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SZÜRETI FELVONULÁS
ALAPON

Szombaton rendezték Alapon a szüreti felvonulást. A mene-
tet a szépen feldíszített kocsik és a színes népviseletbe öltö-

zött táncosok tették igazán látványossá.

Az alapiak végig kint álltak a kapuban és integettek a menet-
nek. Több helyen süteménnyel, itallal kínálták õket. Itt leszáll-
tak a kocsikról, és tánccal köszönték meg a szíves vendéglátást.
Este a hagyományokhoz híven hajnalig tartó szüreti bálban tán-
colt a falu népe. /H/

I D Õ S E K Ü N N E P E

Az idõsek napja alkalmából a helyi szociális intézmény dol-
gozói és az önkormányzat több programmal is várták a

sárbogárdi és környékbeli szépkorúakat. Koradélutántól kü-
lönféle egészségügyi méréseken lehetett részt venni, majd az
ünnepi mûsor keretében a város iskolásai adtak elõ egy verses,
zenés, prózai összeállítást. E mûsorra a városi nyugdíjasklub
hölgytagjai is készültek. Schönborn Mária néni kiváló elõadásá-
ban hallhattuk Szakály Éva: Élet és halál címû versét. Õt követõ-
en nyolc cigánylány perdült a közönség elé. Táncukat fergete-
ges taps kísérte. Az ünnep vendégséggel és tombolával zárult.

Hargitai Kiss Virág

Csacsifogat a rétszilasi szüretiCsacsifogat a rétszilasi szüreti
felvonulásonfelvonuláson (Írásunk a 2. oldalon)(Írásunk a 2. oldalon)
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Szüreti mulatság Rétszilason

Évrõl évre nagyobb szabású a rétszi-
lasi szüreti felvonulás és mulatság.

Az idén Sárszentmiklósról, Sárbogárdról
és Cecérõl is érkeztek fogatok.
Horváth István pincéjénél gyülekeztek a
fogatosok és a felvonulók, innen indultak
végig a falun énekszóval, zeneszóval. Ti-
zenhét kocsi vitte a népes társaságot. Há-
rom hintó is részt vett a menetben. Herc-
zeg László a bírót és bírónét, Vida Károly
a vajdát és vajdánét, Ertwán István a nép-
viseletbe öltözött családját vitte saját hin-
tóján. A csapos kocsit Nagy Pista bácsi
hajtotta. A szõlõfürtökkel feldíszített ko-
ronát id. Farkas István vitte. A zenét az
úton és a bálban is Simon Jocó szolgáltat-
ta.

Elsõ állomásuk a kocsmánál volt, ahol a
körtáncba bevonták a nézõket is. Az
egyik fiatalasszony elkapta az éppen oda-
érkezõ Lengyel Zoltán országgyûlési
képviselõt, a másik Juhász János polgár-
mestert. Teljes családok is beöltöztek,
még az apró gyerekekre is magyar ruhát
adtak. A menet két órán át járta a kis fa-
lut, majd visszatértek Horváth István pin-
céjéhez, ahol bõséges, kitûnõen elkészí-
tett csülökpörkölttel várták õket Rigó
István és Juhász László fõzõmesterek.
A vacsora után a rétszilasi klubteremben
hajnalig tartó táncmulatságon szórako-
zott a falu apraja-nagyja és a környékrõl
érkezett vendégsereg. Annyi volt a ven-
dég, hogy a klubban egy gombostût sem
lehetett volna leejteni. Hajnali négyig
szólt a zene.
A szervezõk ezúton is köszönik minden
segítõnek a munkáját, amivel hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez.

Hargitai Lajos

Kukoricafajta-bemutató
Az LG vetõmag-értékesítõ cég múlt csütörtökön mutatta be Lajtos János földjén az
általa forgalmazott kukoricafajtákat az érdeklõdõ gazdáknak. A bemutatóhoz kap-
csolódóan a KITE gépeit is kiállították. /H/
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A megújulás kapujában
Aki a 63-as útról Abára befordul, meg-
csapja az otthonosság illata. A nyílegye-
nes fõutcán végig cseperedõ fák sora kí-
sér bennünket, mellette széles gyalogjár-
da és kerékpárút vezet végig a falun. Min-
denütt a fejlõdés, megújulás jelei látha-
tók.

Hétvégén ünnepélyesen felavatták a fel-
újított, háromszintesre átalakított pol-
gármesteri hivatalt. Ez az avató a válto-
zást jelképezõ egyik pillanat csupán.
Mert itt nincs megállás. Ez új perspektí-
vákat, új lehetõségeket nyit meg az aba-
iak számára. És nem csupán annyiban,
hogy itt van már okmányiroda, vannak
térségi irodák, hanem ez az épület azt is
jelképezi, hogy ennek a falai között
készülnek a jövõ tervei.
500 millió Ft-ot nyertek EU-s pályázaton.
Ennek felébõl készült el az önkormány-
zat felújítása, a másik felébõl pedig 9
km-nyi belterületi út épül meg.
Dr. Vida Gábor, a MEH Területfejlesz-
tési Hivatalának vezetõje elismerõ sza-
vakkal méltatta azt a munkát, amit Abán
végeznek. Kiemelte az építõipari klaszter
létrehozásának gondolatát, amely lehe-
tõvé tette, hogy a helyi vállalkozók
együtt, eredményesen pályázhassanak a
helyi és környékbeli nagyberuházásokra,
uniós projektekre. Ennek eredménye-
ként készülhetett el helyi szakemberek
közremûködésével a polgármesteri hiva-
tal épülete is.
— Tisztelet az abai polgároknak, mert
megértették, hogy csak összefogással le-
het elõbbre lépni — zárta köszöntõjét.
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ
az abai fejlõdést méltatva megjegyezte,
hogy ez az épület rövidesen talán „Aba
városháza” feliratot kaphat:
Szabó Gábor, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke Márai Sándor szavait idézte a hi-
vatalról: „A hivatalnak nem az a célja,
hogy jó legyen. A célja nem emberi, ha-
nem állami. A legjobb hivatal és a legtö-
kéletesebb hivatalnok, amely nem zavar-
ja túlságosan az életet.”

— Az abai nem egy hivatal, hanem egy te-
lepülés, egy térség központja — tette
hozzá. Szavait távolabb álló abai polgá-
rok lelkes bekiabálása kísérte, amelyben
polgármesterüket és Abát éltették.
A református lelkész markánsan fogal-
mazott:

— A Vörös Hajnal termelõszövetkezet
csillaghullásától vezetett az út Aba címe-
rének tündökléséig.
A nemzetiszín szalag átvágása után a ven-
dégek és az abai polgárok végigjárták az
egész épületet. Többen nagy élvezettel
vették igénybe a liftet. A polgármester
irodája a második szinten van. Ez az iro-
da eleganciájával, masszív, faragott búto-
raival méltóságot, stabil erõt sugároz.
Aki ide belép, megérzi: itt nem Kossa La-
jos abai polgármesterrel találkozik, ha-
nem Aba képviseletében Aba polgármes-
terével, aki mögött ott érezhetõ ennek a
településnek az összefogása, egyetértése
a közös célok véghezvitelében.
Ezt az érzést erõsítette meg a délutáni
abai programismertetõ, amelyre a Mil-
lenniumi emlékparkban felállított nagy
sátorban került sor. Itt mutatták be a kis-

térség jövõjét meghatározó programo-
kat.
Kossa Lajos elmondta: évek óta azon dol-
goznak, hogy az Abán és a kistérségben
élõk életminõsége javuljon. Már eddig
mintegy ötmilliárd forintnyi fejlesztési
forrás jött ide. A jövõ terveit „Együtt a
megújulás kapujában” címmel hirdették
meg. Ez hét nagy tervcsomagot foglal
magába:
— a térség ökológiai megújulását szolgál-

ja a Nádor „zöldfolyosó”, a Séd—Ná-
dor—Gaja vízrendszer rehabilitációja;
— intelligens város és kistérség minta-
programja;
— Sárvíz Technológiai Park és Felnõtt-
képzési Központ;
— Sárvíz Életiskola — szerves nevelé-
si—oktatási alapmodell az óvodától az
egyetemig;
— kistérségi rendõrõrs létesítése;
— organikus szennyvíztelep és -tisztító-
rendszer kiépítése;
— Híd — amely összeköt. Ehhez kap-
csoltan kistérségi kapcsolati modell ki-
építése.
A programismertetõn az abai polgárok
és a térség képviselõi vettek részt.
Abán mindig történik valami!

Hargitai Lajos
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Átadták a sáregresi hivatalt
A sáregresi polgármesteri hivatal régi épületét teljesen felújí-
tották. Pályázaton nyertek erre 4 millió Ft-ot, 1,5 millió Ft saját
erõ mellett. Ebbõl elkészült a tetõcsere. A belsõ felújítás 3,8
millióba került, amelyhez TEKI-pályázaton nyertek pénzt. A
megújult, szép épületet múlt pénteken adták át.
Lengyel Zoltán köszöntõjében elmondta: annak ellenére, hogy
az elmúlt években a faluban utakat építettek, iskolát, óvodát
mûködtetnek, elkészült a polgármesteri hivatal teljes felújítása,
Sáregresnek nincs adóssága, sõt, tartalékaik vannak. Õ társa-
dalmi megbízatásban látja el feladatát. Számára nagy öröm,
hogy sikerült pályázati pénzek felhasználásával a település
központjában álló polgármesteri hivatal épületét felújítani.
Szabó Gábor, a Fejér Megyei Közgyûlés elnökének méltató
szavai után ünnepélyesen átvágták az ajtó elõtti nemzetiszín
szalagot. Lengyel Zoltán ezután büszkén vezette végig a vendé-
geket az épületen.

Hargitai Lajos

FOGATHAJTÁS SÁREGRESEN
Minden évben megrendezik az õszi fogathajtó-bajnokságot
Sáregresen. Erre a sáregresi fogatok mellett a környékrõl is jön-
nek mindig népi fogatok. Az idén annyi hintó érkezett, hogy a
népi fogathajtásra nem kerülhetett sor.
Az idõjárás kedvezett a versenynek. Lengyel Zoltán polgármes-
ter legnagyobb meglepetésére õt is benevezték az egyik fogattal
egy versenyen kívüli hajtásra. A lovak nem mindig értették meg
az új hajtó utasításait. Meg-megtorpantak egy-egy akadálynál,
de végül — ha háromszoros idõvel is — a polgármester sikere-
sen végighajtotta a pályát. Zoli lelkes bátorságát nagy tapssal ju-
talmazták a nézõk.

