalálni Afrikában titokzatosan eltûnt barátjukat? 17.35 TS 18.05 Az igazi
David Beckham 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Ten-
geri farkasok 22.20 A Balázs Elemér Group koncertje 23.15 Híradó 23.20
Sporthírek 23.30 Kiss, Kiss
RTL KLUB: 6.00 Újabb titkok nyomában 6.50 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Eltûntnek nyilvánítva 13.40 Forma-1 15.30 Ki vagy doki? 16.30 Marhakon-
zerv-akció 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az ország tesztje 23.30
RTL-boxklub 0.05 Vészhelyzet 1.00 Delta kommandó 2.40 Halálnemek
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Jetix 9.55 Mr. Bean-Mr Bean karácsonya 10.25 Mó-
kás állatvilág 10.50 Stahl gyerekkonyhája 11.25 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.30
Mister Sterling 13.30 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõzsaru 16.25
Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Szent
György és a sárkány 22.00 TV2-ring 24.00 Titkos társaság 3. 1.30 Vadnyugati
bûnvadászok 2.20 A láthatatlan ember 3.10 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 Éléskamra 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle
19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35
Latinovits Zoltánra emlékezve 21.46 Ulbrich Andrea Donizetti canzonettákat
énekel 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Mahler és
a gépzongora

Szeptember 10., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 TS 9.50
„Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Ortodox ifjúsági mûsor 10.30 Unitárius
templomok 11.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 12.00 Híradó 12.10
TS-Sport 7 13.05 Sasszárny 14.50 Hollywoodi portrék 15.40 Magyar elsõk
16.00 Abszolút 16.30 Feszty-körkép 17.00 Szívek szállodája 18.30 Állatkölykök
19.30 Híradó 19.55 TS 21.35 A szólás szabadsága 22.45 Híd két part között 0.15
Híradó 0.20 Sporthírek 0.25 TS-Motorsport 0.50 TS
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.30 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.40 Játék 10.40 Iste-
ni sugallat 11.35 Pasadena 12.30 Teguila és Bonetti 13.30 Forma-1 15.50 Hatos
lottó-sorsolás 16.00 Egy rém rendes család 16.35 Döglött akták 17.30
Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Reszkessetek betörõk! 3.
22.00 Heti hetes 23.15 Nincs kegyelem 1.15 Portré 1.50 Rémálom az Elm utcá-
ban 3.20 Kórház a város szélén
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 9.55 Dilizsaruk 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.25
Knight Rider 13.25 Monk-Flúgos nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Baywatch Ha-
waii 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Apádra ütök 22.10 Jay és Néma Bob visszavág 0.15
Képírók 2.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra
10.04 Istentisztelet közvetítése Debrecenbõl 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
Nagy Imre Intézet Brüsszelben 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport
19.30 Esti mese 19.40 Kárpát Zoltán nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 21.05
Vivaldi D-dúr hegedûverseny 21.24 Közvetítés a veszprémi Petõfi Színházból
22.00 Krónika 23.40 Verdi: Falstaff

