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Bereczk Imre 2,5 milliárd Ft-os befek-
tetéssel ásványvíz-palackozó üze-

met létesít a volt szovjet laktanya terüle-
tén. Bereczk Imre elmondta, hogy az or-
szág legjobb kútfúró szakemberei 120
méter mélyen, három agyagréteg alatt ta-
láltak egy 13.000 éves vízréteget. Erre
négy kutat fúrtak. A kutak mindegyike
350 liter/perc teljesítményt nyújt.
A helyi önkormányzattal folytatott hosz-
szú huzavona után végre megkapta a
bontási engedélyt a régi laktanyaépüle-

tekre. Ezek igen látványos bontási mun-
kálatait múlt pénteken kezdték meg. Ter-
veik szerint a lebontott épületek helyére
egy 8.100 négyzetméteres, focipálya mé-
retû, hatalmas csarnok épült. November-
re ez elkészül, és akkor Németországból
telepítenek ide két modern palackozó
gyártósort, melyben lesz még PET-pa-
lackot, fúvó, töltõ, címkézõ, fóliázó auto-
mata gépsor. A két gépsor napi egymillió
liter ásványvíz palackozására lesz alkal-
mas.
Bereczk Imre elmondta, hogy az ország
egyik legjobb minõségû vizét palackoz-
zák majd itt. A víz 11 fokos, nincs mikro-
ba benne, 52 milligramm/l a magnézium,
42 milligramm/l a kalcium, 2 milli-
gramm/l a jódtartalma, a vas értékhatár
alatti.
A nagy beruházásra az Ipari Minisztéri-
um pályázatán nyertek 240 milliót, 500
millió az önrész, 140 millió a gépekre fi-
zetett elõleg, további 600 milliót részle-
tekben törlesztenek 7,5 év alatt, a többi
10 évre felvett kölcsön. A teljes beruhá-
zás, ha elkészül, 165 embernek ad majd
munkát.

Hargitai Lajos

Polgármester-
jelöltek vitája

Szeptember 26-án,
18 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermében rendezzük
a három polgármesterjelölt:

Bártfai Antal, Juhász János
és Szabados Tamás

nyilvános vitáját.
Vitavezetõk: Hargitai Kiss Virág,

Hargitai Lajos.

A nyilvános vitára a jelöltekhez írás-
ban kérdéseket juttathatnak el a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe a
vitát megelõzõen, de a helyszínen is
lesz lehetõség korlátozott számban
kérdések feltevésére.

A kérdéseket moderáljuk és szerkeszt-
jük.

A vita kábeltelevíziós közvetítését is
megszervezzük. Tehát mindazok, akik
nem tudnak eljönni, a vitát a kábelte-
levízió helyi csatornáján követhetik. A
tévénézõk telefonon is tehetnek fel
majd kérdéseket.

Minden érdeklõdõt várnak
a szervezõk:

Hargitai Kiss Virág és Hargitai Lajos

Tippeljen!
Tippjátékot indítunk! Kérdésünk: va-
jon kik jutnak be a képviselõ-testület-
be? A három legpontosabban tippelõt
díjazzuk. A tippek beküldhetõk a Bo-
gárd és Vidéke szerkesztõségébe 2006.
szeptember 29-éig.

Szerkesztõség

Szerkesztõi közlemény
Úgy terveztük, hogy ebben a lapszámban
mindhárom sárbogárdi polgármesterje-
lölttel készítünk bemutatkozó interjút.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Ju-
hász János polgármesterjelölt ezt a lehe-
tõséget sértõdötten visszautasította.
Többször megismételt kérésemre sem
volt hajlandó vállalni, hogy vele is készít-
sünk interjút hasonlóképpen, mint a má-
sik két polgármesterjelölttel.

Hargitai Lajos

BontjáBontják az oroszk az orosz

laktanya élaktanya épüpületeitleteit
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SZÜRETI ELÕZETES CECÉN

A szüreti ünnepséget megelõzõ délutánon egy csokornyi
cecei idõs és fiatal gyûlt össze a mûvelõdési házban Sárvári

Ilona könyvtáros és Takács Éva, a teleház vezetõje szervezésé-
ben. A másnapi eseményre versekkel, a régi hagyományok, szo-
kások fölelevenítésével készülõdtek lélekben. A teremben a
helybeliek kézimunkáit, az óvodások alkotásait, a sárbogárdi
Czuczai Katalin nyakláncait tekinthették meg az érdeklõdõk,
valamint fotókat, csuhéból, vesszõbõl, gyapjúból készült mun-
kákat. Némi frissítõ mellett aztán estébe nyúlóan folyt a
terefere.

Szombaton délben soha nem látott létszámban gyûltek össze a
szüretisek a felvonulásra. A kocsik végeláthatatlan sora zene-
és énekszó közepette kígyózott Cece utcáin. Egy tánc erejéig
meg-megállva járták végig a falut a szüretisek.

Hargitai Kiss Virág

Bogárdi versenyzõ lett Somogy megye bajnoka
Vámosi István, a Sárbogárdi Lovas Egye-
sület tagja a Kishegyesi Lovas Klub ver-
senyzõjeként Somogy megyében ebben
az évben tarolt a bajnokságban.

Akadályhajtásban 2006-ban 12 elsõ, 5
második, egy harmadik helyezése volt.
Vadászhajtásban 8 elsõ, 9 második, 3 har-
madik helyezést ért el a versenyeken. Az

éves összesített eredménye alapján 50
ponttal Somogy megye bajnoka lett Vá-
mosi István.

A szenvedélyes fogatos az elmúlt évek-
ben annyi díjat nyert, hogy az elõszobájá-
nak az egyik falára épített polcokon
mennyezetig csak kupák láthatók.

Elmondta, hogy részt vett a Fejér megyei
versenyeken is, de nemrégiben hoztak
egy új szabályt, hogy csak egy megyében
érvényesíthetik a fogatosok a helyezései-
ket. Annak ellenére, hogy Fejérben még
jobb eredményei születtek, mint So-
mogyban, mégis úgy döntött, inkább So-
mogy színeiben hajtja végig a bajnoksá-
got.

Gratulálunk a versenyzõnek a nagyszerû
eredményekhez!

Hargitai Lajos
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Elfogadták a megállapodást
Elfogadta a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulási Megálla-
podást a sárbogárdi képvise-
lõ-testület szeptember 18-ai
rendkívüli ülésén. A korábban
több pontban kifogásolt, mos-
tanra átdolgozott egyezséget
Juhász János polgármester ked-
den írta alá a testület megbízá-
sából.

Hargitai Kiss Virág

A Fidesz bemutatta jelöltjeit
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ
és Schmitt Pál, a Fidesz—MPSZ alelnö-
ke szombaton délután mutatták be sajtó-
tájékoztatójukon a Fidesz sárbogárdi je-
löltjeit. Bemutatkozott a megyei közgyû-
lés listavezetõje, a Fidesz megyei közgyû-
lési elnökjelöltje, Gombaszöginé dr. Ba-
log Ibolya. Felhívták a figyelmet, hogy a
Fidesz kötelessége megvédeni az embe-
reket a Gyurcsány-csomagtól.
Mint elmondták, összetartó, jó csapatot
sikerült összekovácsolni a helyi választás-
ra. Olyan jelölteket, akik az országgyûlési
választáson már bizonyítottak aktív mun-
kájukkal. Abban bíznak, hogy az ország-
gyûlési választás sikerét meg tudják ismé-
telni október 1-jén.
A közös fényképezés utáni sajtótájékoz-
tatón megkérdeztem, hogy miért nem in-

dítottak saját jelöltet, ha már Varnyu Pé-
ter visszalépése után mást nem találtak,
miért a baloldali Juhász Jánost támogat-
ják, miért nem inkább Bártfai Antalt.
Most a városban azt mondják az embe-
rek, hogy az MSZP-nek is kommunista
polgármesterjelöltje van Szabados Ta-
más személyében, meg a Fidesznek is Ju-
hász János személyében. A civil KA-
POCS Egyesületben meg jobboldali a

polgármesterjelölt, Bártfai Antal, a kép-
viselõjelöltjeik közül is öten Fidesz-ta-
gok. Akkor mitõl jobboldali az egyik, mi-
tõl baloldali a másik, a harmadik meg mi-
ért civil?

Varga László hitoktató elmondta, hogy
akkor jött létre a KAPOCS Egyesület —
aminek õ is egyik aktív tagja és támogató-
ja —, amikor a Fidesz Sárbogárdon mély-
ponton volt. Aztán az átszervezés során a

KAPOCS Egyesület nem kívánta a politi-
kai párt szerepét vállalni. Ezek után ért-
hetetlennek tartja, hogy akkor miért vál-
lal egy civil szervezet mégis politikai sze-
repet, ráadásul úgy, hogy a képviselõje-
löltjeik nagy része is Fidesz-tag. Ezért a
külön utas politikáért elítélik Bártfai-
ékat, és mivel a Fidesz számára teljesíthe-
tetlen követeléseket támasztottak a je-
löltállítással kapcsolatban, megszakadt
köztük a tárgyalás.
Nagy kár, hogy ez történt, mert így na-
gyon nehezen tudják majd a választópol-
gároknak megmagyarázni, azt, hogy mi-
ért szövetkezik a jobboldali Fidesz—
KDNP—NF tömörülés azzal a Juhász Já-
nossal, aki néhány hónappal ezelõtt még
hangoztatta tudatos baloldali elkötele-
zettségét, és kemény baloldaliként állan-
dóan alázta a jobboldalt, gúnyolta meg-
gyõzõdésüket annak idején úton-útfélen.
Azt is nehéz lesz megmagyarázni, hogy a
KAPOCS Egyesületbe kiszorult saját
embereik miért lettek ezen a választáson
ellenfeleik.

Hargitai Lajos

Juhász János „balról jobbra” tart

Zárt ülésrõl kizárvaZárt ülésrõl kizárva
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Szabados Tamás,
az MSZP

polgármesterjelöltje
A Gyurcsány-kabinet uralomra jutásá-
val Szabados Tamás háttérbe szorult az
országos politikában. Országgyûlési
képviselõnek sem õt indították a tavaszi
választásokon. Ez a döntés látványos ve-
reséget hozott a pártnak. Ebbõl a vere-
ségbõl okulva felsorakozott Szabados
mögött az MSZP teljes csapata, és most
polgármesterjelöltként õt támogatják az
õszi önkormányzati választásokon. Sza-
bados Tamás elvállalta a jelölést.

— Hogy jutottál arra az elhatározásra, hogy
polgármesterjelöltként indulsz a választá-
sokon?
— Nem volt könnyû ez az elhatározás, is-
merve az elõzményeket. Egyébként már
2002-ben lehettem volna polgármester,
engem akkor is támogatott az MSZP he-
lyi szervezete ebben, de akkor azt mond-
tam, hogy együtt a képviselõséget meg a
polgármesterséget nem szeretném csi-
nálni.
— Fõleg, hogy akkor a választások után
államtitkárnak neveztek ki.
— No, meg bizottsági elnök is lettem, és
úgy nézett ki, hogy ez egy jó szakmai kar-
rier. A szakmapolitikát nagyon szeret-
tem, tehát meg sem fordult az agyamban
a polgármesterség. Most viszont két ok-
ból vállaltam a jelöltséget. Az ok elsõsor-
ban morális.
— Mit értesz a „morális ok” alatt?
— Egyrészt felelõsséget érzek azért, hogy
nem vontuk meg a támogatásunkat Ju-
hász Jánostól már akkor, amikor kiderült
róla, hogy emberileg és erkölcsileg is al-
kalmatlan a polgármesteri feladatra. Is-
mert mindenki számára az a stílus, aho-
gyan vezette az üléseket, ahogy a képvise-
lõkkel, hivatali dolgozókkal, nõkkel be-
szélt, ahogy általában viselkedett. Ezt mi
a pártszervezetben többször szóvá tettük
neki, de sokáig nem tettünk komoly lépé-
seket. Ezt a morális terhet úgy akarom le-
venni magamról, hogy magamat ajánlom
választékként a polgármesterségre. Én
egy másfajta stílust képviselek. A másik
ok, hogy vállaltam a jelölést: hogyha már
úgy esett a sorsom, hogy 12 éves parla-
menti képviselõséggel nagyon sok isme-
retre tettem szert, nagy ismeretségre, sok
kapcsolatra, ezt a kapcsolati tõkét a vá-
rosnak fel kell ajánlanom. A választók-
nak kell arról dönteni, hogy kell-e ez a
fajta kapcsolat, kell-e ez a másfajta stílus
a városnak, mint amit én képviselek, és

akkor én megnyugszom, bármi is törté-
nik.
— Tudod ugye, hogy ilyen könnyû helyzet-
ben nem leszel, mint amilyenben Juhász
János volt, hogy abszolút frakciótöbbség
mellett szinte bármit megtehetett, egyöntetû
szavazással bármit végig tudott vinni.
— Szándékosan választottam jelszavam-
nak, hogy „Fogjunk össze Sárbogár-
dért!”. Úgy gondolom, hogy a választás
után itt a pártpolitikát félre kell tenni. Én
mindenki polgármestere szeretnék lenni!
Nem firtatom, hogy ki az, aki rám szavaz
és ki az, aki nem rám szavaz, én a
fideszeseknek, a baloldalnak, civileknek
egyaránt a polgármestere szeretnék len-
ni, és ennek szeretnék megfelelni. A tes-
tületben pedig megpróbálok egy kon-
szenzusos politikát folytatni. Nem kell
keresni állandóan a konfliktust, mint
ahogy az történt itt nagyon sok esetben.
— A helyi civil szervezetekkel is találkoztál
nemrég.
— Így van, én a civilekre nagyon-nagyon
számítok, ahogyan az egyházakra is és
mindenkire, aki segíteni akar. A várospo-
litikának ugyanis egyetlenegy célja van,
hogy minél többen érezzék jól magukat
ebben a városban.
— Akkor vázoljuk az MSZP-csoport
programját néhány tömör mondatban.
— Az elsõ és legfontosabb, hogy ez a vá-
ros, az önkormányzat egy szolgáltató ön-
kormányzat legyen, a város igényeit szol-
gálja ki. Ezért az intézmények biztonsá-
gos mûködtetése mindenek elõtt való. Az
iskoláinknak, az egészségügyi és szociális
intézményeinknek minél jobban kell mû-
ködniük. Ez az elsõdleges a programunk-
ban. A másik: van egy nagy, az országos
fejlesztési politikába illõ nagy terv, amely
végre-valahára meg fog valósulni. A
Nemzeti Fejlesztési Terv tárgyalásába —
mint megyei elnök — belekapcsolódtam.
3 nagy projekt került elfogadásra: az
M8-as Dunaújváros és Lepsény között,
az elkerülõ út, ami rávezet erre és ami
összeköti az M8-assal a várost.
— Még 2002-bõl vagy adós ezzel, amikor
személyes garanciát vállaltál, hogy 2005-re
megkezdõdik az elkerülõ út építése.
— Ez sajnos elmaradt. Ugyanakkor sze-
mélyes garanciát vállaltam arra, hogy
megépül a posta. Ez sikerült. Be kell val-
lanom, hogy nem sikerült viszont — mint
képviselõnek — az igazi, nagy, áttörõ
munkahelyteremtés. De most, ebben a

ciklusban meg kell oldani ezt a kérdést. A
harmadik fontos feladat még Sárbogárd
felszíni vízelvezetése. Ez kb. 2 milliárdos
program. Vannak ún. kisebb projektek,
például egy szabadidõpark létrehozása,
hogy a nagy rendezvényeinket a mostani
Ifjúsági park helyén egy kb. 50-60 milliós
beruházással az igényeknek megfelelõ ál-
lapotba hozzuk. A mûvelõdési házat fel
kell újítani (te tudod a legjobban, hogy
1966 óta nem nyúlt hozzá senki). Fel kell
újítani a Mészöly Géza iskolát. Államtit-
kárként sokat talpaltam ennek az iskolá-
nak a felújításáért. Ez nem valósult meg,
mert nem készült el erre a pályázat. Ezért
személyes felelõsség terheli a mostani
polgármestert. És vannak olyan régi
adósságok, mint például az útfejlesztés,
amit tovább kell folytatni.
— Ezeket mibõl lehet finanszírozni?
— Sárbogárd költségvetése minden
ijesztgetés ellenére nem csõdközeli költ-
ségvetés, hanem egy szoros költségvetés,
ami az intézmények mûködtetését lehe-
tõvé teszi, és elég a pályázati önrészre.
Nekünk az európai uniós pályázatokba
kell bekapcsolódni. Ez lehet egy sikertör-
ténet. A legfontosabb mégis az, hogy itt
egy új stílust kell megvalósítani. El kell hi-
tetni az emberekkel, meg kell értetni az
emberekkel, hogy õnekik is joguk, sõt, va-
lamilyen módon, ha nem is kötelességük,
lehetõségük a város életébe való beleszó-
lás. Ne egymás marcangolásáról szóljon a
várospolitika! Ebben én a nyilvánosságra
nagyon számítok. Most a három polgár-
mesterjelölt igazi választék. Ott van
Bártfai Tóni, egy igazi civil ember és jó
városfejlesztési szakember; Juhász Já-
nos, akit a jobboldal támogat; és ott va-
gyok én, aki baloldaliként sok tapaszta-
lattal rendelkezem az önkormányzati és
országos politikában, és van mögöttem
ilyen-olyan teljesítmény. Erkölcsileg nem
lehet engem kikezdeni, nem lehet a 16
éves politizálásom után mondani, hogy
összeharácsoltam ilyen meg olyan va-
gyont. Egyszerû sárbogárdi polgárként
vagyok, aki mindig is voltam, és leszek is.
Mindannyiunknak egy az érdeke, hogy
Sárbogárd fejlõdjön, és lehetõleg gyor-
sabban fejlõdjön, mint eddig, és élhe-
tõbb,szebb legyen ez a város, még inkább,
mint eddig.