A rendezõk jó szervezéssel, kitûnõ vendéglátással biztosították
a családias hangulatot a versenyen. Akadályhajtásban nulla hi-
baponttal Vámosi István sárbogárdi fogata volt a legjobb. Má-
sodik lett Guti Béla, harmadik egy szintén sárbogárdi verseny-
zõ: Tóth Imre. Negyedik Csernyánszki László, ötödik ifj. Sem-
jén Attila, hatodik Baranyai László.
Vadászhajtásban elsõ lett Vincze István, második Forró Tibor,
harmadik Csernyánszki László, negyedik Baranyai László, ötö-
dik Domonkos Géza, hatodik Pongrácz László.
A rendezvény díszvendége Tarnócapuszta birtokosa, id. So-
mogyvári András, fõvédnöke Harrach Péter országgyûlési kép-
viselõ volt.

Hargitai Lajos
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Felvonulás Sárkeresztúron
Már javában készítették elõ a szüreti
ebédet a kiváló szakácsok, amikor
Sárkeresztúron összeállt a szüreti
menet. A résztvevõk a kultúrháznál
gyülekeztek és nagy sürgés-forgással
készülõdtek az indulásra. A lányok
még utolszor végigsimították szok-
nyájuk ráncait, a legények kalapjára
árvalányhajat tûztek és szalagot kö-
töttek; a kocsisok még egyszer meg-
nézték, hogy a székek biztosan áll-
nak-e a helyükön.
Népes szüreti társaság örvendeztet-
te meg idén a keresztúriakat, elöl há-
rom szép hintóval, és helyre lovasok-
kal. Az óvodásoktól kezdve a nyug-
díjasokig mindenki kivette a részét a
munkában és a mulatságban.

Hargitai Kiss Virág

Sárkeresztúri
olvasóinktól

Kicserélt égõk
Korábban többször is beszámoltunk róla,
hogy Sárkeresztúron nem mindenütt ég-
nek a közterületen a lámpák, mert amíg
az önkormányzat és az áramszolgáltató
nem tudtak egyezségre jutni, nem lehe-
tett kicserélni a tönkrement égõket.
Egyik olvasónk hívta szerkesztõségünket,
hogy végre sor került a cserére, így —
hosszú idõ után — újra világítanak a lám-
pák. Errõl egyébként két hete, a csütörtö-
ki lapterjesztéskor magam is meggyõzõd-
tem: a polgármester kalauzolásával a
Voltrex Kft. autója járt körbe a község-
ben és tette föl az új égõket.

Nem árt
az óvatosság!

Egy másik sárkeresztúri olvasónk arra
szeretné fölhívni a többi helybéli figyel-
mét, hogy a vasútállomásnál legyenek kö-
rültekintõek. Õ ugyanis úgy járt, hogy a
vonatra várva leült a padra. Mellé ült egy
férfi, aki elkezdett hozzá beszélni. Egy-
szer csak megjelent a felesége, féltéke-
nyen rárontott a panaszosra, hogy mit
akar a férjétõl, és tettleg bántalmazta õt.
Mint késõbb kiderült, egy csapat rendsze-
resen kint lebzsel a vasútállomásnál, már
másba is belekötöttek, nem kizárt, hogy
tolvajlás, zsebelés céljából.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Szüret az oviban

AHõsök terén lévõ óvodások múlt pénteken elevenítették fel a régi hagyományo-
kat. Az egyik csoport elment szüretelni, a többiek díszítették az óvodát. Elõzõ

nap néhány szülõ és gyerek feldíszítette Nagy Gergely és Gárdonyi János kocsiját. Ko-
csis papa elõkészítette a prést
és a darálót. Engem arra kér-
tek, hogy vigyem át a régi
népdalkörös citerát és játsz-
szak rajta régi népdalokat.
Nagy sikere volt a citerának a
gyerekek körében. Utána
szüreti játékok következtek,
majd minden csoport felvo-
nulhatott a szüretis kocsikon.
Ezután kipréselték a szõlõt és
megkóstolták a mustot, tán-
coltak is úgy, mint egy igazi
szüreti bálban.

Hargitai Lajos
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A KISTÉRSÉG KÉPVISELÕJE
TÓTH JÓZSEF, Nagylók polgármestere nemcsak Nagylókon
méretteti meg magát a hétvégi választásokon (a település
egyedüli, független polgármesterjelöltjeként), hanem megyei
szinten is, a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület színei-
ben. Amennyiben sikeresen szerepel, a megyei közgyûlésben õ
képviselheti a Sárbogárdi kistérség településeit.

Tóth József: — A Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület tá-
mogatásával a környékrõl más jelöltek is indulnak. A közgyû-
lésben a mandátumok aszerint lesznek kiosztva az egyesület ré-
szérõl, hogy melyik kistérség hogyan szerepel a választáson.
Ezért lenne fontos, hogy ne csak a nagylóki választópolgárok,
hanem a kistérség többi településein élõk is — akik a civil szfé-
rával szimpatizálnak — az egyesületre tegyék a voksukat. Egy
mandátum megszerzéséhez 2000-2500 szavazat kell.
— Mikor csatlakoztál az egyesülethez?
— Amikor két és fél éve polgármester lettem. Szimpatikus volt,
hogy a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület pártérdekek-
tõl függetlenül mûködik. Nagylóknak több közös programja is
van Abával, illetve a Sárvíz kistérséggel település- és térségfej-
lesztés terén, és a Leader akciócsoportban is hozzájuk tarto-
zunk.
— Miért esett a választás éppen rád, hogy te képviseld a Sárbogárdi
kistérséget ebben az egyesületben?
— Kossa Lajos, Aba polgármestere, az egyesület elnöke talán
látta rajtam, hogy két és fél év után maradt bennem elég tarta-
lék ahhoz, hogy ne csak Nagylók fejlesztését vigyem tovább, ha-
nem a Sárbogárdi kistérség településeinek érdekeit is képvisel-
jem. Nagylók a Sárvíz és a Sárbogárdi kistérség között helyezke-
dik el. Én megpróbálok mindenben aktívan részt venni. Szív-
ügyem, hogy addig, amíg teszem a dolgom, úgy csináljam, ahogy
tõlem elvárható, telik, illetve amennyire a lehetõségek adottak.
— Mik az egyesület célkitûzései?

— Többek között az Etalonsport program folytatása, aminek a
keretén belül több óvodai tornaszoba is épült már; a terület- és
térségfejlesztés uniós és hazai források felhasználásával; a
Nagylók és Sárszentágota közötti összekötõ út, illetve egy közös
kerékpárút-hálózat megépítése; közös feladatszervezés.
A választásokon már az sem lenne rossz eredmény, hogyha
esetleg egy bizottsági mandátumot kapnék, mert akkor már na-
gyobb rálátásom lenne a dolgokra, és ráhatásom bizonyos dön-
tésekre. Fontos, hogy a kis települések is képviselve legyenek a
megyénél. Helyben és kistérségi szinten is a civil, alulról jövõ
kezdeményezéseket szeretném képviselni, mert véleményem
szerint ezeket kellene támogatni és erõsíteni. A polgármester-
ként eltöltött két és fél év alatt rájöttem, hogy az, ami alulról in-
dul, és aminek van gazdája, sokkal életképesebb, mint hogyha
az ember tálcán nyújtja át a dolgokat. Több civil szervezet is mû-
ködik Nagylókon, és az általuk rendezett programok révén föl-
pezsdült a közélet, és több az idelátogató is. Ugyanezt kellene
kiszélesíteni a Sárbogárdi kistérségre. A települések civil szer-
vezeteinek össze kellene fogni, közös rendezvényeket szervez-
ni.
— Ehhez kell egy olyan agilis polgármester, mint te, és egy olyan
önkormányzat, ami összefogja ezeket az egyesületeket.
— Megpróbálunk támogatni minden olyan civil szervezõdést,
amelyik életképes. Bármilyen problémával jönnek hozzánk, ha
tudunk segíteni, segítünk, ha nem, azt is elmondjuk.
— Korábban a sárbogárdi gimnáziumban tanítottál. Tanítani
más, mint egy települést vezetni, de úgy látom, elfogadtak az embe-
rek, és igen jól belejöttél ebbe a munkába.
— Alpolgármesterként is ráláttam bizonyos dolgokra, már ab-
ban az idõben is több pályázatot írtam, amivel fejlesztési lehetõ-
ségekhez jutott a település, de polgármesterként sokkal több a
lehetõségem. Élvezem ezt a munkát. Minden feladat egy új
kihívás.

Hargitai Kiss Virág

Tisztelt
Választópolgárok!

A Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület tagjaiként, Fejér megye déli térségében sok helyi polgár személyes ismerõseként
szólítjuk meg Önöket, és azt kérjük, ha egyetértenek céljainkkal, október 1-jén, az önkormányzati választásokon támogassák
egyesületünket a megyei közgyûlési listán.
Hangsúlyozzuk, hogy egyesületünk pártoktól függetlenül azért harcol, hogy a megye déli, fejletlenebb térségének kistelepülési
érdekeit minél nagyobb számban képviselhessük a megyei közgyûlésben.
Október 1-jén szavazzon a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület listájára!