Szeptember 11., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.03 Pláza 10.00 Napi mozaik 10.50 Szabadság tér 17. 10.55 Parlamenti nap-
ló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 A szólás szabadsága 13.00 Roma
Magazin 13.30 Domovina 13.55 Barangolás a Duna mentén 14.10 Max, a zsaru
15.05 Égi vándorok 16.00 Szomszédok 16.40 Szívtipró gimi 17.30 Híradó 17.40
Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 TV TAXI 20.05
A tv ügyvédje 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Panoráma 23.00 Kultúrház
23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Provokátor 0.15 Az igazság
bajnokai
RTL KLUB: 5.25 MegaMan 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.15 Csetepaté Rióban
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 Ostromállapot 23.00 United 93 0.55 Reflektor 1.10 ITHON 1.35 Kórház a
város szélén 2.35 AutóMánia 3.05 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
NCIS 22.15 Szulák Andrea show 23.15 Csillagkapu 0.15 Tények este 0.45 Dolce
Vita 1.15 újoncok bevetésen 3.00 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 11.33 Marienbád 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 fórum 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 Az a boldogító (?) zene illúziók nélkül 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Szeptember 12., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.35 Szilágysomlyó
12.00 Híradó 12.30 Kék fény 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 13.55
Van öt perce? 14.05 Max, a zsaru 15.00 Kilátás a Nagy-Kopaszról 16.00 Szom-
szédok 16.35 Emeljük fel szívünket! 16.40 Katolikus krónika 17.10 Magyar elsõk
17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó
19.40 TV TAXI 19.55 Hírek 20.05 Életképek 20.40 Önök kérték plusz 21.05 Kedd
21 22.00 Kedd este 22.30 Route 56, az én 56-om 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó
23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Egy titkos ügynök magánélete
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45 Top
shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 A
piszkos tizenkettõ 0.10 XXI. Század-a legendák velünk élnek 0.45 Reflektor 1.05
Igaz történetek 2.30 Inuyasha 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Irigy
Hónaljmirigy 22.15 Kényszerszünet 0.30 Tények este 1.00 Moziverzum 1.30
Huncut fiúk 2.00 Sírig tartó barátság 2.50 Macerás ügyek 4.15 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
Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos
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 Az a boldogító (?) zene-Hangulatképek 21.05 Mesélõ kró-
nikák 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Szeptember 13., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Feszty-körkép
12.00 Híradó 12.30 Kedd 21 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 13.55 A kacsa
14.05 Max, a zsaru 15.00 Kormányváró 15.30 Fogadóóra 16.00 Szomszédok
16.40 Szívtipró gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00
Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 TV TAXI 19.55 Hírek 20.05 TS 23.00 Szerda este
23.30 Kultúrház 24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.10 Napló 56 0.15 Reinette és
Mirabella négy kalandja
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45 Top
Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 A nagy elefántkaland
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 A szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05 Dr. Vegas, a szerencsedoki 0.05 Így
készült: Mansfeld 0.35 Reflektor 0.50 Indíték: elõítélet 2.40 Inuyasha
TV2: 6.00 TotalCar 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 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszor-
kák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Szü-
letett feleségek 22.15 A médium 23.15 Pár-baj 1.25 Tények este 1.55 Tökös
csajok 2.25 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 Be-
szélni nehéz! 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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 Az a boldogító (?) zene
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek
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Szeptember 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.35 Route 56, az én
56-om 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.00 Együtt 13.55 Örök körforgás
14.10 Max, a zsaru 15.10 Hollywoodi arcképek 16.00 Szomszédok 16.40 Szív-
tipró gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet
19.00 Híradó 19.40 TV TAXI 19.55 Hírek 20.05 1956-2006 EMLÉKÉV 21.05 Árul-
kodó nyomok 22.05 Csütörtök este 22.35 Panoráma 23.05 Kultúrház 23.35 Hír-
adó 23.40 Sporthírek 23.45 Napló 56 23.50 Dina vagyok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 23.00 Házon kívül 23.40 Kemény zsaruk 0.40 Ref-
lektor 0.55 Infománia 1.30 Kórház a város szélén 2.35 Újabb titkok nyomában
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.50 Ernest Afrikába megy
15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Elveszett ereklyék fosztogatói
17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 A Bermuda-háromszög rejtélye 22.55 Tények este 23.25
10-8: Veszélyes õrjárat 0.15 Strucc 0.50 Karatetigris 2. 2.45 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 Sza-
bó család 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Tár-
salgó 15.05 Vállalkozásklinika 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 Az a boldogító (?) zene 21.06
A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Önarckép-hangokkal