Hargitai Lajos
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CIVIL A PÁLYÁN
Bártfai Antal, a KAPOCS

Egyesület polgármesterjelöltje
— Az ismeretlenségbõl kilépõ civil tö-
mörülés, a KAPOCS Egyesület elsõként
adta le a listáját. Civil szervezetként Sárbo-
gárdon minden körzetben állított jelöltet.
Erre nem volt még példa. Hogy hoztad ezt
össze?
— Nem volt nehéz összehozni. Minden-
hol örömmel fogadtak bennünket. Így
legalább valóban lesz az embereknek vá-
lasztási lehetõségük.
— A pártok állítanak jelölteket. Ott is van
választási lehetõség.
— A polgárok a pártoktól nem kaptak va-
lóságos választási lehetõséget, mert ha az
MSZP-s Szabados Tamást választják, ak-
kor baloldalit választanak, ha a Fidesz tá-
mogatta Juhász Jánost választják, akkor
is baloldalit választanak. Nagyon sok em-
ber éppen ezért nem akart elmenni sza-
vazni. A KAPOCS itt nyújt egy új sárbo-
gárdi lehetõséget.
— Eredetileg te még a Fidesz színeiben let-
tél volna az önkormányzatnál bizottsági
tag. A jobboldalon politizáltál. Ahogy a
fideszesektõl értesültem, a jelöltjeid több-
sége máig Fidesz-tag. Miért nem Fidesz-szí-
nekben indulsz?
— Mi akartuk ezt az együttmûködést, de
nem egy párt szolgái akartunk lenni. És
nem kívánunk más pártok szolgái sem
lenni. Mi azt mondtuk, hogy a pártérdek-
nek mondott bármilyen érdeknél azért
mégiscsak elõrébbvaló a sárbogárdi helyi
érdek. Ezt nem voltak hajlandók elfogad-
ni. Mi pedig semmiképpen nem voltunk
hajlandók valamilyen önös pártérdek ki-
elégítésére. A KAPOCS Egyesület a ne-
vében hordozza irányultságát: polgári, de
civil érdekeket képvisel. A jelenlegi pár-
tok közti árokásó megosztottság helyett a
kapcsolatokat akarjuk inkább erõsíteni.
Nem az a fontos, hogy ki milyen nézetû,
mert a helyi politikában ez teljesen ér-
dektelen. Minket csak az érdekel, hogy az
embereknek mire van szükségük. Hiába
kezdeményeztünk, nem fogadták el ve-
lünk a kapcsolatot a pártok. Túl kicsinek
ítéltek meg minket.
— Vagyis lenéztek benneteket?
— Pontosan. Az emberek azonban min-
ket igazolnak. Ezt mutatja az is, hogy
minden körzetben van jó, nyerõképes je-
löltünk, és mindenhol megkaptuk „kicsi-
ként”, ismeretlenként is az induláshoz
szükséges támogatást a polgároktól.
— Voltaképpen úgy gondolod, hogy civil
formában sokkal inkább kifejezhetõ a
sárbogárdi érdek?

— Ha a pártérdek, pártfegyelem, frakció-
fegyelem béklyóitól sikerül megszaba-
dulni, lehet Sárbogárdon szembenállás
helyett együttmûködéssel intézni a város
ügyeit. Mindenki tudja, látja — itt a helyi
testületi munkában is —, hogyan zajlik ez
jelenleg. Micsoda közösséginek álcázott
egyéni érdekharcok mennek nyilvánosan
és titokban a frakciókban. Ezt mi nem
akarjuk. Mi nem akarunk részt venni a
pártpolitikai frakciózásban, hanem az
ügyet nézzük. Ha jó az ügy, bárki javasol-
ja, mellette szavazunk.
— Te nem vagy ismeretlen a köztisztviselõi
munkában, illetve az önkormányzati mun-
kában, hiszen korábban is dolgoztál az ön-
kormányzatnál, illetve azt megelõzõen a
tanácsi idõkben a mûszaki osztályon. Errõl
pár szót mondjál nekem.
— Kezdõként a helyi tanács mûszaki osz-
tályán mûszaki ügyintézõként tevékeny-
kedtem, amikor Szalai Pista volt a tanács-
titkár. Innen a FETÉV-hez mentem, ott
építésvezetõként dolgoztam. Ezt követõ-
en a MÁV építési fõnökségén voltam épí-
tésvezetõ. Egy megyényi területen a vas-
úti építmények üzemeltetése volt a fel-
adatom. E tapasztalatokkal fölvértezve
kerültem a sárbogárdi városüzemeltetési
csoport élére 1990 után. Ekkor volt a gáz-
beruházás. Késõbb a mûszaki osztály ve-
zetõjeként városi fõépítészi feladatokat
is el kellett látnom. Ekkor volt a belvíz
utáni helyreállítás idõszaka, amikor 500
tönkrement ház helyreállítását, majd a
belvízelvezetõ árokrendszer megépítését
kellett levezényelni néhány hónap alatt.
— Amióta az önkormányzattól eljöttél, ki
tudja, hány ember ült már abban a székben.
— Hát igen, forgalmas a város mûszaki
osztályának vezetõi széke. Ott nem tud
megkapaszkodni senki, csak talán olyan,
aki elvtelenül képes kiszolgálni a politikai
és magánérdekeket. Ez bizony nekem
nem ment.
— Azt hiszem, hogy jelenleg a jegyzõ ellen
folyó fegyelmi vizsgálatnak is van ehhez a
székhez köze. Most egyetértesz Te is azok-
kal, akik Krupa Rozália jegyzõ eltávolítását
követelik?
— Minél elõbb, annál jobb lesz a város-
nak. Míg véleményem szerint dr. Hortyi
Sándor eltávolításán valóban veszített a
város, a jelenlegi jegyzõ eltávolítása na-
gyon jó befektetés, bármibe is kerül az.
De ugyanilyen jó befektetés a vele szövet-
ségben álló jelenlegi polgármester végki-
elégítésének a kifizetése is. Tekintve,

hogy végre a hivatal emberbarát lenne, és
tudná végezni azt, ami a dolga.
— Néhány rövid mondatban tudnád vázol-
ni a programodat?
— A programom sarokpontja az, hogy a
képviselõ-testületi munka a küzdõtér, ha
így fogalmazhatok. Ami a testületi ülésen
az asztal körül zajlik, az csak úgy folytat-
ható, hogy ki-ki a politikai köpönyegét a
testületi ülés elõtt az ajtón kívül a folyo-
són felakasztja a fogasra.
— Városszerte látható Bártfai Antal, amint
áll egy nagy megállító táblán, és a kezében
van egy civil csomag nevezetû doboz. Mi
van ebben a civil csomagban?
— Ebben a csomagban benne van az em-
bereknek mindazon elképzelése, amik
arra irányulnak, hogy õk mit várnak el a
várostól. Viszont azok a felajánlások is
benne vannak, amelyeket az egyének, az
emberek vállalnak, hogy õk mit tudnak a
város érdekében tenni, mi az a munka, öt-
let, tapasztalat, amivel õk hozzá képesek
járulni, hogy az élhetõbb Sárbogárdért
közösen meg tudjuk tenni azt, amire
szükség van.
— Építõmérnök vállalkozó vagy. Emellett
van egy mezõgazdasági családi vállalko-
zásod. Ha a polgármesterséget elnyered,
akkor mi lesz ezekkel a vállalkozásokkal?
— Vannak fiaim, akik felnõttek, viszik to-
vább a munkámat. Vagyis ebben az eset-
ben mindent föladok, teljes szívvel-lélek-
kel, egész emberként leszek polgármes-
ter, és harcosan állok ki a városban élõ
emberek érdekeiért. Példaképem Aba
nagyszerû polgármestere, Kossa Lajos.
Az általa vezetett Polgármesterek Fejér
Megyéért Egyesülettel a megyei közgyû-
lési kisvárosi listán választási szövetséget
is kötöttünk. Példaképem lehet még Var-
ga Gábor is, Cece polgármestere. Mind-
ketten arról ismertek, hogy településüket
képesek voltak a helyi összefogással elin-
dítani egy fejlõdési pályán. Én is ezt aka-
rom itt, Sárbogárdon és persze a város
térségében is. Mert Sárbogárd egy olyan
kisváros, amelynek fejlõdése kihat a tér-
ség falvainak boldogulására is. Mi tehát
felelõsek vagyunk e térségért, nem csak
önmagunkért.

Hargitai Lajos
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Elkezdõdött egy újabb tanév, és szeretnénk idén is tájékoztatni
az újság olvasóit iskolánk híreirõl, eseményeirõl. Szó esik töb-
bek között a felvételi eredményekrõl, nyári táborozásokról és
néhány aktualitásról is olvashatnak.

PETÕFI-EMLÉKPLAKETT

Minden évben a tanévzáró ünnepélyen az igazgató úr nyújtja át
a legmagasabb iskolai elismerést annak, vagy azoknak a diákok-
nak, akik példás magatartásukkal, szorgalmukkal és kimagasló
tanulmányi eredményükkel ezt az emlékplakettet kiérdemlik.
Idén két tanuló vehette át a díjat: Hamar Viola 12. b osztályos
tanuló és Taksár Szabina 12. c osztályos tanuló a négy- illetve
nyolcéves munkájukért jutalmul.
A nyár sok izgalmat adott az érettségizett évfolyamnak. Pihenni
igazából csak július végétõl tudtak, mert addig izgultak a felvé-
telik miatt. Csak találgatták, hogy az általuk megjelölt felsõok-
tatási intézmények közül hol folytathatják a tanulást. A hoz-
zánk beérkezett visszajelzések alapján az alábbi tanintézmé-
nyekbe kerültek diákjaink.

A 12. a továbbtanulási eredményei
hely iskola, szak

Ács Erika Szekszárd JPTE, Juhász Gyula Fõiskola
tanítói szak

Berki Dóra Székesfehérvár Kodolányi J. Fõiskola
jogi asszisztens (2 éves képzés)

Boda Izabella Székesfehérvár Pannon Szakközépiskola
vám- és pénzügyõr

Cseke Edina dolgozik
Farkas Ádám Budapest Rendészeti Szakközépiskola

rendõr
Farkas Viktória Budapest Budapesti Gazdasági Fõiskola

turizmus—vendéglátás
Fehér Ferenc Budapest Rendészeti Szakközépiskola

rendõr
Forster Nóra Gyõr Apáczai Csere J. Tanítóképzõ

andragógia szak
Gõdér Szilvia Székesfehérvár Pannon Szakközépiskola

logisztikai ügyintézõ
Hegyi Renáta Anita Székesfehérvár Pannon Szakközépiskola

logisztikai ügyintézõ
Juhász Nikoletta Székesfehérvár Kodolányi J. Fõiskola,

jogi asszisztens (2 éves képzés)
Kovács Ádám Gyõr Széchenyi István Egyetem

közlekedésmérnöki szak
Lekner Nikolett Budapest Kolping Szakképzõ Iskola

fodrász
Mezõ Ferenc Dunaújváros Dunaújvárosi Fõiskola

mérnök—informatikus
Nagy Diána Budapest Budapesti Gazdasági Fõiskola

turizmus—vendéglátás
Nagy Gábor Dunaújváros Dunaújvárosi Fõiskola

mérnök—informatikus
Németh László Budapest Kodolányi J. Fõiskola (logisztika)

dolgozik (évet halaszt)
Puskás Katalin Veszprém Veszprémi Egyetem

környezettan szak
Raffael Gizella Veszprém Business School

vállalkozói szakügyintézõ
Raffai Elvira Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola

irodavezetõ szak
Soós József Gödöllõ Szent István Egyetem

vidékfejlesztési agrármérnök
Szabó Péter Székesfehérvár Váci Mihály Szakközépiskola

autószerelõ

Szagri Péter Székesfehérvár Váci Mihály Szakközépiskola
autószerelõ

Szépszó Anita Siófok Krúdy Gyula Szakközépiskola
idegenforgalmi szakmenedzser

Szopori Szabina Budapest
dolgozik

Vámosi Annamária Székesfehérvár Árpád Szakközépiskola
fényképész

Farkas Henrietta Székesfehérvár
dolgozik

12. b osztály

Bihar Balázs Pannon Idegenforgalmi és Logisztikai
Szakközépiskola

Bíró Ildikó Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi kar, jogász

Dörögdy Gergely MAMI motorszerelõ szakközépiskola
Farkas Edit Eötvös József Fõiskola, informatikus könyvtáros
Gálfi Zsuzsanna Széchenyi István Egyetem Jog-

és Gazdaságtudományi Kar, közgazdász
Hamar Viola Pécsi Tudományegyetem Állam-

és Jogtudományi kar, jogász
Hir Brigitta Ybl Miklós Szakközépiskola, számviteli szakügyintézõ
Karl Tamás Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Fõiskola

Villamosmérnöki Kar
Kertész Gábor Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Fõiskola

Villamosmérnöki Kar
Kiss Ágnes Illyés Gyula Fõiskolai Kar, tanító
Kiss Norbert Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János

Informatikai Fõiskola Kar, mérnökinformatikus
Kokas Andrea Illyés Gyula Fõiskolai Kar, tanító
Kõmûves Edina Széchenyi István Egyetem Jog- és