Tóth József, Nagylók polgármestere; Nagy Lajos, Alsószentiván polgármestere /X/ Fizetett politikai hirdetés

Tóth József, Nagylók
polgármestere

Nagy Lajos, Alsószentiván
polgármestere
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Polgármesterjelöltek vitafóruma
A három sárbogárdi polgármesterjelölt kedd esti vitafórumára
sokan voltak kíváncsiak. A mûvelõdési központ színházterme jó
háromnegyedrészt megtelt. A jelöltek és a hallgatóság is nagy
izgalommal várta a fórumot. Jó okkal, hiszen mindhárom jelölt
sajátos politikai eseményeket követõen indult Sárbogárd pol-
gármesteri székéért.
Juhász János, volt MSZP-s polgármester látványos „válóper”
után a Fidesz—KDNP—NF támogatásával indul független je-
löltként, jobboldali programmal.
Szabados Tamás körül az országgyûlési választások idején forr-
tak az indulatok, amikor „megpuccsolták” és helyette dr. Sza-
badkai Tamást indították sikertelenül. Most a puccsolók támo-
gatásával lett az MSZP—SZDSZ polgármesterjelöltje.
Bártfai Antal körül nem dúltak ugyan látványos politikai viha-
rok, az eredmény mégis látványosra sikeredett. A KAPOCS
Egyesület még a választások elõtt a Fidesz helyi szervezetének
szétesése után a jobboldalon jött létre, de civil szervezetként
nem voltak hajlandók betagozódni egyik pártba sem, hanem
önálló civil listával indultak a választáson, méghozzá úgy, hogy
jelöltjeik közt öt Fidesz-tag volt. Bártfai pártoktól független ci-
vil várospolitikát hirdetett meg. Ezt nem volt könnyû értelmez-
ni a választópolgárok számára. A város egyes helyein megjelen-
tek nagyméretû plakátjaik, amelyen Bártfai Antal egy dobozt
tart „Civil csomag” felirattal. Ezzel jelképezte, hogy a polgárok
aktivitására számít.
Persze, a pártok is a polgárok aktivitására számítanak ilyenkor,
a választások után pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Nem mindegy, hogy ki lesz a polgármester, és az se mindegy,
hogy kik kerülnek be a testületbe. Bennünket, választópolgáro-
kat ez a vita abban segíthet, hogy ki-ki nagyjából be tudja mérni,
hogy kire érdemes szavaznia, hogy felfogása, ízlése leginkább
érvényesülhessen az új testületben.
Az új testület egészen biztosan nagyon sokszínû lesz, senkinek
nem lesz többsége, ezért a polgármesternek egyezséget kell te-
remteni a sok érdek között, hogy mûködõképes legyen a
testület.
Éppen ezért a másfél órás vitán, amit a helyi kábeltelevízió is
közvetített, az egyik fontos kérdés az volt, hogy ki az, aki más
meggyõzõdésû képviselõkkel leginkább képes az egyezségre.
Helyszûke miatt csak néhány témát emelek ki, arról is kivonato-
san számolok be. Aki szeretné látni a fórumról készült videofel-
vételt, pénteken este 18 órakor a kábeltelevízión ismét megnéz-
heti.
Már rögtön a fórum elején Juhász János élénkítette a vitát pro-
vokatív megjegyzéseivel, amibõl nem hagyta ki a két mûsorve-
zetõt sem. Elsõsorban Szabados Tamás volt a célpontja. Így Ju-
hász és Szabados között volt némi pengeváltás. Bártfai igyeke-
zett kimaradni a pártpolitikai csatározásból.
Kérdeztük a jelölteket a munkahelyteremtésrõl, városgazdál-
kodásról, városfejlesztésrõl és arról, hogy milyen testülettel
dolgoznának szívesen együtt. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban
akkor támadt nagy nevetés, amikor Juhász Jánosra került a vá-
lasz sora, mert hiszen elevenen él az emberek emlékezetében az
a harc, ami közte és az MSZP—SZDSZ-frakció közt zajlik. Ju-
hász János hangsúlyozta, hogy õ még Nedoba Károllyal is
együtt tud majd mûködni. Erre újabb nevetés, bekiabálás volt a
válasz. A vita közben olykor bizony a nézõket is rendre kellett
utasítani.
Kemény lakossági kérdések érkeztek mindhárom jelöltnek.
Szabados Tamástól kérdezték, hogyan tud együttmûködni
azokkal, akik nemrég hátba támadták. Szabados a kérdésre vá-
laszolva elmondta, hogy a politikában nincs helye a sértõdött-
ségnek. Õ a helyzetet tudomásul vette, és a jó cél érdekében vál-
lalja az együttmûködést. Kompromisszumkész, és hajlandó
együttmûködni mindenkivel, aki a város érdekében kíván tenni.

Juhász Jánostól kérdezték, hogy tud együttmûködni azokkal,
akiket eddig állandóan ütött. Azt válaszolta: A fideszesek vol-
tak azok, akik mellé álltak a költségvetés kérdésében, míg a sa-
ját frakciója errõl a problémáról nem akart tudomást venni.
Bártfai Antaltól pedig azt kérdezték, miért nem mûködik most
azokkal együtt, akikkel eddig szövetségben volt. Mi az oka an-
nak, hogy a KAPOCS Egyesületnek több a fideszes képviselõje-
löltje, mint a Fidesznek? Bártfai azt válaszolta, hogy bizonyára
jelent az valamit, hogy több náluk a Fidesz-tag a képviselõjelöl-
tek között, de ennek okát a fideszeseknek jobban kell tudniuk.
Õk nem kívánták alávetni magukat egy pártérdeknek nevezett
valaminek, hanem elsõsorban a polgárok érdekeit szeretnék
képviselni.
Kényes kérdésként kapta Bártfai, hogy miért Orosvári Zsolttal
szövetkezett és miért szerepel éppen õ elsõ helyen a KAPOCS
megyei listáján? Ez talán politikai alku volt?
Bártfai ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy õ azokkal dolgozik
együtt, akik mellé álltak, és segítenek abban, hogy a KAPOCS
Egyesület céljait véghezvigyék. Ez nem politikai alku volt
részérõl.
Szabados Tamástól azt kérdezték, hogy 2002-ben személyes ga-
ranciát vállalt az elkerülõ út megépítésére. Az elkerülõ út azóta
sem épült meg. Talán lejárt a személyes garancia?
Szabados: Nem járt le a személyes garancia. A posta megépíté-
séért is vállaltam személyes garanciát, és az a beruházás köz-
benjárásomra megvalósult. Ebben a ciklusban viszont az M8-as
Lepsény—Dunaújváros közti szakasza épül meg, és ehhez kap-
csolódik majd az elkerülõ út megépítése is. Amennyiben jól pá-
lyázunk ,és lesz összefogás elsõsorban kistérségi szinten, na-
gyon sok fejlesztési forráshoz juthat a város. Nekem vannak
olyan kapcsolataim, amelyek bizonyára sokat segítenek majd,
hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájuthassunk.
Juhász Jánostól kérdezték, mivel magyarázza, hogy közéleti
emberként több ülésen trágár hangnemet engedett meg magá-
nak? Megválasztása esetén is ez lesz-e a gyakorlat, és akkor
hány „galamb” repül majd a hivatalból?
Juhász János azt válaszolta, hogy minden embernek van egy fej-
lõdési útja. Ha megnézzük, hogy az MSZP mikori idézeteket
tett föl az ellene irányuló sárga nyomtatványra, látható, hogy
azok mind régebbiek voltak. Ha akkor nem fújja föl a helyi sajtó
azt a kiszólását, nem lett volna téma.
A jelöltektõl kérdezhetett a közönség is.
Összegezve a történteket: jó hangulatú vita, jól sikerült fórum
volt. A jelöltek és a közönség többnyire elégedett volt. Volt min
derülni, és elhangzottak súlyos, komoly dolgok is. A polgármes-
terjelöltek teljesítményét érthetõ okból nem minõsítem, mert
nem kívánok befolyásolni senkit a döntésében. A szûk idõkeret-
ben mindenki kifejthette a legfontosabb nézeteit és szót ejthe-
tett a programjáról is. Aki részt vett a vitán, kialakíthatta a véle-
ményét a jelöltekrõl.
Kit válasszunk? Döntsék el, és vasárnap gyakorolják állampol-
gári jogunkat, minél többen menjenek el szavazni!

Hargitai Lajos
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Óvodából a polgármesteri székbe?
Méhes Lajosné a 2006-os õszi helyhatósági választásokon Alap pol-
gármesteri székéért indul. Arról kérdeztem, miért döntött úgy, hogy
vállalja a polgármesterjelöltséget.
Méhes Lajosné: — Voltaképpen nem gondolkoztam én a pol-
gármesterségen mindaddig, amíg ki nem derült, hogy jelenlegi
polgármesterünk, Horváth József nem indul. Egyébként sem áll
tõlem távol ez a munka, hiszen három cikluson keresztül voltam
önkormányzati képviselõ és a pénzügyi bizottság elnöke. Szíve-
men viselem a falu sorsát. Nem a magam feje után, hanem so-
kak kérésére, ösztönzésére is hallgatva vállaltam a megmérette-
tést.
— Érez magában elegendõ erõt, energiát ehhez a feladathoz?
— Alaposan átgondoltam azt, hogy mit vállalok. Teljes ember-
ként, maximális erõbevetéssel fogom végezni a polgármesteri
munkát, ha megkapom ehhez a polgárok bizalmát. Biztos csalá-
di háttér van mögöttem. Ez ad erõt ahhoz, hogy ne hátráljak
meg a nehézségek elõl. Úgy gondolom, az Alapon töltött mun-
kás évtizedek bebizonyították az itt élõk számára, hogy nem
hátrálok meg a feladatok elõl, és ha valamit vállalok, azt végig is
viszem.
— Mit szeretne megvalósítani, ha polgármesterré választják?
— Az elsõ és legfontosabb a következetes, céltudatos fejlesztés
és szigorú pénzügyi gazdálkodás mellett a község intézményei-
nek mûködtetése legalább a jelenlegi színvonalon. Emellett a
minõségi munka javítása minden területen. A lehetõségek ki-
használásával új munkahelyek teremtése. Az egyesületekkel,
egyházakkal, civil szervezetekkel már eddig is jó kapcsolatok
elmélyítése, a falu közösségi életének erõsítése.
— Milyen konkrét fejlesztési elképzelései vannak?
— A mûvelõdési ház felújításának befejezése, abban igazi kö-
zösségi élet megteremtése a fiatalok és idõsek számára egy-
aránt. Egyúttal a mûvelõdési ház szolgáltatásait is bõvíteni kell.
Az iskola, óvoda teljes felújítása sürgetõ feladat lesz számunk-
ra. Szeretném létrehozni az idõsek napközi otthonát és fejlesz-
teni ezzel párhuzamosan a házi betegellátást, a mozgásképte-
len, egyedülálló, beteg emberek jelzõrendszeres ellátását. A
szennyvízhálózat kiépítése uniós követelmény. Ezt a nagy fel-
adatot is el kell majd végeznünk. Természetesen a már megle-

hetõsen szépen kiépült úthálózatot továbbfejlesztjük és kar-
bantartjuk. A nõk mindig törekszenek arra, hogy környezetük
szép, gondozott legyen. Ezért tartom fontos feladatomnak azt
is, hogy ez a falu virágos, szép legyen, az erre járók lássák, hogy
gondozottak a közterületek, porták.
— Gondolom, ebben számít a falu lakosságára is.
— Az önkormányzati pénzforrások és a pályázatokon elnyert
pénzek mellett sokkal fontosabbnak tartom a közösség összefo-
gását. Igazi jó eredményeket csak úgy lehet elérni, ha ebben
mindenki segíti a munkánkat. Ezért is szeretném megköszönni
annak a sok embernek a biztatását, megelõlegezett bizalmát,
meggyõzõ biztatását, a sok kopogtatócédulát, amivel elindítot-
tak ezen az úton, amivel megerõsítettek, hogy megméressem
magam. Tudom, hogy a közösség szolgálata nem dicsõség,
hanem felelõsségteljes, nehéz feladat. Ennek tudatában
vállaltam a jelölést.
Bemutatkozó választói fórumomat szeptember 28-án, csütör-
tökön, 18 órakor tartom a mûvelõdési házban. Erre minden ala-
pi polgárt szeretettel várok!