Szeptember 15., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Abszolút 12.00
Híradó 12.30 Panoráma 12.50 Az oskoláról 13.00 Sorstársak 13.25 Sírjaink hol
domborulnak 13.55 A nárciszok-Babócsa 14.10 Max, a zsaru 15.05 Regióra
16.00 Szomszédok 16.40 Szívtipró gimi 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók
17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 TV TAXI 19.55 Hírek 20.05
Dob+basszus 21.05 Árulkodó nyomok 22.00 Péntek este 22.30 A piros kardigá-
nos utazó 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45
Young Adam
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Lost-Eltûntek 22.10 Odaát 23.10 RTL-sportklub 23.45 Reflektor 24.00 Száguldó
félelem 1.55 MeneTrend 2.15 Egy rém rendes család 2.35 Újabb titkok
nyomában
TV2: 6.00 Strucc 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 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Elveszett ereklyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszorkák
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.00 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Ilkon
0.15 Tények este 0.45 Chris Isaak-show 1.35 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 Cigány-
félóra 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A hetednapi adventista egyház félórája 14.10 Pén-
tek kávéház 15.05 Rádióélet 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 Az a boldogító (?) zene 21.05 Beszélni
nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

Választási fórum Cecén
Vendégünk lesz

2006. szeptember 8-án, pénteken, 17.30 órakor

Kövér László, a Fidesz országos választmányának
elnökea cecei mûvelõdési házban.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

ELVESZETT
Augusztus 20-án szuka foxi kutyám
(fehér alapon vörös foltos) a tûzijáték-
tól világgá ment. Kérem a becsületes
megtalálót, legyen szíves értesíteni
Zámbó Pált a Posta u. 18. szám alatt.

Telefon: 06 (25) 464 316.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi
kölcsön, szabadfelhasználás, hitelkivál-
tás, 1 millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—
21.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06
(30) 681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését
rövid határidõvel vállaljuk. Böczy árnyé-
kolástechnika 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintés-
védelem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

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

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20)
557 6509. (0921226)

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

Veszélyes fák kivágását vállalom. Tele-
fon: 06 (20) 4374 869. (0921507)

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

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

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

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

Csocsó eladó! Automata, pénzérmével
mûködik. 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 motorkerék-
pár, 2004-es, 1.800 km-t futott, elsõ tulaj-
donostól eladó. 06 (30) 520 7101. (0921554)

Papföldön négyszobás, két fürdõszobás,
nagy családi ház eladó. Minden megol-
dás érdekel. Érdeklõdni: 06 (30) 361
1210.
Építési telek Sárbogárd központjában
eladó; 06 (30) 225 2067.
Sárbogárd központjában eladó új építé-
sû családi ház; 06 (70) 534 8326. (0921599)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakást
elcserélnék családi házra értékegyezte-
téssel. 06 (20) 379 4369. (0921597)

Háromszobás családi ház eladó. Irányár:
8 millió Ft; 06 (20) 379 4369. (0921597)

Üzlethelyiség október 1-jétõl kiadó Ady
E. út 101. szám (Fanni presszó mellett).
Érdeklõdni személyesen a presszóban.
(0921594)

Pusztaegresen Rákóczi 18. alatt 2 szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház el-
adó. 06 (25) 470 699. (0921593)

Kétszintes családi ház Sárbogárdon el-
adó. Tel.: 06 (70) 507 2217. (0921589)

Másfélszobás lakás eladó Sárbogárdon
az Árpád-lakótelepen. Tel.: 06 (20) 345
9000. (0921587)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Szé-
chenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné. Tel.: 06
(25) 476 051. (0921585)

Örspusztai sertéstelepre állatgondozót
keresünk; 06 (30) 294 2006. (0921583)

Szántóföldet bérelnék Sárbogárd és
Pusztaegres környékén; 06 (30) 294
2006. (0921583)

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570
0329. (0921581)

Hot-dog árusításra alkalmazottakat ke-
resünk. Feltétel: vonóhorgós gépjármû,
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 06
(70) 330 1446, 06 (30) 483 3314. (0921576)

Ukrán természetgyógyász jön Sárbo-
gárdra szeptember 14-én. Dr. Voll-féle
módszerrel feltérképezi a test egészségi
állapotát. Idõpontot kérhet: 06 (30) 902
9835. (0921726)

Sírkövek, síremlékek felújítását, helyre-
állítását, tisztítását vállalom; 06 (30) 494
0305. (0921725)

Szántó földet bérelnék legmagasabb
áron, 06 (20) 353 2296. (0921632)