Gazdaságtudományi Kar, közgazdász
Madarasi Anett Illyés Gyula Fõiskolai Kar, tanító
Márkus Andrea Illyés Gyula Fõiskolai Kar, tanító
Márkus Kornél Pannon Egyetem GTK, logisztikai és

mûszaki menedzserasszisztens
Nagy Noémi Pécsi Tudományegyetem Állam- és

Jogtudományi kar, jogász
Nagy Tünde Pannon Egyetem, idegenforgalmi szakmenedzser
Oláh Márk Gróf Széchenyi István Szakközépiskola, logisztika

és szállítmányozás
Plihál Viktor Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Fõiskola

Villamosmérnöki Kar
Pordán János Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Kar, történelem
Reng Nóra Dunaújvárosi Fõiskola, kommunikáció és

médiatudomány
Sajtos Bálint Szolnoki Fõiskola, nemzetközi gazdálkodás
Sütõ Enikõ Széchenyi István Egyetem Jog- és

Gazdaságtudományi Kar, jogász
Szabó-Olti Melinda Ybl Miklós Szakközépiskola, számviteli szakügyintézõ
Tóth Tamás Kodolányi J. Szakközépiskola,

rendszergazda informatikus
Turi Brigitta Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai

Kar, védõnõ
Varga Eszter Berzsenyi Dániel Fõiskola Természettudományi Kar,

matematika

GIMISAROK
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12. c osztály
Baranyai Kitti Budapest, Gazdasági Fõiskola,

vendéglátó szakmenedzser
Bölcskei Tamás Gyõr, Széchenyi Egyetem, gépészmérnök
Csibrik László Pécs, TE Pollack M. Mûszaki Kar, építõmérnök
Exner Angéla Székesfehérvár, VE kihelyezett szak,

számviteli szakügyintézõ
Gajger Georgina Budapest, ELTE Jogi Kar
Handa Ágnes Jászberényi Fõiskola, tanító
Heinrich Adrienn Budapest, környezetmérnök
Horváth Anita Pécs, TE BTK, anglisztika
Juhász Csilla Szeged, TE TTK, biológia
Kajári Gabriella Székesfehérvár, Ybl Miklós SZKI, banki ügyintézõ
Keszei Boglárka Székesfehérvár, Kodolányi J. Fõiskola,

idegenforgalmi szakmenedzser
Kovács Regina Gyõr, Apáczai-Csere János Fõiskola, andragógia
Kummer Ágnes Szolnok, turizmus—vendéglátás
Mihalkó Eszter Székesfehérvár, Pannon Szakközépiskola,

logisztikai ügyintézõ
Molnár N. Dániel Pécs, TE, kereskedelem és marketing
Nagy István Budapest, Kandó K. Mûszaki Fõiskola,

villamosmérnök
Németh Luca Pécs, TE, gazdálkodás és menedzsment
Pálmai Tamás Veszprém, VE, környezetmérnök
Sáfrán József Mosonmagyaróvár, gazdasági és vidékfejlesztési

agrármérnök
Sárközy Tímea Szeged, TE, magyar
Stefán Izabella Szekszárd, Egészségügyi Fõiskola, szociális munkás
Szabó Éva Sopron, nemzetközi gazdálkodás
Varga Nóra Kaposvár, Kaposvári Egyetem, kommunikáció

és médiatudomány

Az idei nyár sem telt el táborozások nélkül. Hatvan kisdiák töl-
tött el két turnusban egy-egy hetet nyári táborban Barabás
Irén, Horváthné Szabó Judit, Horváth István és Novák Kovács
Zsolt felügyelete mellett. Az élménybeszámolókat itt olvashat-
juk Szajkó Anikó és Major Enikõ fogalmazásában.

NYÁRI TÁBOR A MÁTRÁBAN

2006. július 19-én indultunk utunkra (5. és 8. osztály) a mátrai
Parádra.
A közel hatórás út után megérkeztünk Gyöngyösre, onnét kis-
vasúttal mentünk majdnem egészen a szállásig. Miután kicso-
magoltunk, felfedeztük Parádot és környékét. Tizenegy órakor
takarodót fújtak tanáraink. A következõ napon ellátogattunk a
kocsi múzeumba. Itt régi hintókat és lószerszámokat tekinthet-
tünk meg. Ezután az Ilona-völgyi vízesést néztük meg. Ehhez
egy nyolc kilométeres túra vezetett. Ott felfrissítettük magun-
kat, fényképeztünk, majd visszaindultunk a buszhoz. Ezután a
bükkszéki strandon fürödtünk. Pár óra lubickolás után vissza-
mentünk a táborba. Vacsora után kártyáztunk, és ez egy hét
alatt hagyománnyá nõtte ki magát. Ismét takarodó következett,
majd alvás.
Pénteken ellátogattunk a recski kényszermunka- és haláltábor
emlékparkjába. Itt megismerkedhettünk a tábor történetével
és a rabok életkörülményeivel. Körbejártuk a tábort, majd fel-
gyalogoltunk a siroki várhoz. Innen gyönyörû kilátás nyílt a
tájra.
A várból ismét a strandra mentünk. Vacsora után minden a
megszokott módon történt.
Másnap reggel Egerbe mentünk el. Az egri várhoz érvén meg-
néztük a várból induló felvonulást. A történelembõl ismert hely
az 1552-es, törökök ellen vívott harcról híres. Elõször a várkas-
télyban lévõ hõsök termét, majd a kápolnát tekintettük meg.
Ezt követõen a kazamatákban egy valódi ágyú hangját is meg-
hallgathattuk. Emellett még azt is megtudhattuk, hogyan fi-
gyelték meg a magyar katonák az ellenséget (pontosan: bõrrel
borított hordókra borsószemeket helyeztek, melyek mozgás
hatására rezegni kezdtek). Miután kijöttünk a kazamatákból,
szabadidõt kaptunk nézelõdni. Fél egy körül elsétáltunk egy

parkba, ahova pizzafutár hozta az ebédet. Ezután az egri líce-
umban csillagvizsgálót, várost mutató periszkópot és egy va-
rázstermet néztünk meg. Vacsora után tábortüzet gyújtottunk,
ami mellett kellemesen beszélgettünk. Hamarosan le kellett fe-
küdnünk. Vasárnap busszal felvittek minket a Kékes tetõre,
Magyarország legmagasabb pontjára. Volt ott egy kilátó, amibe
fel is mentünk. Csodálatos volt a panoráma.
A Kékes tetõrõl legyalogoltunk. Vigyázni kellett, mert az ava-
ron könnyen megcsúszhattunk. Délután ismét strandoltunk.
A következõ napon megmásztuk a Galya-tetõt. Miközben tú-
ráztunk, az esõ is eleredt. Mikor felértünk a hegytetõre, öröm-
mel néztünk a buszra (Pál Pityu bácsi volt a megmentõnk, hi-
szen már egy lépésre sem voltunk képesek). Sajnálatunkra a
várva várt strandolás elmaradt, mert egész délután esett az esõ.
Vacsora után elkezdtünk rakodni a szobában, mert másnap ha-
zaindultunk. Kedd reggel nyoma se volt az elõzõ napi esõnek.
Körülbelül tíz órakor már mindenki a buszon ült, várva a hazau-
tazást. Útközben még megnéztük a kisnánai várat, ami nagyon
szép volt. Budapesten bementünk a McDonald’s-ba is. Fél öt-
kor megérkeztünk Sárbogárdra. A tábor nagyszerû volt. Kö-
szönjük tanárainknak, Horváth Istvánnak, Horváthné Szabó
Judit néninek, valamint Lajtos Jánosné Gabi néninek és Pál
Pityu bácsinak, hogy ez a táborozás megvalósulhatott.

NYÁRI TÁBOR 2006

2006. július 4-én indultunk (a hatodik és hetedik osztály, össze-
sen harminckét diák és négy kísérõ) a nyári táborba
Bázakerettyére. Útközben megtekintettük Kaposvár érdekes-
ségeit..l Szálláshelyünkön négy-, öt- és tizennyolc ágyas szobák
voltak.

Egy hetet töltöttünk el ezen a helyen, a tábor ideje alatt több vá-
rost is meglátogattunk (pl.: Zalaegerszeget, Nagykanizsát), há-

Folytatás a következõ oldalon�
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romszor fürödtünk (melybõl kétszer a helyi strandon, egyszer
Lenti élményfürdõjében), egy délelõtt kisvasutaztunk is, egy-
szer pedig túráztunk a környékbeli dombokra. A reggelinket
magunk készítettük a szállásunkon, az ebédet ott ettük, ahova
mentünk, vagy melegszendvicset csináltunk, a vacsorát minden
nap a bázakerettyei étteremben fogyasztottuk el. Esténként a
falu mûvelõdési házában nézhette a futball-világbajnokság
döntõit, akit érdekelt. Az utolsó elõtti napon megrendeztük a
hagyományos záró vetélkedõt, amin különbözõ játékos felada-
tokat kellett megoldania a hatfõs csapatoknak (pl.: egy-egy nap
érdekességeit kellett eljátszaniuk a diákoknak énekkel, tánccal;
az ízlelésünket is teszteltük; ódát kellett írni egy ottani ételhez;
labdát kellett vinnie két embernek a fejek között stb.). A ver-
senyt a szállás elõtt rendeztük meg. A csapatokat elõzõ este sor-
soltunk ki. Két diák volt a segítõ, akik a feladatok alatt a szüksé-
ges eszközöket hozták ki. A vetélkedõ alatt egy nyári zápor is
elkapott minket, de nem kellett emiatt félbeszakítani a rendez-
vényt. Július 10-én jöttünk haza. A visszafelé vezetõ úton meg-
néztük a Krisna-völgyet is. Jól éreztük magunkat.

Major Enikõ 8. c

ALAP — TANÉVZÁRÓ NYARALÁS

Június 18-án az 5. c izgalommal gondolt a „nagy napra”. Min-
denki buzgón csomagolt 19-ére. Reggel nyolc órakor a HEMO
elõtt gyülekezett az osztály, majd indultunk Alapra.
Kiválasztottuk a sátorhelyet, majd kisebb-nagyobb nehézségek
árán (azt nem tudom, kire hányszor dõlt rá a sátor) felállítottuk
az éjszakai szálláslehetõséget. Amikor mindenki elfoglalta a
helyét, egy kis szabadidõ következett. Judit néni valami megle-
petést említett, találgattunk…, de nem tudtuk, mire célzott. Ez
a titok egy kis felfrissülés, locsolkodás volt. Vízi pisztoly segítsé-
gével felfrissítettük egymást. Szárítkozás után elmentünk Márti
néniék tanyájára, és onnan indultunk lovas kocsival egy kis túrá-
ra.
A Benedek-tónál megálltunk, ott kicsit megmosakodtunk, be-
szélgettünk, majd visszaindultunk a szállásra.
A délutánunk szabad volt, és az osztály egy része röplabdázott,
a másik fele bújócskázott, pingpongozott, fogócskázott.
Az esti program szalonnasütés volt, utána mindenki elindult fü-
rödni.
Voltak, akik már elszunnyadtak, készültek a hajnali õrségre, és
voltak, akik egymás sátrában vendégeskedtek, beszélgettek.
Éjszakai õrséget is terveztünk, de sajnos az ötlet elbukott. Egy
idõ után azért mindenki nyugovóra tért, de nem aludt (gondo-
lom én).
Reggel nagyon korán keltünk és egy kis szabadidõ után elindul-
tunk lovagolni. Lovaglás közben meglátogatott minket pótosz-

tályfõnökünk, Géró Marika néni. Ezek után számháborúztunk,
amit a piros csapat nyert (igaz, csak épphogy).
Majd az idõ is a mi oldalunkra állt, és megint felfrissítettük ma-
gunkat, szárítkozásra pedig kaptunk még egy kis szabadidõt.
Délután 14 óra körül megérkezett dr. Lendvai Gábor biológus
bácsi, aki tartott nekünk egy kiselõadást növényekrõl a közeli
réten. Közben készült a finom ebéd (paprikás krumpli) a szál-
láshelyünkön.
Visszafelé még bementünk a lovakhoz elbúcsúzni. Majd vissza-
indultunk a szálláshelyre. Judit néni ismét meglepetést ígért,
amit mi már sejtettünk, de azért mégiscsak titok volt. Kis idõ
múltán azonban leleplezõdött: a nyári születésnaposokat ünne-
peltük meg és egy kis fagylaltot is ettünk mellé.
Eljött a búcsú ideje! Senki nem örült neki, de tudtuk, hogy egy-
szer eljön ez is. Már rutinosan, lebontottuk a sátrakat majd min-
dent megköszöntünk Csöndes Lászlóné Márti néninek és szép
lassacskán mindenki elindult haza.
Sokat gondolkoztunk rajta, hogy a következõ tanévben is meg-
ismételjük ezt a szép kirándulást.

Hajba Norina 6. c osztályos

Ahogy lenni szokott, az iskolákban nyáron zajlanak a nagy tata-
rozások, karbantartások. Persze csak akkor, ha a fenntartó erre
áldását adja. Meglepõdve, ugyanakkor örömmel tapasztalhat-
tuk, hogy a folyosókon új beépített ruhásszekrények sorakoz-
nak. A korszerûsítés milliós nagyságrendû. A múlt héten ké-
szült el az iskolába bevezetõ út aszfaltozása. Az udvaron is épít-
kezés kezdõdött a nyáron, ugyanis a raktár és a mûhely épületét
a munkaügyi felügyelet életveszélyessé nyilvánította. A megyei
önkormányzat mintegy 20 millió Ft értékben felújítást végeztet
rajta. A munkálatok novemberben készülnek el.

55 ÉVES A GIMNÁZIUM

1951. szeptember 16-án nyitotta meg a gimnázium a kapuit a ta-
nítóképzõsök elõtt. A mostani tanévnyitó ünnepélyen, amit az
esõs idõ miatt az iskolaépületben tartottunk, Géró A. Péterné
Marika néni, iskolánk volt diákja, és Balogh Tamás ötödik osz-
tályos tanuló az 55. évforduló alkalmából együtt kötötték fel a
gimnázium zászlajára a jubileumi szalagot. A tantestület által
megszavazott a „Tantestület Örökös Tagja” címet Leszkovszki
Albin tanár úr vette át az iskola igazgatójától nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából.
Boda János méltatta a szintén nyugdíjba vonuló Kozma
Andrásné Marika néni pedagógiai munkáját. 1971-ben kezdte
el tanítani a francia nyelvet és szerettette meg a gyerekekkel is-
kolánkban. Mindig nagy lelkesedéssel, odaadással ápolta a
francia kultúra terjesztését, nyelvének népszerûsítését. Az el-
múlt 13 évben mindvégig szívügyének tekintette a franciaorszá-
gi Migennes városában mûködõ középiskolával folytatott isko-
lai kapcsolatunkat. Pályafutása során számtalan jeles verseny-
eredményt értek el diákjai francia és magyar nyelvbõl egyaránt.
Kívánunk nekik jó egészséget, békés nyugdíjas éveket!
Szabó István, gimnáziumunk nyugalmazott igazgatója a hétvé-
gén vette át ünnepélyes keretek között Szegeden aranydiplo-
máját az egyetem dísztermében. Gratulálunk neki!

NYELVVIZSGÁK

Takács Alexandra 12. c osztályos tanuló nemzetközi középfokú
C nyelvvizsgát tett angol nyelvbõl. Kasza Tamás, Deák Gabriel-
la Dóra, András Zsanett, Sohár Ildikó, Gerlinger Eszter és
Szabó Kitti 10. c osztályos tanulók, Lengyel Kinga, Dizseri
Barnabás és Láposi Helga 11. c osztályosok angol nyelvbõl
alapfokú C nyelvvizsgát tettek. Francia nyelvbõl Kovács Zoltán
12. b osztályos tanuló középfokú B bizonyítványt kapott. Taná-
raik: Bodoki Tamásné, Bögyösné Lustyik Csilla, Hargitai Kiss
Virág, Molnár Andrea és Zádori Gyöngyi.
A tanév eleji szülõi értekezlet a gimnáziumban szeptember
29-én, fél ötkor lesz az osztálytermekben, melyre szeretettel
meghívjuk és várjuk a tisztelt szülõket.