/X/

KIT VÁLASSZUNK POLGÁRMESTERNEK?
Méhes Lajosné személyében olyan jelölt indul a 2006-os õszi helyhatósági választásokon

Alap polgármesteri székéért, aki által, ha megválasztják, garantált a falu töretlen fejlõdése.

MIÉRT?
* Óvodavezetõként bizonyította, hogy jó gazdaként képes volt fejleszteni

és magas szakmai színvonalon vezetni az intézményt.
* Már öt éve õ szervezi az egész települést megmozgató családi majálist,

fõzõversenyt, kulturális bemutatót, az idõsek napját.
* Közremûködik a néptánctalálkozó, lovas nap, falunap, kihívás napja,

adventi együtt éneklés szervezésében.
* Nyolc éve szervezi az óvónõk térségi szakmai képzését.

* Munkáját az igényesség, magas színvonal jellemzi.

Méhes Lajosné bemutatkozó választói fórumát

szeptember 28-án, csütörtökön, 18 órakor
tartja a mûvelõdési házban.

Erre minden alapi polgárt szeretettel vár!
/X/
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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

/X/
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A program nélküli
polgármesterjelölt

Miért is ezt a címet adtam az írásomnak? Olvastam Juhász János je-
lenlegi polgármester „költõi” tájékoztatóját. Állítólag ebben a prog-
ramját akarta ismertetni. Ez valahogy nem sikerült neki.
A tanulmányaival kapcsolatosan sajnálatos, hogy nem írja a teljes
igazságot. Csak annyit ír róla, ami az õ szempontjából fontos. Én a má-
sik felét is ideírom. Tudomásom szerint õ, annak idején, a frakcióban
nagy harcok és veszekedések árán verte át, hogy az összes költségét,
a tankönyvektõl az utazásig stb., térítse meg a város. A testületi ülé-
sen az általa megerõszakolt koalíció ezt megszavazta. A jelenlegi „har-
costársai” akkor ez ellen hangosan kikeltek, sõt, a közvélemény is elle-
ne fordult. A felzúdulás hatására lépett vissza, hátrált meg. Most ebbõl
próbál magának erényt kovácsolni.
A hatalom megtartása érdekében mindenkibe beletörli a cipõjét. Pél-
dául Magyar Józsefbe, akinek rengeteget köszönhet, többek között a
2002-es kampányát is. Mikor bántotta õt az örökös kampányfõnöknek
nevezett úr?
A program ismertetése helyett megsértõdött, és arra reagált, hogy mi,
nem tagadom, MSZP-sek ismertettük az õáltala elmondottakat, ame-
lyek elhangzottak a szájából az elmúlt 4 év alatt, a teljesség igénye nél-
kül. Persze csak azokat mertük a röplapokon megjelentetni, amiket
még a nyomdafesték talán elbírt. A többit õrizzék a jegyzõkönyvek és a
hangfelvételek, vagy az akkor jelen levõ emberek emlékezete.
Vajon melyik mondatáért haragszik õ?
Róla a kedves III/III. azt írja, hogy békés ember. Tudomásom szerint
nagyon sok emberrel összeveszett mind a testületben, mind a hivatal
dolgozói, és az egyszerû bogárdi állampolgárok közül. Hogy csak né-
hány esetet szemezgessek. Összeütközésbe került Horváth Tibor úr-
ral. Varga László hitoktatót farizeusnak nevezte. A saját koalíciójáról,
amíg volt, már nem is beszélve. Ezek az emberek mind rosszak, hitelte-
lenek, alkalmatlanok? Kérdem én, ki a jó az „igazmondó” Juhásznak? A
válasz nagyon egyszerû: csakis õ maga és Krupa Rozália, akit most fe-
dez. Õk most a jók, az okosak, igazságosak, tisztességesek.
A röplapon azzal a Lengyel Zoltánnal parolázik, akit többször méltatott
negatív jelzõkkel, amikor még hithû MSZP-s volt. Ez már eléggé arcpi-
rító. Azt mondja, hogy a hatalomért az ördöggel is szövetkezik, mert az
jobban fizet, mint a biztosítási ügynökség.
Nagy a tét, tisztelt sárbogárdiak. Kell nekünk a Juhász—Krupa páros?
A polgármesteri hivatal dolgozóinak a véleményét, a nagy többségét
én már tudom. Október l-jén, vasárnap fohászkodni fognak azért, hogy
õk ne jöjjenek vissza. Hallgattassék meg a fohászuk, azt kívánom én is.
Még meg sem történt a választás, de õ máris belerúg a KAPOCS Egye-
sület polgármesterjelöltjébe. Mert neki mindig ellenség kell. Csak
azért, mert jelölteti magát vele szemben. Neki az lenne a jó — szerin-
tem —, ha a testület így állna fel: polgármester J. J., testület: J. J.,
jegyzõ: Krupa Rozália. De talán még így is nagy veszekedések lenné-
nek a testületben. Különben az említett egyesületben több a jobboldali
beállítottságú ember, mint a FIDESZ—KDNP—NF-ben. Mert ott van
volt MIÉP-es, MSZP-s, Kisgazda, MDF-es, talán van fideszes is. Tarka
egy társulat, az biztos. Igazi gyûjtõpárt.
Szerintem Juhász Jánosnak nem Sárbogárd a fontos, hanem a hata-
lom, mindenáron, illetve a jegyzõasszony felfüggesztésének visszavo-
nása.

Tisztelt Sárbogárdiak!
Október 2-án már késõ át-, vagy újraértékelnünk a szavazásunkat.
Most városunkban nem az a kérdés, hogy Fidesz vagy MSZP. Nem az
a kérdés, hogy Orbán vagy Gyurcsány. Nem az a kérdés, hogy Ferencz
Kornél vagy Hegedûs Tibor. A kérdés még ennél is egyszerûbb. Vagy
Szabados Tamás és egy új jegyzõ, vagy Juhász János és Krupa Rozá-
lia. Kérem Önöket, hogy október elsején szavazzanak Szabados Ta-
másra és az õ csapatára!

Perjési Ferenc
/X/ Fizetett politikai hirdetés

Valójában ki is vagy?
E kérdéssel plakáterdõ árasztotta el szerda reggelre a várost.
A kérdés fölött az én arcképem található, a plakáton (jogszabályba
ütközõ módon) nincs feltüntetve, hogy kik az „elkövetõk”.
Persze, én azért tudom, hogy kik vagytok (ha már ennyire tegezõ-
dünk).
Független polgármesterjelölt vagyok, az engem jól ismerõk szerint
tisztességes szolgálója vagyok a városnak és lakóinak.
Olyan ember vagyok, aki kiismert benneteket, és emiatt otthagyta az
MSZP-t, amely véleményem szerint már nagyon régóta nagyon ke-
vés baloldali értéket vall magáénak.
2002. októberi megválasztásomat követõen én nem pártmegbízott-
ként viselkedtem, hanem a város valamennyi lakójának polgármes-
tere igyekeztem lenni.
Hogy mi nem vagyok, azt most a teljesség igénye nélkül felsorolom:
Nem vagyok az, aki 12 éven át pártkatonaként a parancsokat „hõsie-
sen” teljesítve nyomkodta a parlamentben a gombokat és szavazott
pl. a Bokros-csomagra.
Nem vagyok az, aki 16 éven át a megyei közgyûlésben tevékenyke-
dett és az MSZP-nek soha ellent nem mondva, gombot félre ott sem
nyomva, megszavazta a Szent György Kórház igencsak kétes privati-
zációját, mintha a választóitól erre felhatalmazást kapott volna.
És nem vagyok az, aki részt vett volna a tavaszi hazug kampányban,
aminek a levét egy ország issza.
Amúgy gratulálok Elvtársak, Hofi Gézát idézve: ,,...ennél mélyebbre
süllyedni, már csak akkor, ha a vakondot is meghívták...”

Juhász János
/X/ Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgárok!
Rigó László a kisvárosi megyei lista 4. helyén, Varga Gábor a
kistelepülési megyei lista 4. helyén a Fidesz—KDNP—NF
képviselõjelöltjeiként kérjük a választópolgárokat, hogy sza-
vazatukkal támogassanak bennünket, hogy a Fejér Megyei
Közgyûlésben a déli térséget tudjuk képviselni.