Abai sörözõbe fiatal nõi pultost felve-
szek, szolgálati lakást biztosítok. Tel.: 06
(30) 9275 627.
Kezdõ számítógépkezelõi és alapfokú
szövegszerkesztõ 25 órás tanfolyamok
indulnak a törbörzsöki iskolában estén-
ként, heti 2x3 órában 2006. október 2-tõl.
Szénási Csaba, telefon: 06 (30) 276 8331.
Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (30)
499 3968. (0921634)

Kislóki, kétszobás, verandás családi ház,
megosztható telken eladó. Irányár: 1.850
ezer Ft, 06 (20) 522 7380.
Sárszentmiklóson másfélszobás ház
nagy telekkel eladó; 06 (30) 941 1650.
(0921738)

Termõföldet vennék vagy bérelnék; 06
(30) 342 8189. (0921734)

Sárbogárd központjában összközmûves
parasztház eladó. Tel.: 06 (25) 462 325.
(0921733)

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim,
KVJ Mûvek u. 2.) azonnali belépéssel
felvesz 3 mûszakos munkarendbe: gép-
kezelõt és gépbeállítót prés- és ponthe-
gesztõ üzembe; CO-hegesztõt lakatos
üzembe. Közlekedés: szerzõdéses járat-
tal. Jelentkezni: a fenti címen valamint
az alábbi telefonszámon lehet: 06 (25)
259 450/102 mellék.
Építési telek eladó Sárszentmiklóson; 06
(20) 389 3258.
Fehér tojótyúk megrendelhetõ szeptem-
ber 9-ig, Sárbogárd, Köztársaság út 67.
Ár: 330 Ft/db. (0921644)

Már termõ konténeres gyümölcsfacse-
mete eladó. Krisztina dísznövény, Árpád
u.; 06 (30) 429 3403, 06 (25) 463 295.
(0921642)

3 db 100-120 kg-os hízót vásárolnék.
Tel.: 06 (20) 381 1720. (0921641)

Sárbogárd központjában kétszintes csa-
ládi ház eladó; 06 (30) 970 7349. (0921639)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó; 06 (30)
609 8049. (0921638)

Lakás hosszú távra kiadó; 06 (30) 916
0781. (0921635)

Személyautókat vásárolnék bontásra
magas áron; 06 (20) 329 2694. (0921627)

Albérlet (két szoba, összkomfortos ház)
Sárszentmiklóson kiadó, 06 (30) 342
8189. (0921734)

Ingyenes hitelügyintézés az év végéig
még adókedvezménnyel. Tel.: 06 (20)
323 6011. (0921636)

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!
OB 16 db-os 3 féle 399 Ft
JAR 500 ml 180 Ft
COCCOLINO 1 liter 370 Ft
SILAN 1 liter 380 Ft
OMO 5 liter 3.200 Ft
PERSIL 2,5 kg 1.150 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)
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KARATE
TANFOLYAM

indul kezdõk és haladók részére
Sárbogárdon.

Jelentkezés: Mészöly Géza Általános
Iskola tornatermében.

EDZÉSEK: SZEPTEMBER 4-TÕL,
HÉTFÕN ÉS SZERDÁN, 18-20 ÓRÁIG.

Telefon: 06 (20) 9270 985.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Sárbogárd Karate Club

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul a Légió 2000 Security
szervezésében

Sárbogárdon 2006. szeptember 23-tól.

Munka- és hitellehetõség.
Jelentkezés: Sárbogárd, Ady E. út 29. vagy a 06 (20) 9270

985-ös, illetve a 06 (25) 508 980-as telefonon.
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Nyílt
tér

Kérdezték

Fekvõrendõr hosszabbítva

Fekvõrendõr hosszabbítva

Az Attila úton két fekvõrendõr van asz-
faltból. Sokan nem szívesen rongálták
az autójukat ezen az ugratón, ezért ha
nem voltak autók a fekvõrendõr mel-
letti parkolóban, inkább a parkolón ke-
resztül kikerülték a fekvõrendõrt.
Meglepve tapasztaltuk, hogy a fekvõ-
rendõrt meghosszabbították egészen a
járdáig. Kinek fájt, hogy az autósok
nem akarják pusztítani az autójukat, és
a parkoló felé kikerülik a fekvõrend-
õrt? Lassítani akkor is kell. Abból a bi-
tumenbõl hány kátyút lehetett volna
megcsinálni a rossz utcákban?