Francia szakos hallgatók
figyelmébe

A Petõfi Sándor Gimnázium könyvtárának francia részlege
a nyár folyamán jelentõs könyvadománnyal bõvült az Ordre
Souverain de Saint-Ouen et de l’Étoile (OSOE) (Szent-Ouen
és Csillag Lovagrend) jóvoltából. Az OSOE közhasznú nem-
zetközi szervezet, amelynek egyik legfontosabb célkitûzése a
francia nyelv népszerûsítése. A rend magyarországi vezetõ-
je, dr. Bruno Hamard adta át a fõleg történelemmel, föld-
rajzzal és filozófiával foglalkozó mûveket, amelyek elsõsor-
ban francia szakos hallgatók számára jelenthetnek nagy se-
gítséget a vizsgáikhoz. Néhány cím ízelítõül: La philosophie
de Kant B Husserl; Dictionnaire économique et social; Histoire
des idées politiques; La révolution industrielle stb. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Müller Viktória

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Falunapok Kislókon

AIV. Kislóki Falunapok rendezvénysorozata pénteken dél-
után vette kezdetét. A sárbogárdi fúvószenekar nyitányát

követõen Ferencz Kornél, Kislók önkormányzati képviselõje
köszöntötte a jelenlévõket, majd Szabados Tamás nyitotta meg
az eseményt, elismerõ szavakkal szólva a szépen fejlõdõ telepü-
lésrõl. A fúvószenekar mûsora után néptáncosok léptek a szín-
padra. Táncház valamint bál zárta a napot.

Szombaton a sárbogárdi roma közösség programjain szórakoz-
hatott a közönség. Reggeltõl folytak a futballmeccsek, ahol elsõ
lett a rendõrök csapata, második a romáké, harmadik pedig a
miklósi ifjaké. A faluebéd után a töbörzsöki roma néptánccso-
port tartott vérpezsdítõ bemutatót nagy sikerrel, egyre gyara-
podó közönség elõtt. A Fekete vonat koncertjére csurig megtelt
a sátor érdeklõdõkkel. A két barátságos és közvetlen fiatalt ki-
törõ tapssal fogadta a közönség. Elõadásukat megelõzõen Te-
leki László romaügyi fõtanácsos ajánlotta az egybegyûltek fi-
gyelmébe Szabados Tamás polgármesterjelöltet és a kisebbségi
önkormányzati képviselõjelölteket: Lakatos Gyõzõt, Lakatos
Györgyöt, Rostás Józsefet, Zentai Bélát, Bartók Bélát.
Az együttes énekesnõje, Fatime kifejezte: örül, hogy magyarok
és romák együtt vannak itt.
A fergeteges szombat szépségversennyel és ismét bállal ért
véget.
A vasárnap fõképp a fõzés jegyében telt; a bográcsos versenyen
hat résztvevõ indult. Az ítészek döntése szerint Németh Géza
fõztje bizonyult a legjobbnak.
Délután Mészáros János plébános tartott katolikus istentiszte-
letet, majd Ferencz Kornél mondott köszöntõt. A rendezvény
egyik szép hagyományára, a közös faültetésre is e napon került
sor a faluháznál.
Az esti koncert — a Matyi és a hegedûs nevû együttes közremû-
ködésével — és a bál e napon sem maradhatott el.

Hargitai Kiss Virág
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VAN EGY JÓ VÁLASZTÁS!

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!

VAN EGY JÓ PROGRAM! VAN EGY JÓ CSAPAT!

Miért õt válassza?
* mert komoly szakmai múlt áll mö-
götte;

* mert itthon és az országos politiká-
ban is bizonyította rátermettségét;

* mert 12 éves parlamenti kapcsolata-
it a város javára tudja kamatoztatni;

* mert meghallgatja mások vélemé-
nyét, és alkalmas a különbözõ nézetek
összehangolására;

* mert 50 éve itt él közöttünk, és is-
merjük.

SZABADOS TAMÁS, AZ MSZP—SZDSZ
POLGÁRMESTERJELÖLTJE SÁRBOGÁRD VÁROSÁBAN
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Bemutatkozás
Etelvári Zoltán vagyok, 59
éves, személyszállító vállalko-
zó, több mint 40 éve sárbogár-
di lakos.
2002-ben az Önök bizalmából
lettem Sárbogárd 4-es válasz-
tókerületének képviselõje.
Régóta tapasztaljuk, hogy a
város — és különösen kerüle-
tünk — mennyire elhanyagolt,
nincs gazdája.
Képviselõi munkámat a Huszár-temetõ rendbetételével
kezdtem: megépítettük a parkolót, kerítést, kaput. Felépí-
tettem a ravatalozóhoz az elõtetõt, padokat helyeztünk ki,
lemurváztattam a temetõ belsõ útjait. Központi temetõnk
így már európai kinézetû kezd lenni. Kerületünkben a csa-
tornázás befejezése után új aszfaltszõnyeget kapott az addig
járhatatlan Baross és Templom utca. Szintén új aszfaltszõ-
nyeget kapott a Tompa Mihály, Kossuth, Árpád utca és a Sá-
voly köz. A többi utcát — ahová még nem futotta aszfaltszõ-
nyegre — folyamatosan kátyúztattam. A Rózsa utca itatott
makadámburkolatot kapott. Folyamatosan takarítottuk a
vízelvezetõ árkokat, különös figyelmet fordítva a Keleti-csa-
tornára. Így a nagy esõk ellenére sem volt árvízveszély! A Mi-
kes közben elkészítettük a nagy, központi játszóteret. A tü-
dõgondozó elé murvás parkolót alakíttattam ki, díszburkola-
tot kapott a Hõsök tere. Padok, kukák, biciklitartók, virág-
tartók kerültek ki. Fásíttattam, virágosíttattam a Hõsök te-
rén, a Penny Market elõtt, a posta és az OTP között. A vá-
lasztókerületnek megítélt „képviselõi keretbõl” tekintélyes
összeget kapott az Árpád-lakótelep. Anyagi támogatásban
részesült még a Mészöly Géza Általános Iskola, Kossuth
Zsuzsanna Iskola, Zengõ Óvoda és a református egyház.
Száznál több egyéni problémát sikerült megoldani. Legna-
gyobb öröm számomra, hogy 8 embernek sikerült munkát
szereznem. Karácsonyonként élelmiszercsomagot juttattam
el 10-10 rászorulónak. Sok választómmal naponta találkoz-
tam.
Amiket felsoroltam, NEM DICSEKVÉSEK, HANEM
KÉZZEL FOGHATÓ, VITATHATATLAN TÉNYEK!
Újraválasztásom esetén tovább folytatjuk az utak, járdák,
vízelvezetõ árkok megépítését. Az elmaradt utcák többsége
le lesz aszfaltozva. Folytatjuk a megszokott fásítást, virágosí-
tást. Az egyházakat, civil és sportszervezeteket nagyobb er-
kölcsi és anyagi támogatásban részesítjük. A tõlem megszo-
kott, kemény módon fogom képviselni választókerületünk és
Sárbogárd érdekeit. Elsõdleges feladatomnak tartom a jövõ-
ben is a választóimmal való napi kapcsolattartást és a hoz-
zám fordulók problémáinak megoldását.
Nem ígérek toronyórát lánccal, a NAGY POLITIKA meg-
reformálását, CSAK reális, megoldható igények megvalósí-
tását — úgy, mint eddig!
Én már bizonyítottam! Amit 2002-ben ígértem Önöknek,
mindent betartottam. Ha választóim rám szavaznak, a folya-
matos fejlõdésre szavaznak. Kérem, szavazzon a folyamatos
fejlõdésre, mert Sárbogárd MEGÉRDEMLI, mert SÁR-
BOGÁRD MINDANNYIUNKÉ.
Etelvári Zoltán, a 4. számú választókerület
MSZP-s képviselõjelöltje; 7000 Sárbogárd,
Tompa M. u. 38/c; tel.: 06 (70) 334 9149.

/X/

ALSÓSZENTIVÁN,
mint vállalkozó falu

Békési Gyula vagyok, 30 éves vállalkozó. Alsószentivánon függet-
len polgármesterjelöltként indulok az október 1-jei önkormányzati
választáson. Feleségemmel a Béke utca 71. szám alatt lakom két
gyermekünkkel. Öt éve kísérem figyelemmel a falu életét, és sok el-
képzelésem van arról, hogyan lehetne fellendíteni a falu gazdasági
színvonalát.
Sokáig diófacsemeték nevelésével foglalkoztunk, mellette neveltük
a 30 hektáros dióültetvényünket. Idén február óta reptéri személy-
szállítással foglalkozom, ami egyedülálló a megyében. Mivel cégem,
a Blizzard Transfer sikeres, érzek annyi ambíciót magamban, hogy
véghez tudjam vinni a bennem megérlelõdött terveket.
Mivel — mint már említettem — személyszállítással foglalkozom,
naponta találkozom stresszes üzletemberekkel, akik ámulattal és
csodálattal hallgatják, miket mesélek Alsószentiván természeti
szépségeirõl. A település véleményem szerint alkalmas lenne arra,
hogy egy magas színvonalú pihenõövezetet, wellnessközpontot ala-
kítsunk ki a falu egy arra alkalmas részén termálfürdõvel, ahol az üz-
letemberektõl a családokig, vadászoktól a horgászokig mindenki ta-
lálhatna magának megfelelõ kikapcsolódási lehetõséget. Úgy vélem,
a település ezen adottságai még kiaknázatlanok.
A termálfürdõ létrejöttével édesapám egy régi álma is megvalósul-
na, mivel neki már volt erre egy komplett tervezete.
A pályázati lehetõségek maximális kihasználását én is fontosnak tar-
tom, ezért ezt folytatni kívánom.
Olyan falut szeretnék, ami magának termeli a pénzt. Éppen ezért
szükséges lenne a szélerõmû létrehozása, az M6-os közelsége miatt
logisztikai központok idetelepítése, amik munkahelyeket teremtené-
nek és hozzájárulnának a falu fejlõdéséhez. Olyan körülményeket
szeretnék teremteni, hogy a cégek ide jöjjenek és segítsék a falut
megegyezés alapján építkezéssel, anyagi támogatással stb.
Termelõszövetkezetet is szeretnék létrehozni, a kihasználatlan épüle-
teket kisebb vállalatokká alakítani, megcsinálni az utakat, a csator-
názást, javítani az életkörülményeket.
Virágzó faluvá szeretném tenni Alsószentivánt, soha nem megelé-
gedve, folyamatos küzdelemmel kiharcolva magunknak a jobblétet.
Elérhetõségeim: a fenti címen, a 06 (25) 224 226-os telefonszá-
mon, a blizzard@invitel.hu e-mail címen, illetve a
www.blizzardtransfer.hu internetes weboldalon.
Szeretném, ha lehetõséget kapnék az alsószentivániaktól a falu fel-
emelkedésének elõmozdítására. Kérem, menjenek el szavazni, és
amennyiben egyetértenek elképzeléseimmel, és szeretnék, ha Önö-
kért dolgoznék, adják rám voksukat!

Tisztelettel: Békési Gyula
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Mindene a Niagara
Ismeretlen tettes szeptember 5-én, 22.00
óra és szeptember 30-án, 7.00 óra közötti
idõben behatolt K. I.-né sárkeresztúri la-
kos melléképületébe lakatpánt-lefeszítés
módszerével és eltulajdonított 1 db Niaga-
ra típusú szivattyút és 2 db hosszabbító ká-
belt. Az okozott kár kb. 34.000 Ft, rongá-
lással kb. 1000—2000 Ft kár keletkezett.

Bódult állapotban
S. Cs. budapesti lakos szeptember 6-án,
8.40 óra körüli idõben egy Volvo típusú
személygépkocsival közlekedett Cece fe-
lõl Székesfehérvár irányába, amikor isme-
retlen okból letért a menetiránya szerinti
jobb oldali útpadkára, majd onnan vissza-
kormányozva jármûvét áttért a menetirá-
nya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol
jármûvének jobb elejével ütközött a vele
szemben szabályosan közlekedõ Cs. K. I.
sárbogárdi lakossal. S. Cs. 8 napon túl
gyógyuló gerinc-, Cs. K. I. 8 napon túl
gyógyuló szegycsonttörést szenvedett.
E. G. sárbogárdi lakos szeptember 7-én,
20.40 órakor a saját tulajdonát képezõ
Simson típusú segédmotoros kerékpárral
Sárbogárd belterületén ittas állapotban
közlekedett. Az igazoltatás során az alko-
holszonda 1,29 mg/l értéket mutatott,
ezért a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére elõállításra került.

Lókötõk
Sz. J.-né igari lakos feljelentést tett J.-né
K. néven ismert személy ellen, aki a
Provident Financial Zrt. üzletkötõje volt.
J.-né 2004 decemberében Sz.-né férjével
megegyezett, hogy a nevére felvesz
100.000 Ft-ot, amit majd sajátjaként hasz-
nál fel és vállalja a felvett összeg visszafize-
tését. Ezt azonban nem tette meg, és a
Provident Zrt. felszólította Sz. J.-t a rész-
letek fizetésére.

Ismeretlen tettes szeptember 7-én, 6.15 és
17.30 óra közötti idõben eltulajdonította
M. Zs. L. iszkaszentgyörgyi lakos tárcsafé-
kes, kínai, Honda utánzatú, 110 köbcenti-
méteres motorkerékpárját Szabadegyhá-
za, Hippoli pusztai tanyájáról. Az okozott
kár kb. 170.000 Ft.

Éjjeli körjárat
Ismeretlen tettesek szeptember 8-ára vir-
radóra lakatlefeszítés módszerével beha-
toltak K. J.-né mezõszilasi lakos üzletébe,
és onnan cigarettát, valamint telefonfel-
töltõ-kártyákat tulajdonítottak el. Az oko-
zott kár 181.511 Ft, valamint 22.000 Ft
készpénz. A Mártírok útján található For-
tiana 2000 Bt. tulajdonát képezõ Lovas-
csárdából cigarettákat, csokoládét, sze-
szesitalokat tulajdonítottak el 467.619 Ft
értékben. A pénztárgépbõl 8.000 Ft kész-
pénzt vittek el, valamint a helyiségben lé-
võ játékgépeket is feltörték. A kár megál-
lapítása folyamatban van. A Petõfi S. utcai
vegyesboltba ajtóbetörés, lakatlefeszítés
módszerével szintén behatoltak és külön-
féle cigarettákat, valamint telefonfeltöl-
tõ-kártyát tulajdonítottak el. Az okozott
kár kb. 330.000 Ft, rongálással 2.000 Ft kár
keletkezett.

Roncsderbi
B. Cs. F. sárszentágotai lakos szeptember
6-án, 18.00 és 18.30 óra közötti idõben az
általa bérelt földön, saját mezõgazdasági
vontatójával fellökte fk. E. L. sárszentágo-
tai lakos Honda MTX 125 típusú motor-
kerékpárját, majd az elsõ kerékkel áthaj-
tott rajta. A kár kb. 60.000 Ft.
P. P. nagylóki lakos szeptember 8-án, a
délutáni órákban Nagylók lakott területén

kívül a már üresen álló, M. L. nagylóki la-
kos tulajdonát képezõ lovas fogatnak New
Holland típusú traktorjával szándékosan
nekihajtott. A fogatot — elõtte a befogott
lóval — közel 70 méteren keresztül tolta.
A fogaton kb. 30.000 Ft kár keletkezett, a
ló hátsó lábai, valamint a fara megsérült.
Cselekménye és az elkövetés módszere is
alkalmas volt arra, hogy a ló maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását
okozza.