/X/ Fizetett politikai hirdetés

VADPLAKÁTOK?
Szerdán délelõtt Sárbogárdot ismeretlen eredetû vadplaká-
tok árasztották el. Rajtuk Juhász Jánosnak az a fotója látha-
tó, amelyen MSZP-s sapkában áll a Plus áruház elõtt. Alatta
egy kérdés: „Ki vagy te valójában?” Juhász János kérdezte
tõlem, tudom-e, ki tette ki azokat, mert ugyanaz a kép ná-
lunk az újságban is szerepelt. Mivel a képet nem mi készítet-
tük, megkérdeztem a rivális Szabados Tamást és Bártfai An-
talt is, hogy õk vajon tudnak-e a plakátról. Szabados Tamás
és Bártfai Antal határozottan nyilatkoztak arról, hogy nekik
ahhoz a plakáthoz semmi közük, és ettõl az akciótól is
elhatárolják magukat.
— Döbbenetes, hogy a vége felé kezd eldurvulni a kampány.
Ma reggelre én is kaptam ocsmány, trágár, mocskolódó, név-
telen levelet. Nem egy esetben telefonon is zaklattak már, de
nem foglalkozom vele. Csak az a döbbenetes, hogy itt élnek
közöttünk ilyen emberek — tette hozzá nyilatkozatához Sza-
bados Tamás.
Csak ezt a néhány napot bírjuk még ki durvaság nélkül!

Hargitai Lajos
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Néhány szó Sáregresrõl Sáregresnek…
Amikor elhatároztam, hogy indulok a polgármester-választáson, leginkább
gyermekkorom kisfaluja motivált. A nyírségi falu szegény volt, és ma sem
gazdag, de boldog és fejlõdik, mert akik benne élnek, ezt akarják. És ezt
akarják a vezetõik, akik nem a tiszteletdíjért, hanem a megtiszteltetésért
tesznek többet, gondolkodnak és küzdenek a forintokért. Mert több kell
mindenbõl. Igen, mindenbõl, de nem csak pénzbõl. Szeretetbõl, segítõkész-
ségbõl, figyelembõl kell a legtöbb.
Figyelembõl egymásra, hogy meglássuk a problémákat, segíthessünk, figye-
lembõl, hogy megelõzzük a bajt, orvosoljuk a gondokat, elkerüljük a káro-
kat. És persze több kell összefogásból, mert többre jutni, bajból kievickélni,
örömeinket közösen érezni, ahhoz KÖZÖSSÉG kell. Sok kis közösség, ami
egységgé válik. Mert közösség egy nyugdíjasklub, egy öregek napközi ottho-
na, közösség a fiatalok klubja, közösség egy népdalkör, ahol az emberek jól
érzik magukat.

ITTHON
SÁREGRESEN!

Én hiszem, hogy ez a falu is ilyen volt. Ma nem ilyen! Ma csak
a hivatal mûködik, a közösség nem. Fel kell támasztani õket,
mert egy falut élettel, örömmel csak a lakói tölthetnek meg.
Emberközelbõl csak néhány hónapja ismerem a falut, de ér-
zem, hogy a problémák mellett rengeteg a tenniakarás, a
jobbra törekvés, az összefogás igénye.
És persze sok a kérdés. Miért tudnak jobban fejlõdni a szom-
szédok? Miért nem mûködik nálunk semmi? Miért nincs pol-
gárõrségünk? Miért nincs ifjúsági klubunk? Miért nincs
nyugdíjasklub? Miért nincs jövõképünk, faluközpontunk, egy
hely, ahol találkozhassunk egymással?
A választ nem tudom, de azt igen, hogy ami ma kérdés, jövõ-
re nem lehet az. Mert ezeket megcsináljuk! Hiszen minden itt
van hozzá! Mûvelõdési házunk, futballpályánk, iskolánk,
óvodánk. Csak élet kell bele. Megszervezni a nyugdíjasklu-
bot, ahol találkozni lehet, receptet cserélni, emlékezni, lehet
beszélgetni, és szervezni hozzá vendégeket, aki tanácsot ad
az öregkori problémákra, gyógyszerhasználatra, aki segít
szépen, egészségesen élni.
Hely kell a fiataloknak. A focipályára csapatot kell szervezni,
Sáregres nem maradhat sport nélkül! Persze kell diszkó, mi-
ért kellene ezért máshová menni, jöjjenek ide mások, a mi fi-
ataljaink legyenek a faluban. Legyen egy hely, egy tér, egy
terem, ahol összejöhetnek a fiatalok csak úgy, beszélgetni,
együtt lenni, filmet nézni, találkozni, de együtt a mi falunk-
ban.
A falu, ami ma egy kicsit kopottacska, pedig lehetne szép, vi-
rágos, fasorokkal kerített. Ez nem pénz kérdése! Csak akar-
juk és higgyük el, hogy egy év múlva, közösen, törõdéssel, fi-
gyelemmel, munkával, fát ültetve, virágot plántálva egy más
utcakép fogadja az átutazót.
Csináljuk meg a polgárõrséget! Egyetlen falu a környéken
Sáregres, ahol nincs, nem vigyázunk, nem törõdünk ma-

gunkkal. Pedig sokan nem tudnak mit tenni a sorozatos lopá-
sok ellen, védjük meg magunkat, falunkat!
Szervezzük jobban a szociális szolgáltatást, hogy minden rá-
szoruló részesüljön a kevésbõl is, hogy mindenki, aki már
nem tud magáról gondoskodni, érezze: van hova fordulnia.
Könnyítsünk azoknak a terhein, akiknek nincs mibõl fizetni a
szemétszállítást, a vízdíjat.
Szeretném elérni, hogy aki tud, ha keveset, ha sokat, hely-
ben dolgozhasson, keressünk lehetõséget: szociális föld-
program, állatkihelyezés, kertészeti termelés stb., hogy el-
adható érték teremjen a faluban, hogy legyen jövedelem,
hasznos, értelmes munka.
A közmunka a közösség javára váljon, ne látszatmunka le-
gyen az állami pénzbõl.
Ha építünk, beruházunk, a helyi vállalkozók dolgozzanak raj-
ta, hiszen ez a pénz helyben teremt adót, bevételt, munkale-
hetõséget. Bõvítsük, fejlesszük a falut, tartsuk itt a fiatalokat,
házhellyel, támogatással, munkalehetõséggel. Tegyük rend-
be az útjainkat, építsük meg a csatornahálózatot.
Vonzó, fejlõdõ falut szeretnék, ahonnan nem el, hanem aho-
va visszajönnek az emberek.
Igen, ehhez már pénz kell, sok pénz, de higgyék el, hogy van,
csak meg kell szerezni pályázatokkal, lobbizással, sok mun-
kával.
Egyik legfontosabb feladatom, hogy ezt tegyem, fejlõdést,
fejlesztést, munkát hozzak a falunak.
Sáregres sorsa mindannyiunk kezében van, és higgyék el,
együtt képesek leszünk arra, hogy egy gondoskodó, magá-
ban bízó, értékes faluvá váljon a település.
Ha rám szavaznak, a jövõre szavaznak!

Mocsár Eleonóra független polgármesterjelölt

/X/ Fizetett politikai hirdetés
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FURCSA JUBILEUMOK
(Még egy esély)

2006 nemcsak az én „fennállásomnak” a
jubileumi éve (hatvanadik), hanem újko-
ri demokráciánk is 16. születésnapját ün-
nepli, éppen az ötödik szabad választá-
sokkal.
Ez elég ok, hogy valamiképpen számot
vessek saját cselekedeteimrõl és az el-
múlt választási ciklusok helyi történései-
rõl, ahogyan én éltem meg, én látom.
Október 1-jén újra választ az ország, így
Sárbogárd lakossága is. Jártamban-kel-
temben sokan, sokféle kérdést tesznek
fel: Kit válasszunk? Mi lesz a jó nekünk?
Lehet még ennél is rosszabb? Elmen-
jek-e választani? És még sorolhatnám.
Magam is megfogalmaztam nagyon sok
kérdést, és nem véletlen, hogy csak az
utolsó pillanatban adtam le a szükséges
és elégséges ajánlócédulákat a választási
bizottságnál független jelöltként. Ilyen
kérdések kavarogtak bennem: Vajon
megtanultuk-e a dolgokat objektíven
megítélni? Megfelelõen élünk-e a joga-
inkkal? Tudjuk-e mirõl (és fõleg kirõl)
szavazunk? Odafigyelünk-e a körülöt-
tünk, a velünk történtekre? Érdemes-e
ma Magyarországon, Sárbogárdon köz-
életi szerepet vállalni? Azt hiszem, nem
járok messze az igazságtól, ha ki merem
mondani: NEM. Pedig ideje lenne felnõ-
nünk, és nem bedõlnünk. Ideje lenne
megéreznünk a felelõsségünket választ-
hatóként és választóként egyaránt.
A hatvan évembõl legalább negyven a
nyilvánosság (kisebb-nagyobb embercso-
portok, közösségek) elõtt zajlott. Mun-
kámmal, magatartásommal, az általános-
sal nem mindig egyezõ véleményemmel
nap mint nap állásfoglalásra, vélemény-
nyilvánításra késztettem (néha akarva,
néha akaratlanul) a körülöttem, a velem
kapcsolatban lévõket. Meg is ítélt ki-ki a
saját szempontjai szerint. Kaptam érte
hideget is, meleget is. Nem tartottam ma-
gam soha tévedhetetlennek, a „tutit”
megmondónak, de fönntartottam a jogot
magamnak, hogy saját véleményem le-
gyen az „átkosban” is és most is. Az IDÕ
sok esetben évek múltával igazolt csak
(és nagyon sokszor már azok tartották sa-
ját érdemüknek a közben kialakult hely-
zeteket, akik a legjobban ágáltak ellene),
de ez sohasem zavart. Jártam a magam
útját. Édesanyám mindig azt mondta: a
dolgok hosszú távon úgyis kiegyenlítõd-
nek. Tényleg így volt. A másik fontos ta-
nítása az volt, hogy: a JÓT ne a dicsére-
tért, az elismerésért tedd, hanem a hasz-
nosságáért, és ne várj érte köszönetet, ha-

nem köszönd meg a sorsodnak (Istened-
nek), hogy neked módodban állt jót ten-
ned.