Válasz
Nedoba Károly elmondta, hogy ezt a
problémát egy lakossági fórumon ve-
tette fel az egyik ott lakó polgár. El-
mondta, hogy sokszor teherautók is ki-
kerülték a fekvõrendõrt, még a járdára
is felhajtottak, veszélyeztetve a gyalo-
gosokat és a parkoló autókat is. Azt
kérték a polgárok, hogy hosszabbítsák
meg a fekvõrendõrt egészen a járdáig,
akkor talán nem hajtanak föl arra. A
kérés már korábbi, de csak most volt er-
re lehetõség, hogy megcsináltassák,
amikor egyébként is aszfaltoztattak a
közelben utcákat.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

NÉMET ANNA
sárbogárdi lakos

2006. szeptember 3-án,
hosszú betegség után,

73 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 7-én,
14 órakor lesz a sárbogárdi

Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

KISS FERENCNÉ
született Szarvas Teréz,

életének 91. évében,
türelemmel viselt betegség

után elhunyt.

Temetése 2006. szeptember
7-én, 16 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Köszönjük mindazoknak,
akik utolsó útjára

elkísérték

DR. KELLNER JÓZSEF
állatorvost,

sírjára virágot helyeztek,
gondolataikban velünk voltak.

Köszönet a kollégái búcsúztatójáért,
valamint az életében szívébe zárt

falubelieknek.

Gyászoló család

Sajátos „gyógyító” terápia
Feleségem négyhónapos terhes. Az utób-
bi napokban elkezdett zsibbadni az egyik
keze, aztán a másik is. Szombaton
rosszabbul lett, ezért elvittük az ügyelet-
re. Ott az ügyeletes orvosnak elmondta a
panaszát. Az orvos megkérdezte, hogy
dolgozik-e valahol. A feleségem mondta,
hogy igen, de most táppénzen van, mert
olyan a munkája, hogy ebben az állapot-
ban azt nem tudja végezni. Az orvos kér-
désére, hogy hol dolgozik, azt válaszolta,
hogy biztonsági õr egy nagyáruháznál.
— Maga biztonsági õr? — mérte végig
gúnyosan feleségemet az orvos, majd ne-
vetve megjegyezte: — Ha kap egy pofont,
úgy mossák föl a padlóról.
Feleségemnek olyan rosszulesett az or-
vosnak ez a gúnyos megjegyzése, hogy sír-
va felugrott, kikapta az asszisztens kezé-
bõl a betegkártyáját és kirohant a rende-
lõbõl.

Ez a magatartás nagyon felháborította az
egész családot. Milyen jogon bánik egy
orvos így egy beteg emberrel? Ezzel az ér-
zéketlenségével, helytelen magatartásá-
val gyógyítás helyett csak súlyosbítja a be-
teg állapotát. Az orvosi egyetemen nem
tanítják azt, hogyan kell viselkedni az or-
vosnak a páciensekkel? Véleményem
szerint magától is tudhatná, hogy nem
csak a gyógyszertõl gyógyulnak a betegek,
hanem attól is, hogy van-e valóságos
együtt érzõ, segítõ szándék az orvosban,
vagy csakúgy kezeli a hozzá forduló beteg
embereket, mint ellenséges, idegen tár-
gyakat. Áldott állapotban lévõ kismamá-
val különösen nem lehet így viselkedni.
Azért fordultam ezzel az üggyel a nyilvá-
nossághoz, hogy így megnevezés nélkül is
hátha elgondolkodik a doktor úr és vál-
toztat a magatartásán.

Név és cím a szerkesztõségben

Huberék a napokban döbbenten látták,
hogy a Rádi-dûlõben lévõ szõlõjükben is-
meretlen tettesek vandál pusztítást vé-
geztek. Letaposták a kukoricát, leszag-
gatták a félig érett szõlõfürtöket, papri-
kát, a karfiolt tövestõl kirántva a szántás-
ra dobálták.

/H/

VANDÁVANDÁLOKLOK