Gyermekáldásra készül
Ismeretlen tettes szeptember 8-án, 19.00
és 22.00 óra közötti idõben eltulajdonítot-
ta S.-né B. E. sárbogárdi lakos 1 db baba-
kocsiját, valamint mountain bike-ját a nyi-
tott lépcsõházból. Az okozott kár kb.
24.000 Ft.

Igényes jegesmedve
Ismeretlen tettes szeptember 9-én, 22.00
óra és szeptember 10-én, 5.00 óra közötti
idõben ajtókifeszítés módszerével beha-
tolt Z. T. nagylóki lakos félkész családi há-
zába és eltulajdonított 1 db LG típusú inox
színû, italadagolós hûtõszekrényt. Az
okozott kár 139.990 Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 9-én, 22.00
óra és szeptember 10-én, 17.00 óra körüli
idõben rácskifeszítés és lakatlefeszítés
módszerével behatolt S. A. mezõszilasi la-
kos Mezõszilas, Topán pusztán lévõ prés-
házába és onnan edényeket, sört, seprût,
üdítõket tulajdonított el. Az okozott kár
15.000 Ft, rongálással kb. 2.000 Ft kár ke-
letkezett.

Lada turbó
T. G. cecei lakos szeptember 10-én az álta-
la vezetett LADA típusú személygépko-
csival közlekedett a 63-as számú fõúton
Sárbogárd irányából Rétszilas irányába.
Elõzni kezdte a vele azonos irányba hala-
dó K. J. által vezetett, az édesapja tulajdo-
nát képezõ SKODA típusú személygép-
kocsit. Az elõzési manõver során a LADA
személygépkocsi jobb hátsó sarka neki üt-
között a Skoda bal elsõ sárvédõjének. Sze-
mélyi sérülés nem történt, de a nevezett
megállás nélkül a helyszínrõl továbbhaj-
tott.

Fuksz és lé tálalva
Ismeretlen tettes szeptember 14-én, 6.00
és 7.30 óra közötti idõben ajtóbefeszítés
módszerével behatolt K. L. mezõszilasi la-
kos ingatlanjába és a konyhaszekrényen
tartott 130.000 Ft készpénzt eltulajdoní-
totta.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Õszi kamatszüret a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

5% KAMATKEDVEZMÉNY!
Lakáscélú hitelek (felújítás, házvásárlás, házépítés). Akár 20 évre!

HITELBÍRÁLATI DÍJ NINCS! SZERZÕDÉSKÖTÉSI DÍJ NINCS!

* Területalapú támogatások, agrár—környezetgazdálkodási és tejtermelés elõfinanszírozás a
legkedvezõbb feltételekkel! * Folyószámlahitel (Akár 2 havi jóváírás összege)  * Bankkártya
(Mastercard, Cirrus maestro, Zseb-web) * Babakötvény/start számla (2005. 12. 31. után szüle-
tett gyermekeknek) * Új családi ház építéshez, bõvítéshez, tetõtér-beépítéshez, használtla-
kás-vásárláshoz gyermekek után járó támogatások közvetítése. * BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap, Igar,
Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabad-
egyháza, Sárszentmiklós.

THM:12,94—13,55%
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TINÓDI SZÜRETI FELVONULÁS
A hagyományok szerint az idén is megrendezték a szüreti felvo-
nulást a tinódiak. Délben gyülekeztek a vasúti sportpályánál, és
onnan indulva járták körbe a falut.

Herczeg Kati, Iván Tibor elöl mentek a hintón bíróné és bíró
szerepben. A hintót Maráczi János hajtotta. Gárdonyi János,
Nagy Gergely, Nagy Imre, Huszár Gyuri, Zsemberi Sanyi, Kiss
Józsi kocsiján ültek a csõszlegények, csõszlányok, kicsik és na-
gyok egyaránt. Ifj. Sárközi Rudi és Ertwán Csabi Töbörzsökrõl
öltöztek be csikóslegényeknek. Tóth Imi hajtotta a
csaposkocsit. A csaposlegények végig kínálgatták a jó bort. Az
egyik kocsin felvonult a körzet képviselõje, dr. Szabadkai Ta-
más, egy másikon pedig Szabados Tamás polgármesterjelölt.
Herczeg Miklós, a KAPOCS Egyesület civil jelöltje beöltözött
felvonulóként, egyúttal a menet egyik szervezõjeként vett részt
— mint korábban minden alkalommal — a szüreti felvonulá-
son.
Az esti táncmulatságot a vasúti pályán felállított sátorban tar-
tották. A tombolán kisorsolták a polgármester ajándékkosarát.
Dr. Szabadkai Tamás egy bográcsot adott ajándékba.

A vacsorához a babgulyást Zobák Pálné fõzte. A zenekart Rigó
József fizette.
A szervezõk ezúton is köszönik mindenkinek a segítségét.

Hargitai Lajos

Sárkeresztúr — együtt munkálkodva
A legaktívabb sárkeresztúriakat hívta
meg egy kis vendégségre a helyi önkor-
mányzat kulturális bizottsága pénteken
este. Ezzel fejezték ki elismerésüket, kö-
szönetüket azoknak az embereknek, akik
fáradhatatlanul, önzetlenül tevékeny-
kednek folyamatosan a településért.
Virág Miklós polgármester mondott kö-
szönetet elsõként a meghívottaknak, kü-
lön kiemelve ifj. Huszti Józsefet, aki töb-
bek között a Keresztúrok találkozóján
öregbítette a község hírnevét színvonalas
zenéjével, Ludányi Jánosné közremûkö-
désével.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
beszédében elmondta: Sokszor megta-
pasztalták már, hogy együtt munkálkod-
va sok mindent el tudnak érni.
Szirákiné Tóth Ilona, a képviselõ-testület
kulturális bizottságának elnöke felsorol-
ta azokat a rendezvényeket, eredménye-
ket, amik a nyugdíjasok, kisebbségi ön-
kormányzat, egyház, futballisták, helyi al-
kotók, énekkar, polgárõrök, óvodások,
iskolások és a helyi újság készítõi közös
összefogásának köszönhetõk. Reményét
fejezte ki, hogy a jövõben is szeretetben

együtt tudnak majd dolgozni. A sikerek-
ben se felejtsék el: emberé a munka,
Istené az áldás. Szavainak Reményik
Sándor egyik versével adott nyomatékot.
Benedek Jenõ iskolaigazgató Wass Al-
bert: Elõhang címû ismert írását olvasta
fel annak a gondolatnak a jegyében, hogy
az, aki a közösségért tesz, ne várjon glóri-
át.

Mivel Szirákiné Tóth Ilona nem indul a
választásokon, virágcsokorral búcsúztat-
ta õt a polgármester és a bizottság tagjai

abbéli reményüknek adva hangot, hogy
külsõs tagként azért még számíthatnak
majd rá.
Ezt követõen a nyugdíjasklub képviselõje
egy üveg bort nyújtott át a polgármester-
nek, hogy az önkormányzat és a klub kö-
zötti kapcsolat továbbra is gyümölcsözõ
maradjon. Majd kezdetét vette a vacsora
és a mulatság, melyhez a hangulatot ifj.
Huszti József és Ludányi Jánosné vidám,
összeszokott duója biztosította.

Hargitai Kiss Virág

Állítják a „mobilvécét”
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Igazságos pontosztozkodás
Sárbogárd—Sárszentmihály 0-0

Sárbogárd: 150 nézõ. Vezette: Lukácsi
Zsolt.
Sárbogárd: Sipõcz, Hegedüs, Juhász,
Csuti, Bognár, Lakatos, Huszár, Kapusi,
Szabó I. A. (Tomán), Szabó II. A., Csen-
des (Szabó Z.).
Sárszentmihály: Kardos, Punk, Purger,
Domján, Rácz (Horváth), Varga (Far-
kas), Gulyás, Rappai, Csizmadia (Bau-
er), Bakonyi, Tóth.
A két élcsapat találkozója nagy iramban
kezdõdött. A 4. percben Kapusi indítását
Csendes kapta gólhelyzetben, lövését
lábbal védte a kapus. A 10. percben Gu-
lyás 18 m-es szabadrúgását a védõk a me-
zõnybe vágták. A 15. percben Kapusi tá-
voli lövését védte a vendégkapus. A 33.
percben Kapusi szögletét Bognár fejelte
kapura, Punk a gólvonalnál fejelte a me-
zõnybe a labdát. A félidõ hátralevõ részé-
ben a hazaiak támadásai voltak veszélye-
sebbek, de a helyzetek kimaradtak. A 37.
percben Huszár szögletét Lakatos a felsõ
kapufára fejelte. A 41. percben Kapusi
lövése a kapufáról vágódott a mezõnybe.
Az I. félidõben a játékvezetõ bõkezûen
osztogatta a sárga lapokat (több esetben
indokolatlanul), hiszen a két csapat 5 sár-
ga lapot kapott.
A II: félidõre alábbhagyott az iram, de
helyzetek mindkét oldalon voltak. Az 53.
percben Tóth közeli fejesét bravúrosan
védte Sipõcz. Az 59. percben a vendégek-

tõl Domján reklamálásáért megkapta a
második sárga lapot, és a kiállítás sorsára
jutott. A 65. percben Juhász lövését a gól-
vonalon védte a vendégek kapusa. A 80.
percben Bakonyi 22 m-es szabadrúgása
szállt kapu mellé. A 82. percben Hegedüs
is a kiállítás sorsára jutott. A 85. percben
Kapusi 20 m-es szabadrúgását a kapus a
mezõnybe ütötte, majd két vendéghely-
zettel ért véget a mérkõzés. A 86. percben
Tóth közeli lövése a kapufáról pattant ki.
A 89. percben Gulyás szabadrúgását
Sipõcz tette ártalmatlanná. A II. félidõ-
ben a játékvezetõ 5 sárga lapot és két pi-
ros lapot osztott ki testvériesen a csapa-
toknak.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Sárszentmihály

5-0 (0-0)

Az elsõ félidõben még ellenállt a hazai
rohamoknak a vendégvédelem, élen a ki-
tûnõen védõ Csörgei kapussal. A II. fél-
idõben támadójátéknak már nem talál-
ták az ellenszerét a vendégek. Góllövõk:
Mondovics, Hegedüs, Szabó J., Budai G.,
Madarász.
Szeptember 24-én, vasárnap, 14 és 16
órakor Lepsényben játszik bajnoki mér-
kõzést ifjúsági és felnõtt csapatunk. Indu-
lás 12 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Füle—Elõszállás 5-2 (4-2)
130 nézõ, vezette: Farkas. Gólszerzõ:
Csányi (2), Csiszár (2), Varga, illetve Ba-
rabás (2), Puskás. Ifjúsági mérkõzés: 8-2.

Seregélyes—Kulcs 2-2 (1-0)
200 nézõ, vezette: Takács. Gólszerzõ:
Benczik Cs. (2), illetve Kuti, Hadnagy. If-
júsági mérkõzés: 8-1.

Sárbogárd—Sárszentmihály 0-0
150 nézõ, vezette: Lukácsi. Kiállítva: He-
gedûs, illetve Domján. Ifjúsági mérkõzés:
5-0.

LMSK—Mezõszilas 2-1 (1-1)
80 nézõ, vezette: Papp. Gólszerzõ: Máté,
Nyikos, illetve Wukovics. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-0.

Tác-Csõsz—Pálhalma 0-3 (0-1)
130 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Gurdon, Papp, Benzik. Kiállítva: Borbás
(Tác-Csõsz). Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

Szabadbattyán—Káloz 1-0 (0-0)
140 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Magda. Ifjúsági mérkõzés: 1-11.

Mezõfalva—Baracs 0-1 (0-1)
150 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Radnó. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Cece—Lajoskomárom 1-3 (1-1)
100 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ:
Klézer, illetve Kleiber, Kajári, Juhász. If-
júsági mérkõzés: 0-1. A Déli-csoport eredményei

Rácalmás—Sárszentágota 4-2 (1-0)
Vezette: Fábián. Gólszerzõ. Horváth (2),
Pálfi, Munkácsi, illetve Kuczi (2).

Dég—Perkáta 8-1 (4-1)
Vezette: Csörgi. Gólszerzõ: Gulyás (4),
Sörös Zs. (2), Sörös A., Kovács, illetve
Szabó.

Ráckeresztúr II.—Vajta 1-4 (0-3)
Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Szûcs, illetve
Csajági, Polyák, Simon, Fehér.

Zichyújfalu—Beloiannisz 6-2 (4-1)
Vezette: Tóth G. Gólszerzõ: Kulacs (2),
Mogyorósi (2), Németh, Horváth, illetve
Tóth, Pálinkás.

Besnyõ—Alap
2-3 (0-2)

Vezette: Földi. Gólszerzõ: Tilinger, An-
tal illetve Palotai (2), Fenekes.

Nagyvenyim—Jenõ
5-2 (2-2)

Vezette: Varga. Gólszerzõ: Varga (2),
Kiss, Csizmadia, Lengyel, illetve Kor-
mány (2)

Cikola—Nagylók
14-0 (8-0)

Vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Major A.
(5), Major N. (3), Németh (2), Szõke, Ko-
vács J., Kovács S., Mészáros.

A Déli-csoport állása
1. Alap 6 6 - - 33-6 18
2. Zichyújfalu 6 4 1 1 27-12 13
3. Dég 6 4 - 2 17-8 12
4. Sárszentágota 6 4 - 2 18-15 12
5. Besnyõ 6 3 2 1 16-8 11
6. Rácalmás 6 3 1 2 22-12 10
7. Vajta 6 3 1 2 17-16 10
8. Beloiannisz 6 2 3 1 14-13 9
9. Nagyvenyim 5 2 1 2 21-10 7
10. Jenõ 6 2 1 3 24-19 7
11. Cikola 6 1 2 3 26-17 5
12. Ráckeresztúr II. 6 1 - 5 8-25 3
13. Perkáta 5 - - 5 3-39 0
14. Nagylók 6 - - 6 1-47 0

A Femol-csoport állása
1. LMSK 6 6 - - 18-4 18
2. Sárszentmihály 6 5 1 - 18-6 16
3. Füle 6 5 - 1 21-11 15
4. Sárbogárd 6 4 1 1 16-5 13
5. Lajoskomárom 6 4 1 1 13-8 13
6. Baracs 6 3 - 3 9-9 9
7. Seregélyes 6 2 2 2 16-14 8
8. Pálhalma 6 2 2 2 11-9 8
9. Káloz 6 2 2 2 10-9 8
10. Szabadbattyán 6 2 1 3 11-14 7
11. Mezõfalva 6 2 1 3 9-14 7
12. Tác-Csõsz 6 1 2 3 11-19 5
13. Kulcs 6 1 1 4 9-17 4
14. Mezõszilas 6 1 - 5 10-17 3
15. Cece 6 - 1 5 5-17 1
16. Elõszállás 6 - 1 5 10-24 1

SÍRRONGÁLÓK
Nem elõször írok a temetõi sírrongálásokról. Sajnos vannak olyan emberek, akik-
ben nincs kegyeleti érzés és képesek ilyen galád tettre. Egyik olvasónk szomorúan
panaszolta, hogy a sárszentmiklósi református temetõben hozzátartozója sírjáról
letörték és elvitték a kõ virágtartókat. Emellett hat másik sírt is megrongáltak a
vandálok, és elvitték azokról is a kõ virágtartókat.