1993-ban ingoványos talajra — a helyi
politika színpadára — tévedtem. Elõre
leszögezem: semmit nem bántam meg, és
így utólag visszanézve sem érzem úgy,
hogy bármit is máshogyan kellett volna
tennem. A dolgom végeztem — a legjobb
tudásom szerint, az adott körülmények
között — képviselõként, polgármester-
ként is. Ahogy telik az idõ, egyre inkább
kiderül, hogy nem is volt rossz idõszak a
város életében a 94-98 közötti idõ, amit
természetesen az akkori képviselõ-testü-
let érdemének tartok, de benne a saját
munkámmal. Erre az idõre esik a gázbe-
ruházás befejezése, szennyvízberuházás
elsõ két üteme, a digitális telefonrend-
szer kiépítése, a regionális hulladéklera-
kó teljes kivitelezési és pénzügyi elõkészí-
tése, az intézmények mûködõképességé-
nek megõrzése és folyamatos karbantar-
tása — csak 1998-ban 25 millió forint
(2006-ban ugyanezen célra 2,5 millió!)
—, és ez nem is a teljes felsorolás. Azt
meg éppen csak megemlítem, hogy
1994-ben százmillió feletti adóssággal
vettük át a várost, és közel hatvanmillió
tartalékkal adtuk át 1998-ban. Ma a hiány
bõven a háromszázmillió felett van. Ezért
is mondtam az utolsó rendes testületi ülé-
sen, hogy ilyen rosszul egyik testületben
sem éreztem magam, mint az elmúlt há-
rom évben. Az erõbõl meghozott, éssze-
rûtlen döntések miatt — elõre látva azok
rövid és hosszú távú káros hatását —, bi-
zony nehéz volt megértõnek maradnom
az úgynevezett „baloldallal” szemben.

Egyetlen ciklusban sem volt ilyen pártpo-
litikai színekbe öltöztetett egyéni érdek-
érvényesítés, csípõbõl tüzelés mindenki-
re, aki maradéktalanul nem értett a több-
séggel egyet, mint most. A legdühítõbb az
volt, hogy nagyon sok esetben a legnyil-
vánvalóbb érvekkel sem lehetett eltéríte-
ni õket a háttérben elõre „legyártott”
döntésektõl. Nem volt ez kis dilemma,
mert az én baloldaliságom mit sem válto-
zott az elmúlt 40-50 év alatt. Igaz, soha,
semmilyen pártnak nem voltam tagja, de
szegény parasztcsaládba születtem, és so-
ha nem volt kérdés nálunk a „melyik ol-
dalhoz tartozzak?”. Pontosan ezért za-
vart egy ideig, hogy egyre többször kellett
együtt szavaznom a kettéoszlott testület-
ben az állítólag tõlem jobbra állókkal. De
tényleg lényeges kérdés ez a helyi politi-
kában? Vagy komolyan gondolhatja azt
bárki is, hogy mondjuk a Gábris Pisti
rosszabbat akar Sárbogárdnak (magá-

nak, a gyerekeinek), mint XY a „másik”
oldalról. Ugye nem?
Sárbogárd nagy gondja a földrajzi szétta-
goltság és ez az agyament egyéni körzetes
és kompenzációs listás választási rend-
szer. Amíg ez így marad, nem hiszem,
hogy igazán jó testületet lehet választani.
Ebben a rendszerben mindig lesznek „ol-
dalvízen besurranó pártkatonák, kon-
junktúra-lovagok” az egyéni választókör-
zetekben (mert ott sem a jelölt személye,
felkészültsége, hanem a párthovatarto-
zás alapján dönt a többség) és a listákon
is. Nem véletlen, hogy a sárbogárdi értel-
miség nagy része lassan teljesen kivonul a
helyi közéletbõl. A „jelöltek” nagy része
pedig ugródeszkának (megyei és orszá-
gos testületekbe való bekerülésnek)
használja a helyi „politikai tapasztalato-
kat”.
Ezek után most jön számomra — és talán
az olvasó számára is — a döntõ kérdés: ha
ilyen rossz véleményem van, akkor —
hatvanévesen, sok-sok csalódással mö-
göttem — miért adtam le mégis az ajánló-
szelvényeket? Miért indulok mégis a
2006-os választásokon is?
Mert örök optimista és reménykedõ va-
gyok. Mert hiszek abban, hogy egyre töb-
ben vannak, akik gondolkodnak, és a sa-
ját tapasztalataikra támaszkodva, a való-
di történésekre is odafigyelve végre való-
ban választanak, és a választásukban
nemcsak az játszik szerepet, hogy kit ne,
hanem az is, hogy ki, milyen felkészültsé-
gû, mit tett le eddig a közös asztalra.
Mert hiszek abban, hogy megválasztá-
som esetén — a közel negyvenéves köz-
életi tapasztalatommal, tudásommal
használni tudok Sárszentmiklósnak, Sár-
bogárdnak. Mert én itt vagyok otthon
Sárbogárdon, Sárszentmiklóson a Széc-
henyi utca 35-ben.

Varga László pedagógus
/X/ (Fizetett politikai hirdetés)
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Sárbogárdi eredmények
Lepsény—Sárbogárd

1-0 (1-0)

Lepsény: 100 nézõ. Vezette: Babai Fe-
renc.
Lepsény: Vajda, Kovács, Varga, Durecz,
Teichel T., Teichel I., Sütõ, Nyikos, Csó-
ka (Máté), Csizmadia, Gombor (Balázs).
Sárbogárd: Sipõcz, Hegedûs, Csuti, Ju-
hász, Lakatos, Kapusi, Bognár, Szabó II.
A., Huszár, Szabó I. A., (Szabó Z.)
Rossz elõjelekkel indult csapatunk az él-
lovas Lepsény otthonába. Több meghatá-
rozó játékos sérülés és munkahelyi elfog-
laltság miatt hiányzott csapatunktól.
Hazai támadásokkal kezdõdött a mérkõ-
zés. A 2. percben egy lepsényi szögletet
követõen Gombor lövését védte Sipõcz.
A 6. percben Gombor 18 m-es nagy erejû
szabadrúgását ütötte szögletre a kapus. A
9. percben Szabó II. A. lövése szállt kapu
fölé. A 18. percben Kapusi szabadrúgását
védte Vajda, a hazaiak kapusa. A 24.
percben Teichel T. szabadrúgását Sipõcz
tette ártalmatlanná. A 30. percben Kapu-
si szabadrúgását Lakatos az ötösrõl kapu
mellé fejelte. Az elsõ fél órában mindkét
csapat sokat szabálytalankodott, a játék-
vezetõ azonban csak a vendégeknél vette
elõ a sárga lapot. A 33. percben egy hazai
bedobást követõen Sütõ a hálóba lõtt,
1-0. A 38. percben Nyikos került gólhely-
zetbe, lövése a kapufa tövénél hagyta el a
játékteret. A 42. percben Varga 25 m-es

szabadrúgását védte Sipõcz. A 47. perc-
ben Kapusi szögletét Huszár mellé lõtte.
Az 53. percben egy ütközés során Bognár
megsérült, hosszú ápolás után egy rövid
idõre visszatért a pályára, de sérülése mi-
att a játékot nem tudta tovább folytatni.
Majd az 54. percben Hegedüst a játékve-
zetõ kiállította, így 9 emberrel fejeztük be
a mérkõzést. A 71. percben Gombor
szögletét Sütõ fejelte kapu mellé. A 9 em-
berre fogyatkozott vendégek mindent
egy lapra feltéve támadtak az egyenlíté-
sért, de az agresszívan, helyenként véde-
kezõ hazaiakkal szemben nem sikerült. A
80. percben Kapusi szögletét Ilyés a felsõ
kapufára fejelte, egyenlítési lehetõség
maradt ki.

Ifjúsági mérkõzés:
Lepsény—Sárbogárd

1-6 (1-3)

Vezette: Sülyi János. A tavalyi ifjúsági
bajnok hazaiak szereztek vezetést, amire
a nagy játékkedvvel és gólra törõen játszó
vendégek hattal válaszoltak. Góllövõk:
Mondovics (3), Sebestyén (2), Budai.

Serdülõ mérkõzés U-16:
Káloz—Sárbogárd 6-7 (2-3)

Vezette: Vörösmarti István. Gólgazdag
mérkõzésen vízilabda-eredmény szüle-
tett. Góllövõk: Máté (2), Simon (2), Bu-
dai, Böhm, Halasi.

U-13 mérkõzés
Sárbogárd—Cece-Vajta

(vegyes) 6-3 (2-1)

Vezette: Kecser László. Góllövõk: Ab-
dalla Aimen (2), Boros (2), Balaskó, Var-
ga.
Október 1-jén, vasárnap ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk hazai pályán Pálhalma
csapatát fogadja 14 és 16 órakor.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A FEMOL-CSOPORT
EREDMÉNYEI

Káloz—Tác-Csõsz 4-1 (1-0)
250 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ:
Tauzer (2), Osváth, Balogh, illetve Pál.
Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

Pálhalma—Mezõszilas 2-0 (2-0)
150 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Papp, Reichardt.

LMSK—Sárbogárd 1-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ: Sü-
tõ. Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Sárszentmihály—Füle 2-2 (1-2)
200 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Gulyás, Tóth, illetve Csiszár (2). Ifjúsági
mérkõzés: 1-3.

Elõszállás—Seregélyes 1-4 (1-2)
80 nézõ, vezette: Fábián. Gólszerzõ: Ba-
rabás, illetve Rigó (2), Újfalusi, Tömör
Cs. Ifjúsági mérkõzés. 0-5.

Lajoskomárom—Mezõfalva 1-2 (0-1)
160 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ:
Glück, illetve Schelbauer, Zámbó. Kiál-
lítva: Eper (Mezõfalva). Ifjúsági
mérkõzés: 2-3.

Baracs—Szabadbattyán 3-1 (2-1)
150 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Deli, Petrás, Právics, illetve Kovács. Ifjú-
sági mérkõzés: 3-1.

Kulcs—Cece 0-3 (0-1)
100 nézõ, vezette: Kiss. Gólszerzõ: Király
(2), Kiss. Kiállítva: Kármán (Kulcs). Ifjú-
sági mérkõzés: 1-3.

A DÉLI-CSOPORT
EREDMÉNYEI

Jenõ—Dég 3-1 (1-1)
Vezette: Dékány. Gólszerzõk: Kormány
(3), illetve Toldi. Kiállítva: Sörös, Rostás
(mindkettõ Dég).

Nagylók—Ráckeresztúr II. 0-0
Vezette: Szabó A.

Beloiannisz—Cikola 1-1 (0-0)
Vezette. Géringer. Gólszerzõ: Tóth Cs.,
illetve Kovács J.

Alap—Zichyújfalu 1-0 (0-0)
Vezette: Kárász. Gólszerzõ: Meggyesi.

Vajta—Rácalmás 3-1 (1-1)
Vezette: Masinka Cs. Gólszerzõ. Polyák
(2), Kovács N., illetve Horváth L.

Sárszentágota—Nagyvenyim
3-1 (2-1)

Vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Kuczi Zs.,
Kovács F., Magyar, illetve Székelyi.

Besnyõ—Perkáta 5-3 (4-1)
Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Mauer (2),
Antal (2), Princes, illetve Bogó, Csanádi,
Klein. Kiállítva: Cseppen (Besnyõ).

A Femol-csoport állása
1. LMSK 7 7 - - 19-4 21
2. Sárszentmihály 7 5 2 - 20-8 17
3. Füle 7 5 1 1 23-13 16
4. Sárbogárd 7 4 1 2 16-6 13
5. Lajoskomárom 7 4 1 2 14-10 13
6. Baracs 7 4 - 3 12-10 12
7. Seregélyes 7 3 2 2 20-15 11
8. Káloz 7 3 2 2 14-10 11
9. Pálhalma 7 3 2 2 13-9 11
10. Mezõfalva 7 3 1 3 11-15 10
11. Szabadbattyán 7 2 1 4 12-17 7
12. Tác-Csõsz 7 1 2 4 12-23 5
13. Cece 7 1 1 5 8-17 4
14. Kulcs 7 1 1 5 9-20 4
15. Mezõszilas 7 1 - 6 10-19 3
16. Elõszállás 7 - 1 6 11-28 1

A Déli-csoport állása
1. Alap 7 7 - - 34-6 21
2. Sárszentágota 7 5 - 2 21-16 15
3. Besnyõ 7 4 2 1 21-11 14
4. Zichyújfalu 7 4 1 2 27-13 13
5. Vajta 7 4 1 2 20-17 13
6. Dég 7 4 - 3 18-11 12
7. Nagyvenyim 7 3 1 3 25-13 10
8. Rácalmás 7 3 1 3 23-15 10
9. Jenõ 7 3 1 3 27-20 10
10. Beloiannisz 7 2 4 1 15-14 10
11. Cikola 7 1 3 3 27-18 6
12. Ráckeresztúr II. 7 1 1 5 8-25 4
13. Nagylók 7 - 1 6 1-47 1
14. Perkáta 7 - - 7 6-47 0
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Sárszentmiklós—Aba 0-2 (0-2)
Sárszentmiklós: 350 nézõ, vezette: Ró-
zsa.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szar-
ka, Bodó, Markovics, Salga, Deák (Szabó
L.), Csanaki (Tóth), Bakos, Salamon
(Fülöp), Král.
Aba: Csönge, Béres, Domján, Salacz, Ve-
res, Gál, Bobory, Berengyán, Enc, Szalai,
Fülöp (Vadász).
Hét közben a Sopron ellen elért nagysze-
rû eredmény után kissé féltettük csapa-
tunkat, de mindettõl függetlenül az igen-
csak gyengélkedõ vendégcsapat ellen a
szurkolótábor jelentõs része csak a gyõ-
zelmet tartotta elfogadható eredmény-
nek.

Az abai csapat Berengyán révén már a 9.
percben megszerezte a vezetést egy 6 mé-
teres fejes góllal, 0-1. Itt megjegyezném,
hogy a gólszerzõnek — magányában —
már szinte lehetetlen lett volna hibáznia.
Ezután csapatunk kissé nagyobb sebes-
ségfokozatra kapcsolt, de mindjobban
szembetûnõ volt, hogy a mai napon gólt
nem fogunk szerezni. Minden akciónk
vezetésénél valami kis apróság hiányzott,
aminek következményeként odalett a le-
hetõség.
A 31. percben Bakos hatalmas kapufát
lõtt, melyrõl a labda kipattant a mezõny-
be, és ebbõl lekontráztak bennünket,
melynek végén Bobory kilõtte a sarkot,
0-2.
Félidõben vártuk, hogy Horváth Csaba
edzõ cseréket és szerkezeti átalakítást
hajt végre, melyet meg is tett, de ennek
semmi eredménye nem volt.
A második játékrész egyértelmûen a ven-
dégcsapat akarata szerint alakult, ráültek
az eredményre, amit nyugodtan megte-
hettek, mert támadásaink erõtlenek vol-
tak, a gólszerzés nem volt benne csapa-
tunkban.
Ez volt az a mérkõzés, melyre igencsak
ráillett a labdarúgásban használatos köz-
hely: „Ha holnapig játszunk, akkor sem
rúgunk gólt.”

Az okokat elemezve meg lehetne magya-
rázni, hogy hét közben egy nehéz mérkõ-
zésen kihajtották magukat a gyerekek,
ezért fáradtak voltak.
Ez igaz is lehetne, de megjegyezném,
hogy mindettõl függetlenül akarni akkor
is kell — ebben az ellenfél részérõl nem
volt hiány —, míg a mieinknél ezt nagyon
hiányoltam. Ha támadtunk, akkor eltá-
madtuk magunkat a középpályánk nem
tudott visszazárni, melynek eredménye-
ként az abai csapat támadásai során na-
gyon sok esetben létszámfölényt alakított
ki.
Játékosaink közül egyetlen sem volt, aki
legalább azt hozta volna, amit tud. Min-
denki messze a tudása alatt focizott.
Számomra az is érthetetlen, amit már
régóta nagyon hiányolok, hogy pontrúgá-
saink semmi veszélyt nem jelentenek az
ellenfélre nézve, ami alatt értendõk a sza-
badrúgások és a szögletek. Még idesorol-
nám a bedobásainkat is, mert azok szinte
mindegyike ellenfélhez kerül. A csapa-
tunkban nem volt egyetlen játékos sem,
aki egyénileg kezdeményezett volna, in-
kább a „biztos passzt” választotta.
A Fejér Megyei Hírlapban írt összegzé-
sem sok igazságot tartalmaz, de ez nem
adhat felmentést senki számára a hétvégi
teljesítményére.

Le a kalappal az abai csapat elõtt, akik
közül nem szabad senkit kiemelni, mert
igazi csapatként, nagy akarással játszot-
tak, sok esetben még olyan labdákért is
elindultak, amikre remény sem volt, és
ennek eredménye volt gyõzelmük, ami
teljes mértékben megérdemelt.
Ifjúsági csapatunk 3-1 arányban maradt
alul az abai csapattól, de a teljes igazság-
hoz hozzátartozik, hogy 1-1-nél egy jog-
talan 11-esig méltó ellenfelei voltunk a
vendégcsapatnak. A 11-es szemmel lát-
hatóan megfogta csapatunkat, mely után
idegesek lettünk, és ennek eredménye-
ként kaptuk be a harmadik gólt.
Jövõ héttõl már lejárnak az eltiltások, és
lassan-lassan talán fel tudunk állni egy
igazi kezdõcsapattal, utána — meggyõzõ-
désem — jönnek majd a gyõzelmek.
Hétvégén Bicskére látogatunk, de már az
esélyekrõl nem merek nyilatkozni.
További hírként közölném, hogy a ma-
gyar kupában az elõzõ fordulóban egyet-
len megyei csapat, a Kotroczó jutott to-
vább, így a szövetség határozata szerint a
többi 9 kiesett csapatot két csoportba
osztják, ezek oda-vissza meccseken, kör-
mérkõzés keretében döntik el a továbbju-
tást.
A csoportok gyõztesei is oda-vissza ját-
szanak egymással, majd a gyõztes csapat
játssza a Szabad Föld-kupa döntõjét a
Kotroczó csapatával.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú bajnokság
állása

1. Kápolnásnyék 7 6 - 1 17-2 18
2. Sárosd 7 4 2 1 23-13 14
3. Velence 7 4 1 2 21-11 13
4. Bicske 7 3 3 1 14-8 12
5. Kisapostag 7 4 - 3 14-15 12
6. Kisláng 7 4 - 3 12-15 12
7. Polgárdi 7 3 2 2 10-8 11
8. Csór 7 3 1 3 16-13 10
9. Alba Regia 7 3 1 3 15-15 10
10. Iváncsa 7 3 - 4 14-14 9
11. Etyek 7 3 - 4 11-11 9
12. Sárszentmiklós 7 3 - 4 8-10 9
13. Aba-Sárvíz 7 1 4 2 7-8 7
14. Dunafém-M. 7 1 2 4 9-23 5
15. Adony 7 1 1 5 13-24 4
16. Szabadegyháza 7 1 1 5 9-23 4
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Szüreti felvonulás Nagylókon
Nagylók apraja-nagyja népviseletbe öl-
tözve gyülekezett szombaton délután a
kultúrháznál a szüreti felvonulásra. A
kultúr elõterét addigra már földíszítet-
ték szõlõvesszõkkel, almákkal, színes
szalagokkal az esti bálra a szorgos ke-
zek. A táncos ifjak még kétszer elpró-
bálták a lépéseket, majd a kint várako-
zó kocsikra pattanva felsorakoztak a
lovasok, a csinos bíróné és bíró mögött,
és danolva útnak indultak. Az utolsó
fogaton a község tüzes „menyecskéi”
csaltak mosolyt a bámészkodók arcára.

Hargitai Kiss Virág

Bemutatkozott az MSZP csapata
Csütörtökön este személyesen is bemu-
tatkozott a sárbogárdi MSZP—SZDSZ
polgármesterjelöltje, Szabados Tamás,
valamint képviselõjelöltjei: Tóth Zoltán,
dr. Szabadkai Tamás, Schmidt Lóránd
Lajos, Etelvári Zoltán, Nedoba Károly,
dr. Berzeviczy Gábor, Bodó Zoltán, Kele-
men Béláné, Ferencz Kornél és Õri Gyula
a kultúrház színháztermében.
A jelölteket Szabó Gábor, a Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke illetve Csizmár Gábor
államtitkár méltatták és ajánlották a je-
lenlévõ polgárok figyelmébe, Szabados
Tamás pedig részletesen ismertette a
csapat programját.
A választási rendezvény záróaktusaként
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor szín-
mûvészek szórakoztatták a közönséget.