Hargitai Lajos
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Kisláng—Sárszentmiklós 2-1 (1-1)
Kisláng: 300 nézõ, vezette: Tömöri.
Kisláng: Szabó, Lõrinc, Balogh, Ányos,
Maszlag, Bekõ, Juhász, Zimmermann,
Rehák, Prágai (Hegyi), Willerding (Fe-
kete).
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Tóth,
Papp A., Bodó (Fülöp), Markovics, Ba-
kos, Szabó L., Salga (Salamon), Szabó,
Tórizs (Král).
A gyõzelem reményében kísérte legalább
100 sárszentmiklósi szurkoló csapatun-
kat az igen tekintélyes neveket felvonul-
tató Kislángra.
Annak tudatában voltunk, hogy nehéz
mérkõzés vár ránk, igaz, a pálya talajától
jobban féltünk, mint az ellenféltõl.
A várakozásnak megfelelõen kezdett
csapatunk, melynek eredményeként a
kapujához szorítottuk az ellenfelet, hely-
zeteket dolgoztunk ki, de ezek rendre
kimaradtak.
A 10. percben az ebben a játékrészben ki-
fejezetten agilisan játszó Szabó Zoltánt a
16-oson belül buktatták, amiért a meg-
ítélt 11-est a sértett magabiztosan értéke-
sítette, 0-1.
A játékrész végéig támadásban marad-
tunk, és csak csatáraink határozatlansá-
gának, valamint a szerencsének köszön-
hette az ellenfél, hogy nem kapott több
gólt, majd a 42. percben jött a hidegzu-
hany, mikor Rehák 22 méteres lövése
utat talált a kapuba, 1-1.
A rosszkor jött gól után a szünetben a
vendégszurkolók nyugodtak voltak, mert
elképzelhetetlennek tartották, hogy csa-
patunk kikaphat.
A második játékrésznek már a kezdetén
látszott, hogy valami nincs rendben, mert

a hazai csapat átvette az irányítást, mely-
nek eredményeként támadásokat vezet-
tek, csapatunk ennek nem találta ellen-
szerét, bár kontráinkban így is benne volt
a veszély.
Sorsunkat Zimmermann pecsételte meg,
aki hatalmas védõi hiba után 16 méterrõl,
nagy erõvel a hálóba bombázott, 2-1‚
mellyel el is döntötte a mérkõzést.
Vereségünk okait lehet kutatni, és rá le-
het fogni sok mindenre, melyek közül ki-
emelném a pálya kifejezetten rossz tala-
ját, ami a mi csapatunknak nem kedve-
zett, valamint a sokszor már durvaságba
átmenõ ellenfél játékát, mely szintén
nem fekszik nekünk. Nem kellett volna
átvennünk ezt a stílust, hanem azt játsza-
ni, amit tudunk, mert akkor egy sima
mérkõzésrõl gyõztesen vonultunk volna
le.
Egyik mellettem álló szurkoló megje-
gyezte: „Ez így van rendben, mert csapa-
tunk minden második mérkõzést nyer
meg, így a Sopron ellen van esélyünk”.
Túlzott az optimizmus, de csak így szabad
felmenni a pályára, a kishitûséget félre
kell tenni.
Mire az újságcikk megjelenik, már tudjuk
ennek a mérkõzésnek is az eredményét,
és reméljük, hogy csak legekben beszél-
hetünk csapatunkról.

Ifjúsági mérkõzés:
Kisláng—Sárszentmiklós 2-0 (0-0)

Erõsen tartalékos, több serdülõkorú játé-
kossal felálló csapatunk nem bírta a nagy
pszichikai megterhelést, és egy ki-ki mér-
kõzésen a rutin gyõzött.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú bajnokság állása
1. Kápolnásnyék 6 5 - 1 12-2 15
2. Kisláng 6 4 - 2 12-11 12
3. Sárosd 6 3 2 1 16-12 11
4. Polgárdi 6 3 2 1 9-5 11
5. Csór 6 3 1 2 15-8 10
6. Velence 6 3 1 2 16-10 10
7. Alba Regia 6 3 1 2 14-13 10
8. Bicske 6 2 3 1 10-8 9
9. Sárszentmiklós 6 3 - 3 8-8 9
10. Kisapostag 6 3 - 3 12-14 9
11. Iváncsa 6 2 - 4 11-13 6
12. Etyek 6 2 - 4 7-9 6
13. Dunafém-M. 6 1 2 3 7-19 5
14. Aba-Sárvíz 6 - 4 2 5-8 4
15. Adony 6 1 1 4 12-17 4
16. Szabadegyháza 6 1 1 4 9-18 4

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az építési telkekre kiírt ajánlati
felhívásra egy ajánlat érkezett.
A városgazdálkodási és városfejleszté-
si bizottság a Sárbogárd, Magyar u. 10.
szám alatti 5452/1 hrsz-ú, 982 m2 nagy-
ságú telket 1.200 Ft/m2 áron, 1.178.400
Ft-ért értékesíti az ajánlatot tett
nyertes pályázó részére.
A megmaradt telkek továbbra is pá-
lyáztatásra kerülnek a helyi újságok-
ban és a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján.

Sárbogárd város polgármesteri hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Közép-Dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség 17597/2006 ügyszá-
mon a Vertikál ZRt. által üzemeltetett
sárbogárdi nem veszélyes hulladékle-
rakó egységes környezethasználati en-
gedélyének módosítása tárgyában ha-
tósági eljárást indított.
Az ügy tárgya: a sárbogárdi nem veszé-
lyes hulladéklerakó 47066-32005. szá-
mú egységes környezethasználati en-
gedélyének módosítása.
A létesítmény rövid leírása: a Sárbo-
gárd 0522/13 hrsz-ú ingatlanon elhe-
lyezkedõ térségi, nem veszélyes hulla-
déklerakó az 1998-ban kiadott kör-
nyezetvédelmi engedély alapján ke-
rült kiadásra. A hulladéklerakó mû-
ködtetését és a hulladéklerakási tevé-
kenységet elõször a környezetvédelmi
engedély és a hulladékkezelési enge-
dély, majd 2005 óta az egységes kör-
nyezethasználati engedély birtokában
végezték illetve végzik. 2005. év óta a
lerakásra kerülõ hulladék mennyisége
jelentõs mértékben módosult (növe-
kedett), egyúttal az egységes környe-
zethasználati engedélyezés szempont-
jából jelentõs változásra került sor. A
2006 júniusában elvégzett környezet-
védelmi felülvizsgálat célja a jelenleg
folytatott tevékenység környezetre
gyakorolt hatásának bemutatása.
A PROGRESSIÓ Mérnöki Iroda
KFT. által készített Sárbogárd nem
veszélyes hulladéklerakó teljes körû
környezetvédelmi felülvizsgálati do-
kumentációja a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályán (fsz. 19. iroda) ügy-
félfogadási idõben megtekinthetõ
2006. szeptember 18. és 2006 október
6. között. Észrevételeiket szintén a
mûszaki osztályon adhatják le.

Demeterné dr. Venicz Anita aljegyzõ

Asztalitenisz-
hírek

A második fordulót is idegenben játszot-
ta az NB III-as bajnokságban a Sárbo-
gárd AK csapata (Csákvárra látogattak).
Már a párosok mérkõzésénél látszott,
hogy nehéz meccsek elõtt állunk. A Lo-
vász Lajos—Dörögdi Gábor páros 3-1-es
vereséget szenvedett, a másik páros Papp
László—ifj. Papp László azonban simán
3-0-ra nyert. Az egyéni mérkõzések során
Lovász Lajos mind a négy mérkõzését, ha
nem is simán, de megnyerte, míg Dörögdi
Gábor mind a négyet simán elveszítette.
A két Papp egy-egy meccset nyert, és hár-
mat veszítettek, így alakult ki a 11-7-es
végeredmény a csákváriak javára.
A következõ mérkõzésre szeptember
30-án hazai asztaloknál kerül sor, és Esz-
tergom csapata látogat Sárbogárdra. Bí-
zunk benne, hogy akkor jobb eredményt
sikerül elérnie a csapatnak.
Minden nézõt érdeklõdõt vár a

SAK csapata.
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NÁDI VÁSÁR RÉTIMAJORBAN
Óriási érdeklõdés mellett rendezték meg
az idei nádi vásárt Rétimajorban. Annyi
autóval érkeztek a vendégek, hogy a par-
koló kocsik a bekötõútig álltak. A házigaz-
dák sok érdekes programmal várták a lá-
togatókat. Az idén Sáregres község kiállí-
tással mutatkozott be. A sáregresi asszo-
nyok külön sátrakban várták maguk készí-
tette ételekkel, süteményekkel a vendége-
ket. A fõzõversenyre Baja, Mohács híres
fõzõmesterei mellett a hazaiak látványo-
san taroltak. A sárbogárdi Farkas István,
Tar János, Nagy Dezsõ hármas, a „Sárbo-
gárdi halfõzõ betyárok” csapata füstölt
busával készült babgulyása abszolút elsõ
helyezést ért el. A gyõztes ételt tették a
„repi vendégek” asztalára. A halászléjük

második helyezést kapott. A környezõ települések is kaptak
egy-egy sátrat. Ezekben a települések életét bemutató kiállítá-
sokat rendeztek be. Híres fõzõmestereik pedig helyi ételkülön-
legességekkel kínálgatták az érdeklõdõket.
A nádi iskolában gyöngyfûzés, gyertyaöntés, arcfestés kötötte le
a gyerekeket.
Ezen a napon nagyszabású horgászversenyt is rendeztek.
Straub Dezsõ, Koncz Gábor és barátaik mellett sok profi hor-
gász is nevezett a versenyre. A színes mûsorok mellett tréfás ve-
télkedõkkel, ügyességi versenyekkel szórakoztatták a vendége-
ket. A nádi iskola elõtti tavon keresztül fektetett kötéllel kötél-
húzó-versenyre invitálták az érdeklõdõket. Sajnos a kötél má-
sodszori próbálkozásra is elszakadt, és a versenyzõk, bizony, fe-
nékre estek.

Hargitai Lajos

SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS BÁL RÉTSZILASON

2006. szeptember 23-án, 14 órától
szüreti felvonulás (indulás a borozótól).

A klubkönyvtárban 20 órától szüreti bál lesz.

Zene: Simon Józsi. Belépõdíj: 500 Ft. A bál ideje alatt büfé üzemel.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk! Rétszilasért Egyesület
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23-án, szombaton, 19 órakor:

Az eltakarítónõ
Színes angol vígjáték

Walter Goodfellow tiszteletes, Little
Wallop kisközség jóindulatú lelki-
pásztora annyira el van foglalva élete
legjobb prédikációjának megírásával,
hogy teljesen lemarad saját családi
életérõl. Nem is sejti, hogy szépséges
felesége, Gloria, a szemtelen golf-
edzõvel enyeleg, Holly lánya hetente
más pasival kavar, Petey fia pedig az is-
kolai zaklatások folyamatos céltáblá-
ja.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

ÍR SZTEPPTÁNCELÕADÁS
a mûvelõdési ház színháztermében

2006. szeptember 23-án, 18 órától.
A táncbemutató megtekintése ingyenes. Az elõadást kö-
vetõen ír sztepptánccsoport indul, melyre sok szeretettel
várjuk az érdeklõdõket.
Mozgás, zene, színház, bemelegítés, nyújtás, egészséges
testtartás, koordináció, egyéni mozgáskultúra, tánc, sze-
replések, táncházak, táncszínházak, sikerélmény.

További információ: 06 (20) 261 0521.

A népmese napja 2006
„A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség
máig érvényes továbbhagyományozása, hogy
folytassuk a 2005-ben elindult kezdeménye-
zést, amely szerint, minden év szeptember
30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját,
a népmese napjaként tiszteljük.

Kérjük a könyvtárosokat, óvónõket, pedagógu-
sokat és a mesével foglalkozó szakembereket,
valamint a meseszeretõ gyerekeket és felnõt-
teket, hogy ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind
más népek meséi felé.

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét,
hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit,
emlékezzenek meg mesemondóinkról, mese-
gyûjtõinkrõl és a mesékbe szõtt bölcsesség
máig érvényes üzeneteirõl, arról a mindennap-
jainkban is használható tudásról, ami minden
népmese sajátja.

Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõ-
vé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább
egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába)
tehessen okulásul, vigasztalásul, vagy egysze-
rûen csak örömforrásként, hiszen egy megfele-
lõ pillanatban megkapott mese olykor egész
életünkre kihat.”

2006. szeptember 30. szombatra esik. Intéz-
ményi keretek között a mesék már pénteken el-
hangozhatnak. De az iskolában kapott felada-
tokkal 30-án is elérhetjük, hogy a gyerekek fog-
lalkozzanak a mesékkel. Néhány témát, felada-

tot mi is felsorolunk, amelyhez könyvtárunk-
ban minden segítséget megadunk.
Keressünk és olvassunk el ókori és középkori
meséket!
Gyûjtsük össze mesemondóinkat és mese-
gyûjtõinket!
Keressünk olyan illusztrátorokat, akik kedvenc
mesekönyveinket színesebbé tették!
Fedezzük fel más népek meséit!
Gyûjthetünk jellegzetes népmesei kezdéseket
és befejezéseket.
A mesékben elõforduló idegen szavak magya-
rázatát is megkereshetjük.
Benedek Elek meséiben gyakran elõfordul az
„arany” szó.
Gyûjtsetek minél több ilyen mesét!
A mesék továbbmesélhetõk, átalakíthatók, ki-
egészíthetõk. Minden történet lerajzolható.
Felhívásunkhoz ebben az évben is csatoltunk
egy Benedek Elek-mesét.
Kérünk Benneteket, próbáljátok meg folytatni,
átalakítani a mesét, vagy rajzoljatok hozzá il-
lusztrációt.

Városi könyvtár, Sárbogárd

Új filmek a mûvelõdési ház videotékájában!
CAPOTE — Philip Seymour Hoffman

DETONÁTOR — Wesley Snipes

HALÁLOD NAPJA — Steven Seagal

V, MINT VÉRBOSSZÚ — Natalie Portman

TÛZFAL — Harrison Ford

SCOOBY-DOO — A világítótorony réme

Minden héten új megjelenésû DVD-kkel várjuk kölcsönzõinket!

MEGHÍVÓ

Szeptember 23-án Nagylókon

szüreti felvonulás és
este szüreti bál lesz.

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

Nagylóki Lovas Egyesület
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Tejszínes
spagetti

Hozzávalók: 1 csomag spagetti, 1 fej
vöröshagyma, 10 db ceruzabab, 3 db
virsli, 15 dkg gomba, 2 dl tejszín, 5 dkg
vaj, 1 db babérlevél, só, bors, kapor.
Elkészítés: a spagettit megfõzzük, le-
szûrjük. A babot apró darabokra, a
virslit és a gombát vékony szeletekre, a
hagymát apró kockákra vágjuk. Kis vi-
zet öntve hozzá valamennyit megpá-
roljuk a vajon, majd ha kész, hozzáönt-
jük a tejszínt. Beletesszük a babérleve-
let, sózzuk, borsozzuk, 1-2 percig for-
raljuk. A mártást a spagettire öntjük,
kaporral bõven megszórjuk.

Bomba-
különlegesség

Hozzávalók 6 személyre: 3 tojásból kés-
zült piskótalap, 15 dkg sárgabarackíz,
20 dkg sárgabarackbefõtt, 2 dl sárga-
barackkompót-lé, 3 dkg pudingpor, 1
dkg zselatin, 2 db tojássárgája, 20 dkg
tejszínhab, 1 db citrom leve.
Elkészítés: a három tojásból készült
piskótalapot barackízzel megkenjük,
és szorosan feltekerve roládot készí-
tünk belõle. Egy gömbölyû üvegtál
vagy porcelántál aljára zsírpapírt te-
szünk és a vékony szeletekre vágott ro-
láddal kibéleljük a tál falát. Tûzálló
edénybe tesszük a pudingport, a tojás-
sárgáját, a zselatint, a kompót levével
kikeverjük, és lassú tûzön krémet fõ-
zünk belõle. Gyakori kevergetéssel ki-
hûtjük. Kihûlés után a citrom levével
simára keverjük, majd lazán összeke-
verjük a keményre felvert tejszínhab-
bal. Ezután a piskótával bélelt tálba a
negyedelt sárgabarackdarabokkal ré-
tegezve betöltjük. A maradék felszele-
telt piskótaroláddal a tál felületét is
beborítjuk. Hûtõszekrénybe helyez-
zük. 3-4 órai hûlés után tortatálra bo-
rítva tálaljuk. Vaníliaöntetet is adha-
tunk hozzá.

TANSZÉK
Tisztelt Hallgatóság!

Mai témánk a hazugság.
Hazugságnak nevezzük a valóságról
adott hamis információt. Tehát egyfelõl
van a valóság a maga objektív formájá-
ban, másrészt vannak a nyelvi vagy más
kommunikációs jelek, amelyek nem ezt a
valóságot tükrözik, hanem valami nem
létezõ, fiktív elképzelést. A közlésfolya-
mat itt a saját ellentétébe fordul, nem a
saját valódi funkcióját teljesíti, nem té-
nyeket közöl. Célja a címzett, a hallgató
megtévesztése. Ha az anyuka azt mondja
kisgyermekének, hogy egye meg a sárga-
répát, mert akkor jól tud majd fütyülni, ez
hazugság, de jó szándékú: a hallgató, azaz
a gyerek érdekét, egészségét szolgálja. Az
ilyet szokták kegyes hazugságnak is ne-
vezni. Ha továbbá a buliból késõ este ha-
zaérõ nyolcadikos azt hazudja a szülei-
nek, hogy nem ivott szeszesitalt, lehet,
hogy egyrészt a szülei nyugalmát akarja
óvni, s ennyiben akár kegyes hazugság-
nak is vehetjük a füllentést, de igazi célja
önvédelem, az esetleges atyai pofonok, a
családi botrány megelõzése. Hazudok, a
nyelvi eszközt, az emberi nem talán leg-
nagyobb közös kincsét az igazság feltárá-
sa helyett (amire kitalálták) az igazság
meghamisítására használom. Tulajdon-
képpen rombolok. Saját érdekemben fél-
revezetem az embertársamat, hátrányos
helyzetbe hozom õt a valóság megismeré-
se tekintetében. Szellemi értelemben sér-
tem õt, olyan, mintha pofon vágnám. Er-
re a jelenségre az „erkölcstelenség” szót
használhatjuk. A legtöbb ember érzi is
ezt. Mindannyian hazudunk néha, de az
emberek java érez ilyenkor valami belsõ
tiltakozást: nehezebben hagyja el hazug
szó a száját, mint igaz szó.

Érdekes lélektani probléma, tisztelt hall-
gatóság, hogy vajon miért vannak olya-
nok, akik bizonyos élvezettel hazudnak.
Számukra olyan dolog a hamis informá-
cióközlés, mint a lélegzetvétel. Olyankor
is lódítanak, ha ez nem áll az érdekükben.
Az életbõl is tudjuk, hogy vannak hazu-
dós emberek. Már 1900 körül formálód-
tak válaszok a kérdésre, például Freud
majd a magyar Szondi Lipót kutatásai-
ban. Bizonyos önérvényesítési ösztön túl-
zott, torzult megjelenésével magyaráz-
zák. Adódhat önértékelési zavarból: a
pasas túl sokat képzel magáról, a többi
embernél nagyobb helyet igényel magá-
nak a környezete tudattartalmában, tisz-
telt hallgatóság. Másoknál az életbeli si-
kertelenség kompenzációjáról van szó:
ha már a szerelemben, házasságban,
munkában nem vagyok sikeres, legalább
szavakban törlesszek az élet igazságta-
lanságával szemben. A kutatók enyhéb-
ben ítélik meg azokat a hazudozásokat,
amelyek gyökere bizonyos mûvészi, szí-
nészi ösztön kiélése. A füllentõ szerepet
játszik. Ezt úgy élvezi, mint a gyerek az
óvodában a katonásdit vagy a fõzõcskét.
Felmerülhet a kérdés, tisztelt hallgató-
ság, hogy a hazudós személyiség milyen
feltételek közt változhat igazmondóvá. A
tapasztalatok ezen a téren mondhatni ál-
talánosak, s a változás lehetõségét illetõ-
en meglehetõsen szkeptikusak. A közvé-
lekedést jól tükrözik a sánta kutyáról szó-
ló és más — a hazug emberrel kapcsola-
tos — közmondások. („Akkor is hazudik,
ha jó napot kíván.”) Létezik tehát itt is
egy erkölcsi normarendszer, amely azzal
bünteti a hazudósakat, hogy akkor sem
hisz nekik, ha igazat mondanak, tisztelt
hallgatóság.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Magyar kupamérkõzésMagyar kupamérkõzés
Sárszentmiklós Sopron csapata ellen játszott szerdán délután.Sárszentmiklós Sopron csapata ellen játszott szerdán délután.
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Fajankó okos
felesége

Volt egyszer egy le-
gény. Nem volt csú-
nya, elég ügyes legény
vót, de egy küllõje hi-
ányzott, s ezért a falu-
ban mindenki csak Fa-
jankónak hívta. Elter-
jed egyszer a hír, hogy
Fajankó megnõsül.
De még milyen ügyes
menyecskét vett el!
Megérte hát Fajankó
is, hogy családalapító
legyen. Lett is egy gye-
reke, méghozzá há-
rom hónapra, ahogy
megnõsült.
Számítgatja Fajankó
az ujjain, fuszulyka-
szemmel, kukorica-
szemmel, de mind
csak három hónapot
adott ki. Nyughatatlan volt: hogyan lehetséges ez? Lehet, hogy
csak három hónapig hordozza valaki a gyereket? Azt mondja a
feleségének:

— Te asszony, hogy lehet, hogy te három hónapra szülted meg
ezt a gyereket, mikor minden asszony kilenc hónapig hordozza?

Azt feleli a felesége:

— Látod, te paraszt, azért hív mindenki téged Fajankónak a fa-
luban, mert ilyen buta vagy! Hát számítsd ki, te mafla, ha tudsz
számolni: három hónapja, hogy elvettél, három hónapja, hogy
hozzád mentem, s három hónapja hogy veled vagyok. Hát most
számítsd ki, te mafla: háromszor három, az nem kilenc?

— De, bizony, annyi! Jó, hogy mondod, te asszony most már
meg vagyok nyugodva, mert bizony nyugtalan lettem volna, ha
nem világosítasz fel...

Megfejtés

Egyszer volt, hol nem volt.

Bámul, mint borjú az új kapura.

Hetet-havat összehord.

Átesik a ló másik oldalára.

Ki sokat markol, keveset fog.

A baj nem jár egyedül.

Helyes megfejtést küldött be: Jákob Mária, Sárbogárd; Törzsök
Beáta, Sárbogárd; Szabó Dominik, Sárbogárd; Tóth Melinda,
Sárbogárd; ifj. Kovács József, Sárbogárd; Kovács Luca, Sárbo-
gárd; Varjas Orsolya, Sárbogárd; Varga Cecília, Sárbogárd;
Varga Mátyás, Sárbogárd; Varga Júlia, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:
ifj. Kovács József, Sárbogárd, Vasút út 26/a.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

ÍRJ SZABÁLYT, ÉS EGÉSZÍTSD KI
A TÁBLÁZATOT!

x 80000 62000 75000 100000 93000
y 50000 17000 28000 37000 9000
z 30000 45000 49000 56000

Beküldési határidõ: 2006. szeptember 26.

Heti idõjárás

A hét második felében megnyugszik
idõjárásunk, anticiklon húzódik térsé-
günkre, biztosítva a kellemes õszi idõ-
járást. A hûvös hajnalokat mérsékel-
ten meleg nappalok követik, csapadék
nem várható. A reggeli hõmérséklet
11—16, a nappali 20—26 fok körül
várható.

www.metnet.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

szeptember 30-án (szombaton), 18 órakor

rendezendõ hangversenyünkre, amelyet a Sárbogárdi Önkormányzat

dísztermében rendezünk 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 Etelka fuvolamûvész

és a szerzõ.

A Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar mûsora, vezényelnek: Huszics Vendelné

és Huszics Vendel, zongorán kísér: Huszics Ibolya.

A rendezvényt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a Patikamérleg Bt.,

a Vagyonhasznosító Szövetkezet és a Sárbogárdi Önkormányzat támogatja.

A belépõdíj önkéntes. Minden zenekedvelõt vár a Bogárd-Dal Egyesület

A somorjai kórus 2006. október 1-jén (vasárnap) Vajtán,

a 10 órakor kezdõdõ búcsúnapi szentmisén is énekel.
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Szeptember 23., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Száza-
dunk 9.30 Mindentudás Egyeteme 10.35 Európa kék szalagja, a Duna 11.30 Del-
ta 12.00 Híradó 12.05 Izomláz 12.35 Hurrá, vidékre költözünk! 13.00 Sandokan
13.30 Barangolás Borneóban 14.05 Csellengõk 14.30 A Caltech és a magyarok
15.30 TS 16.00 TS 18.05 A Golden Gate híd igazi története 19.00 Híradó 19.30
Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Édesek és mostohák 21.10 A kétszáz éves
ember 23.25 Híradó 23.30 Sporthírek 23.40 1956-2006 EMLÉKÉV
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.50 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.10 Recept-
klub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Eltûntnek
nyilvánítva 13.45 Odüsszeia 14.50 Tuti gimi 15.40 Ki vagy doki? 16.40 Fater élve
vagy halva 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Dili-vízió 21.10 Halálos fegy-
ver 23.15 A betolakodó 1.05 Vészhelyzet 2.45 Újabb titkok nyomában
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Jetix 10.00 Mókás állatvilág 10.30 Kalandjárat 11.00
Stahl gyerekkonyhája 11.30 Laktérítõ 12.30 Így készült: Az egy bolond százat
csinál 12.35 Mister Sterling 13.25 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõ-
zsaru 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity
20.10 Bölcsek kövére 22.15 Stephen King: Tûzgyújtó 0.35 Gépállat SC 2.20 Vad-
nyugati bûnvadászok 3.10 A láthatatlan ember 4.00 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 Barangoló 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle
19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Hon-
derû 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a
rádiós évek

Szeptember 24., VASÁRNAP
MTV: 4.20 TS — Gyorsasági-vb 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 TS 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Ortodox ifjúsági
mûsor 10.30 Útmutató 11.00 Unitárius istentisztelet 12.00 Híradó 12.10
TS-Sport 7 12.55 TS 14.45 Unokáink sem fogják látni 15.20 Abszolút 15.45
Feszty-körkép 16.15 Fõtér 17.15 Szívek szállodája 18.00 Állatkölykök 19.00 Hír-
adó 19.25 Krém 20.25 Édesek és mostohák 21.25 A szólás szabadsága 22.35
Zsaroló zsaruk 0.20 Híradó 0.30 Sporthírek 0.35 TS-Motorsport 1.00
TS-Gyorsasági-vb
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers 6.25 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.35
Játék 10.40 Isteni sugallat 11.30 Dawson és a haverok 12.25 Teguila és Bonetti
13.20 Harmadik típusú találkozások 16.05 Egy rém rendes család 16.35 Döglött
akták 17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Nem férek a bõ-
rödbe! 21.50 Heti hetes 22.55 Rossz álmok 1.10 Portré 1.45 Rémálom az Elm ut-
cában 2. 3.10 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 10.00 Lassie 10.30 Két Testõr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30
Knight Rider 13.30 Monk, a flúgos nyomozó 14.30 Smalville 15.30 Jake 2.0
16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 James Bond: Halj meg máskor! 22.35 Struman-show 0.35
Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Baptista istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolat-
jel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.00 Önkormányzati választás 2006.
19.30 Esti mese 19.40 Kiss Angyal Ernõ nótáiból 20.04 Mi a titka? 20.57
Közvetítés a Nemzeti Színházból 22.00 Krónika

Szeptember 25., 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 10.40 Szabadság tér 17. 11.45 A sokszínû val-
lás 12.00 Híradó 12.30 A szólás szabadsága 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 13.56 Példakép(p) (2.) 14.00 Max, a zsaru 15.00 Fellini mesél 16.00
Szomszédok 16.35 Szívtipró gimi 17.24 Példakép(p) 17.30 Híradó 17.40 Körzeti
híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv
ügyvédje 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Bestseller 23.00 Kultúrház
23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Provokátor 0.15 Az igazság
bajnokai
RTL KLUB: 5.30 MegaMan 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.05 Disney-rajzfilm
15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Drakula halott
és élvezi 22.50 A túlélõk 0.55 Reflektor 1.10 Bundesliga 2.20 Rali vb 2.45 ITHON
3.00 AutóMánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 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 fosztoga-
tói 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív

20.10 Áll az alku 21.10 NCIS 22.15 Szulák Andrea Show 23.20 Csillagkapu 1.20
Tények este 0.50 Gamer 2.30 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 A bitófa árnyéká-
ban—dr. Fehér Miklós írásából 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.04 Ze-
ne-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 Freskó—Szabó Magda regényé-
nek rádióváltozata 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Pályám emlékezete 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Szeptember 26., 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 Csellengõk
12.00 Híradó 12.30 Kék fény 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 13.59
Példakép(p) (3.) 14.05 Max, a zsaru 15.00 Fõtér 16.00 Emeljük fel szívünket!
16.08 Katolikus krónika 16.35 Szívtipró gimi 17.05 Magyar elsõk 17.24 Példa-
kép(p) 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Életképek 20.40 Önök kérték! 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 Az orosz lázadás

RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 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 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Ár-
ral szemben 23.10 XXI. század-a legendák velünk élnek 23.45 Reflektor 24.00
Igaz történetek 1.50 Kórház a város szélén 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután
15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 MEGATÁNC 22.20 A mexikói 0.30 Moziverzum 1.00 Té-
nyek este 1.30 Páran párban 2.00 Sírig tartó barátság 2.50 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 A bitófa
árnyékában 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 Freskó—Szabó Magda regényének rádióváltozata 21.05
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Szeptember 27., 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 13.59 Példa-
kép(p) 14.05 Hawaii üzenetek 15.00 Kormányváró 15.30 Alkotóház 16.00 Szom-
szédok 16.35 Szívtipró gimi 17.24 Példakép(p) 17.30 Híradó 17.40 Körzeti hír-
adók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 TS 23.00
Szerda este 23.30 Kultúrház 24.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Napló 56 0.15
Kandahar

RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 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 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A
szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05 A fõnök 24.00 Reflektor 0.20 A kard mestere
3. 1.55 Kórház a város szélén 2.50 Papás-mamás

TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00
Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Született feleségek 22.15 A médium 23.15
Magas feszültség 1.10 Tények este 1.40 Tökös csajok 2.10 Szökés Budára 4.30
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Be-
szélni nehéz! 11.33 A bitófa árnyékában 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10
Zene-szóval 15.05 Önkormányzati választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Freskó-Szabó Mag-
da regényének rádióváltozata 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek
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Szeptember 28., 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 11.05 Babamagazin 11.30 Szabadság tér 17.
11.35 Route 56, az én 56-om 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.00 Rondó
13.59 Példakép(p) 14.05 Hawaii üzenetek 15.05 Az utolsó édenkertek 16.00
Szomszédok 16.35 Szívtipró gimi 17.22 Példakép(p) 17.30 Híradó 17.40 Körzeti
híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05
1956-2006 EMLÉKÉV 21.05 Árulkodó nyomok 22.00 Csütörtök este 22.30 Pano-
ráma 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45
Perceval lovag
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Játék 10.45 Top
Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.15 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 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti Showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Kemény zsaruk 0.30 Ref-
lektor 0.40 Infománia 1.15 Kórház a város szélén 2.15 Papás-mamás 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután
15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Beverly Hills-i zsaru 23.20 10-8: Veszélyes õrjárat 0.15
Strucc 0.45 Tények este 1.15 Karatetigris 4. 3.05 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 A bitófa árnyékában 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 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 Freskó 21.06 A XX. szá-
zad titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Önarckép

Szeptember 29., 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 Gyúrkó Pál kanászkürtje 13.00 Sorstársak 13.30
Sírjaink hol domborulnak? 13.55 Példakép(p) 14.00 Hawaii üzenetek 14.55
Regióra 15.50 Szomszédok 16.24 Példakép(p) 16.30 Szívtipró gimi 17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradók 17.50 Napló 56 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI
20.05 Dob+basszus 21.05 Árulkodó nyomok 22.00 Péntek este 22.35 A piros
kardigános utazó 23.00 Kultúrház 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56
23.40 Gyepkutyák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 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 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Lost—Eltûntek 22.05 Odaát 23.05 A bolygó neve: a Halál 1.45 Reflektor 2.00
MeneTrend 2.15 Kórház a város szélén 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szó-
da 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután
15.30 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Féktelen száguldás 23.10 Sliver 1.20 Tények este 1.50
Chris Isaak-show 2.40 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 A bitófa árnyékában 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Választási hirdetések 20.35 Freskó 21.05 Beszél-
ni nehéz 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

Zenés németalföldi
körút

Idén németalföldi, belga és holland szerzõk mûveibõl adott
ízelítõt a zenekedvelõknek Jákob Zoltán, a sárbogárdi zene-

iskola tanára, a református gyülekezet kántora, valamint Mol-
nár László, a Budapesti Zeneakadémia trombita szakos hallga-
tója a református templomban.
Laci egyébként éppen egy országos versenyen volt túl, ahonnan
nyertesként tért haza, többek között egy értékes trombitával is
gazdagodva.
A két muzsikus a híres Josquin des Pres egyik (15. századi) mo-
tettájával nyitotta meg a különleges alkalmat, majd a Testvérek,
menjünk bátran kezdetû (455.) dicséretet követõen a kevésbé
ismert Jan Pieterszoon Sweelinck, az amszterdami Öreg temp-
lom orgonistája mûveivel folytatták mûsorukat.
Elõadásukban hallhattuk még egy azonos nevû unokatestvér-
pár, a genti illetve a londoni Jean-Baptiste Loeillet érzelmes
dallamait; a 19. század második felében élt belga Jacques
Bonset egy — a holland szabadságharcban híressé vált — nép-
dalra írt improvizációját és egy Luther-korálra komponált vari-
ációját; Klaas Jan Mulder ma is élõ orgonista egyik gyönyörû
feldolgozását; végül pedig négy holland szerzõ: Sander van Ma-
rion, Cor Kroonenberg, Leen’t Hart, Cor Reminsje genfi
zsoltárokra írt, modern hangzású alkotását.
Agyagási István tiszteletes úr igehirdetését Jacques-Nicolas
Lemmens romantika korabeli triója vezette be. A zenés áhíta-
tot a Már nyugosznak a völgyek kezdetû (503.) dicséret zárta a fi-
atal elõadók kíséretével.
A konferanszié szerepét Jákob Zoltán felesége, Tünde töltötte
be.

Hargitai Kiss Virág
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasz-
nálású hitelek, hitelkiváltással, ajándék ér-
tékbecsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 mil-
lió—3600 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06
(30) 681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rö-
vid határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolás-
technika 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhe-
tõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(08785649)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

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

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

Tûz- és munkavédelem vállalkozások szá-
mára; 06 (30) 9765 912. (0921504)

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

Sárbogárd központjában eladó új építésû
családi ház; 06 (70) 534 8326. (0921599)

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

Örspusztai sertéstelepre állatgondozót ke-
resünk; 06 (30) 294 2006. (0921583)

Szántóföldet bérelnék Sárbogárd és Pusz-
taegres környékén; 06 (30) 294 2006. (0921583)

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

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

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

Abai sörözõbe fiatal nõi pultost felveszek,
szolgálati lakást biztosítok. Tel.: 06 (30) 9275
627.

Kezdõ számítógépkezelõi és alapfokú szö-
vegszerkesztõ 25 órás tanfolyamok indulnak
a törbörzsöki iskolában esténként, 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 te-
lekkel eladó; 06 (30) 941 1650. (0921738)

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

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ
Mûvek u. 2.) azonnali belépéssel felvesz 3
mûszakos munkarendbe: gépkezelõt és gép-
beállítót prés- és ponthegesztõ üzembe;
CO-hegesztõt lakatos üzembe. Közlekedés:
szerzõdéses járattal. Jelentkezni: a fenti cí-
men valamint az alábbi telefonszámon lehet:
06 (25) 259 450/102 mellék.
Építési telek eladó Sárszentmiklóson; 06
(20) 389 3258.
Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó; 06 (30) 970 7349. (0921639)

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

Sárbogárdon összkomfortos, családi ház 380
négyszögöl telekkel, teljes közmûvel eladó.
Tel.: 06 (70) 623 0109. (0921838)

Sárbogárd—Töbörzsökön parasztház 3,5
millióért eladó. Tel.: 06 (25) 466 161. (0921837)

Szobatiszta kismacskák (10 db) gazdit keres-
nek. Tel.: 06 (25) 462 331.
Ágynemûtartós gyermekheverõ kitûnõ álla-
potban, ugyanitt kistévéhez való fali tartó
gyári csomagolásban eladó; 06 (20) 394
2372.
Önerõ nélkül új lakáshoz lakáslízing (10 mil-
lió—63.800) szabadon felhasználható lakás-
hitelek, állami támogatással minimálbérre
is; 06 (30) 363 8979, 06 (70) 387 2039, 06 (30)
568 3974. (0921834)

Öthónapos németjuhász kutyák eladók.
Tel.: 06 (30) 357 5005. (0921833)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde
megkezdte tevékenységét. Érd.: 06 (30)
9275 627. (0921829)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1. Tel.:
06 (25) 460 252, 06 (30) 956 4067. (0921827)

Lakás kiadó; 06 (25) 460 773.
Vasat, lemezt, színesfémet vásárolnék ma-
gas áron; 06 (20) 329 2694. (0921822)

Ismét tömött, konyhakész májkacsák kapha-
tók folyamatosan Cecén. Érdeklõdni lehet a
06 (25) 234 303-as telefonszámon az esti
órákban.
Vegyes borszõlõ eladó; 06 (25) 461 288.
(0921819)

Sárbogárd—Alsótöbörzsökön fõút mellett,
családi ház eladó. 2 szoba, konyha, nagy te-
lekkel. Irányár: 2,2 millió Ft; 06 (20) 9177
172.
6 helyiségbõl álló, 140 m2-es irodahelyiség
kiadó Sárszentmiklóson; 06 (20) 522 5012,
06 (25) 518 600. (0921814)

Vállaljuk gazdasági társaságok (kft., bt., rt.)
egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók,
magánszemélyek könyvelését, bérszámfej-
tését, tb-ügyintézést, bevallások elkészíté-
sét, hitel és egyéb ügyintézéseket. 06 (20)
522 5012, 06 (25) 518 600. (0921814)

6 tonnás, flixplatós tehergépkocsival fuvaro-
zást vállalunk. 06 (20) 522 5012, 06 (25)
518 600. (0921814)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, akár kiszállítással kaphatók. Tel.: 06 (20)
9475 970. (0921649)

Lambéria 998 Ft/m2; hagyományos parketta
1998 Ft/m2-tõl; akác kerítésléc 199 Ft-tól.
Tel.: 06 (20) 9475 970. (0921649)

Újszerû állapotban lévõ egyszemélyes, ki-
húzható, ágynemûtartós fotelágy eladó.
Irányár: 25.000 Ft. Tel.: 06 (30) 348 4373.
(0921648)

Ház eladó Sárbogárdon, Kígyó köz 16. Két
szoba, fürdõszoba, hagyományos fûtés. Tel.:
06 (30) 209 4799. (0921647)

Láncfûrészek eladók. Tel.: 06 (20) 4519 759.
(0921779)

Papagájok (60 db) és galambok eladók. Cse-
re is érdekel. Tel.: 06 (20) 4519 759; 06 (30)
213 2808. (0921779)

Telket vásárolnék Sárbogárd és környékén,
valamint Székesfehérváron a 62-es, 63-as út
déli részén. Tel.: 06 (20) 977 0804.

Tollpaplan-készítés! Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/B, Pákolicz Árpádné; 06 (25)
476 051. (0921775)

Ócskavasat (mosógép, radiátor, gáztûzhely)
vashulladékot és roncsautót vásárolnék, 06
(20) 329 2694. (0921768)

Eladó 600 négyszögöl lucernaföld Sárbogár-
don, a Nagyipari szõlõhegyen. Cím: Sárbo-
gárd, Köztársaság út 36. (0921767)

Árpád u. 102. szám alatt családi ház eladó
nagy telekkel. Érdeklõdni a helyszínen,
(0921754)

Sárbogárdon négyszobás családi ház eladó
az Úttörõ u. 3. szám alatt. Irányár: 15 millió
Ft; 06 (70) 459 3167. (0921850)

Ady-lakótelepen lakást vásárolnék. Tel.: 06
(30) 419 2936. (0921849)

Ötrészes, fehér szekrénysor és 3+1+1 ülõ-
garnitúra (kinyitható) kitûnõ állapotban sür-
gõsen eladó. Irányár: 60 e—50 ezer Ft-ért el-
adó. Tel.: 06 (20) 460 7644. (0921847)

Használt heverõ és íróasztal székkel eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 (70) 7726
749. (0921790)

Árpád-lakótelepi földszinti lakás eladó; 06
(20) 354 2598. (0921788)

Rántani való csirke kapható. Tinódy u. 52.;
06 (25) 460 738. (0921787)

Magyar és angol nyelven gépelést vállalok;
06 (70) 459 3170. (0921785)

Fiat Ducato 91-es, 1.9-es diesel, felújított
motorral, 9 személyes eladó. Tel.: 06 (20)
310 3047. (0921784)

Mikro presszóba pultost keresünk; 06 (30)
500 3394. (0921782)

Kulturált vendéglátóhelyre biliárdasztalt ki-
helyeznék; 06 (30) 631 5517. (0921783)

Vegyes tûzifa 1.600 Ft/q, 20 q felett fuvar-
költség nélkül. Tel.: 06 (70) 374 0769. (0921781)

Kemény tûzifa tüzépár alatt 200 Ft-tal, fu-
varköltség nélkül. Tel.: 06 (70) 374 0769.
(0921781)

Ingatlanfedezetû hitelek: választott kedvez-
ménnyel, ajándék hitelkártyával. Érd.: 06
(20) 323 6011. (0921777)

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)

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR SZOMBATON
REGGEL 7 ÓRÁTÓL a sárbogárdi vásárban,
utána árusítás a város területén. (0921789)
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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

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a MIKLÓSI ABC-ben

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.

AKCIÓ!
TOMI Kristály 2 kg 900 Ft

TOMI Kristály 1,5 liter 900 Ft

ARIEL 1 kg 730 Ft

BONUX 2 kg 900 Ft

COCCOLINO 1 liter 370 Ft

papírzsebkendõ 100 db-os 49 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)
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Nyílt
tér

Nagy Lászlóék cége, a Szegletkõ építi a LIDL áruházat. A héten már a tetõszerke-
zetet ácsolták. A tetõfedés után akkor is tudnak majd dolgozni, ha megjön a

rossz idõ. Novemberben szeretnék befejezni a munkákat. /H/

Köszönet
A Bogárd és Vidéke lapjain keresztül
szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogatták és
munkájukkal segítették az elmúlt
szombaton a Kislóki Napok keretében
megrendezett Roma Ifjúsági és
Sportnap rendezvényét.
Támogatóink: Hargitai Lajos (Bogárd
és Vidéke Lapkiadó), Horváth István
(mûvelõdési ház), Kelemen Béla
(Pentagri Kft.), Molnár Zoltán (zöld-
ség, gyümölcs), Havasi Kinga (vállal-
kozó), Esélyek Háza, Ferenc Kornél
(képviselõ).
Külön köszönetet mondunk Kislók la-
kóinak az önzetlen segítségükért, va-
lamint a kedves fogadtatásukért, ami
nagyban hozzájárult a rendezvény si-
kerességéhez.

Szervezõ: Lakatos Gyõzõ

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

id. DOMJÁN JÁNOS
temetésén részt vettek,

sírjára virágot,
koszorút helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a
Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért!

Gyászoló család

Köszönjük mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérték

SÁNDOR FERENCNÉ
Badics Etelkát.

Sírjára virágot helyeztek,
gondolataikban velünk voltak.

Köszönjük az AVAR-T Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.

Gyászoló család

Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk

özv. TÓTH ISTVÁNNÉ
született Porkoláb Anna,

sárszentmiklósi lakos

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Kiegészítés
Lapunk elõzõ számában közöltük az
önkormányzati választás jelöltjeinek
listáját. Az alapi polgármesterjelöltek
között akkor még nem szerepelt

SALAMON LAJOS
független jelölt neve, mivel hivatalos
regisztrálása csak késõbb vált ismert-
té.

Szerkesztõ

Búcsúzunk

A hétvégi szüreti mulatság után, va-
sárnap jött a szomorú hír, hogy szep-
tember 17-én hosszú betegség után
meghalt Szabó Tibor, Sárbogárd, Ti-
nódy u. 154. sz. alatti lakos, a
tinódiak „papája”. 1940. november
10-én született. A tinódi közösség
egyik aktív tagja volt, aki mindig vi-
dámságot vitt a közösségi életbe. A
szüreti felvonulásokon õ hajtotta a
csaposkocsit. Három éve már beteg-
sége miatt csak a kiskapuból intege-
tett a felvonulóknak.
Búcsúznak tõle barátai, ismerõsei,
mind, akik szerették Õt.
A tinódiak nevében

Ébl Mihály

„Gratulálunk!”
Ezúton is szeretnék gratulálni az
MSZP városi szervezetének a Változás
2002—2006 címû szórólap megjelen-
tetéséhez. A szórólap valóban tökéle-
tesen alkalmas a választópolgárok
megtévesztésére mind színével, mind
pedig címével. Hogy valójában kik is
állnak mögötte, az csak az elõrelátóan
egészen apró betûkkel feltüntetett ol-
dalfeliratból derül ki. Az sem mellé-
kes, hogy az MSZP-s csapat saját prog-
ramjának és terveinek ismertetésére
egyetlen betût sem pazarol, helyette a
hatékonyabb módszerben, az ellenfél
lejáratásában igyekszik jeleskedni.
Mindezeken felül e szórólappal a szer-
vezet azt is egyértelmûvé tette, hogy a
történelem folyamán már oly sokszor
jól bevált „a cél szentesíti az eszközt”
szellemiséggel teljes mértékben azo-
nosul. Ezek mind olyan „erények”,
melyeket csupán az MSZP országos
vezetésének sikerült alulmúlnia. Még
egyszer gratulálok, és további sikere-
ket kívánok önmaguk teljes lejáratásá-
hoz.

Dr. Lendvai Gábor
(X)Fizetett politikai hirdetés

Épül a LIDL áruház

S Á R B O G Á R D I
K É P E S L A P O K

kaphatók
szerkesztõségünkben.