Hargitai Kiss Virág
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30-án, pénteken, 19 órakor:

Színes, szinkronizált,
amerikai kalandfilm

Will Turner, Elizabeth Swann és Jack
Sparrow kapitány ismét hajóra száll-
nak az utóbbi évek legsikeresebb ka-
landfilmjének folytatásában! A kalóz-
filmek reneszánszaként ünnepelt A
Karib-tenger kalózai, A Fekete
Gyöngy átka kicsiket és nagyokat egy-
aránt lenyûgözött három évvel ezelõtt.
Johnny Depp, Orlando Bloom és
Keira Knightley ismét együtt szeren-
csétlenkednek és hõsködnek A holtak
kincse címû folytatásban. Jack
Sparrow kapitánynak ezúttal is termé-
szetfeletti kalózokkal gyûlik meg a ba-
ja: kiderül ugyanis, hogy egy régi vér-
szerzõdés miatt még mindig a legen-
dás Davy Jones, a Repülõ Hollandi
nevû szellemhajó kapitányának adósa.
Jacknek mihamarább rendeznie kell a
tartozását, különben örök átokra és
szolgaságra ítéltetik. És ha mindez
még nem lenne elég, a kapitány zûrjei
miatt meghiúsul Will Turner és
Elizabeth Swann kisasszony esküvõje.
Ugyanis õk is kénytelenek elkísérni
Sparrow-t a nagy kalandra, mely egy-
könnyen életük utolsó kalandja lehet.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Puskalábú táncosok

Közelrõl is megcsodálhatták az érdeklõdõk az ír sztepptánc hihetetlen lépéseit
szombaton este a sárbogárdi mûvelõdési ház színpadán. Egy csapat vidám, lelkes

ifjú lány és gyermek — tanárnõjükkel egyetemben — egyórás, lenyûgözõ elõadás ke-
retében mutatta be ezt a dinamikus táncot, melynek legismertebb mûvelõje Michael
Flatley. Megfelelõ számú jelentkezõ esetén itt, Sárbogárdon is lesz mód elsajátítani az
ír sztepptánc fortélyait.

Hargitai Kiss Virág

Szeretettel meghívunk
mindenkit

október 1-jén,
vasárnap 10 órakor

a vajtai katolikus templomban

búcsúi
szentmisére!
A misén fellép a somorjai

(Szlovákia)
Híd Vegyes Kar

közremûködik a vajtai
„Õszirózsák”

énekkar.
A szentmisén összegyûlt
perselypénzt a templom
felújítására ajánljuk fel.

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

ÕSZI KAMATSZÜRET a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

5% kamatkedvezmény!

SZEMÉLYI HITELEK SZABAD FELHASZNÁLÁSSAL

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.
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GYORS ÉS FINOM
CSIRKEVACSORA

Csirke
fokhagymásan,

kakukkfûvel, borssal
Hozzávalók 4 fõ részére: 8 db csirke-
comb vagy 4 db csirkemell, kakukkfû,
bors, fokhagyma, só, kevés olaj.
Elkészítés: a csirkecombokat (mel-
let) vékonyan kenjük be olajjal,
majd dörzsöljük be kakukkfûvel,
borssal, sóval és tegyük tepsibe. A
vékony szeletekre vágott fokhagy-
magerezdeket tegyük mellé és takar-
juk le fóliával, vagy vizezett csoma-
golópapírral.
A sütõben kb. 20 percig süssük köze-
pes hõmérsékleten, majd vegyük le a
takarást és süssük ropogós pirosra!
Salátával tálaljuk!

Kétszínû almás
Hozzávalók a tésztához: 1 kg alma, 8
tojás, 18 dkg cukor, 3 kanál víz, 20 dkg
liszt, fél csomag sütõpor. A krémhez: 2
csomag vaníliapuding, 25 dkg vaj, 18
dkg cukor, 5 dl tej. A mázhoz: 10 dkg
étcsoki, 5 dkg vaj.
Elkészítés: sütõpapírossal kibélelt
tepsibe beleszeljük a megtisztított
almát. A tojássárgákat elkeverjük a
cukorral és a vízzel, hozzáadjuk a
lisztet, sütõport és a felvert tojások
habját. Felét az almára öntjük, a ma-
radékot kakaóval színezzük, és azt is
ráöntjük, majd megsütjük. A pudin-
gokat felfõzzük, ha kihûlt, a vajjal si-
mára keverjük. A sütit deszkára bo-
rítjuk, és a kihûlt tésztát megkenjük
a pudingos krémmel úgy, hogy az al-
más részre kerüljön a krém. Végül a
tetejét csokimázzal bevonjuk.

ORWELLRÕL ÉS
MÁS DOLGOKRÓL

Tippeld meg, hogy száz emberbõl hányan
tudják nálunk, ki az az Orwell! Nos?
Öten? Tízen? Pedig nem volna rossz, ha
többen tudnának róla. Van egy világhírû
regénye, az 1984 címû. Ebben olyan fan-
tasztikus világot ábrázol, ahol a szörnyû,
zsarnoki hatalom akaratából a szavak
eredeti jelentésük ellenkezõjét jelentik.
Fel van írva nagy betûkkel a házak hom-
lokzatára: „A SZABADSÁG RAB-
SÁG!”. Könyvében Orwell egy kibírha-
tatlanul terrorisztikus államot vizionál,
ahol az emberek agya már annyira át van
mosva, hogy nem is tudják, miben élnek.
A hatalom odáig megy, hogy a régi újsá-
gokat is újranyomják, hogy megváltoztas-
sák a rendszernek meg nem felelõ adato-
kat, tehát átírják a tényeket. Az írónak
mintája is volt ehhez: a Szovjetunió. Mû-
vét ugyanis 1948-ban írta, miután szemé-
lyes élmények révén megismerte a sztáli-
ni „nagy terror” légkörét.
Mára kiderült, hogy nem is kell szörnyû
zsarnokság ahhoz, hogy a szavak az ellen-
kezõjüket jelentsék. Ki lehetne ma is írni
néhány jelszót. Például: „A hazugság
igazság!” Vagy: „A leleplezõdés hõstett!”
És mit ad Isten? Sokan el is hiszik ezeket.
Orwelli világban élünk annyiban is, hogy
az emberek ezt nem tudják.
Hogy mégis hány embernek jutott ez el az
agyáig, az nemsokára kiderül.
Korunk a mérések világa. Mindent mér-
nek. Nagy, nyereséges cégek mérik a köz-

vélemény alakulását (megmagyarázhat-
ná nekem valaki, hogy mibõl adódik a
nyereségük), nemzetközileg mérik az is-
kolások írni, olvasni tudását, szövegérté-
sét, matematikai készségeit. Mérik a ha-
landóságot, a betegségek hatásait, a do-
hányzás elterjedtségét, az alkoholfo-
gyasztás mértékét az alkoholos italok kü-
lönbözõ fajtáira is lebontva. De mérik a
vásárlási szokásokat is, hogy mennyi vé-
cépapírt vagy fogpasztát vásárol a nép.
Az újságok, tévék aztán sietnek közhírré
tenni, hogy hazánk mennyire hátul kullog
ezekben a statisztikákban. Röviden szól-
va mindenben a legrosszabbak között va-
gyunk. Olyan rosszak vagyunk, hogy az
már nem is igaz. Mert ugyanakkor ha-
zánk az elsõk között van a lakosság szá-
mához viszonyított Nobel-díjasok vagy
olimpiai érmesek tekintetében, a diák-
olimpiákon fiataljaink mindig a legjob-
bak között vannak, magam hallottam sok
külföldi szájából, hogy jó itt élni Magyar-
országon, a nép barátságos, az emberek
szívélyesek, nyíltak, kreatívak.
Pár nap múlva nagy mérés lesz itt. Ezre-
léknyi pontossággal ki fog derülni, hogy
népünknek milyen magas vagy alacsony a
szellemi nívója.
Vajon ez független lesz attól, hogy há-
nyan tudják, ki az az Orwell?

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SÍC — Hírek, eredmények

Újabb bajnoki cím!
Szeptember 23-án, 24-én rendezte meg a
Budapesti Íjász Szövetség a 49. Buda-
pest-bajnokságot. Szombati napon a fel-
nõttek, vasárnap pedig a gyermekek ver-
senyére került sor.

Eredményeink
Felnõtt férfiak: Gilicze Ferenc 7., Krencz
Szabolcs 11., Bóla József 12., Gilicze
László 18. és Széplaki Zoltán 19. helyet
érték el.
Ifjúsági fiú: Freschli József 3. helyezés.
Cadet fiú: Lovász Balázs 3. helyezés.
Serdülõ fiúk: 2006-os év Budapest bajno-
ka Katona Alex 1. helyezés! Stefán Nim-
ródnak a 7. helyet sikerült megszereznie.
A gyermekfiúk mezõnyében Bereczky
Máté a 3. helyet szerezte meg, míg Hor-
váth Tamás a 9. helyen végzett.

Gyermeklányaink helyezései: Katona
Dorottya 2. helyezést, Takács Anna pe-
dig 5. helyezést ért el.
Tájékoztatom az íjászat iránt érdeklõdõ-
ket, hogy a korai sötétedés miatt a gyer-
mekek edzései hétfõn és szerdán elma-
radnak. A szombati edzés idõpontja
13.30 óra. Várjuk minél több 9 év feletti
fiú és lány jelentkezését.

Gilicze László
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OKOS ÖRZSE
Volt egyszer egy szegény ember, s annak
volt egy olyan okos leánya, hogy amikor a
légy a falon köhögött, meghallotta.
Így hát, hogy olyan okos volt, került neki
egy kérõje, s megcsinálták a lakodalmat,
asztalhoz ültek, s ettek, ittak. Hát egyszer
csak elfogyott a bor. Azt mondja az anyja:
— Örzse, eredj csak le a pincébe, hozz egy
kancsó bort.
Veszi Örzse a kancsót, s le a pincébe.
Ahogy megereszti azt a csapot, úgy felnéz,
hát, ott a hordó felett volt egy polc, s a
polcra volt téve egy fejsze. Hát mikor
meglátta a fejszét:
— Jaj, Istenem, most én férjhez megyek, s
lesz egy kicsi fiam, s leküldöm borért, s a
fejére esik, s meghal.
Elkezdett sírni.
Várják ott, várják, hogy menjen Örzse a
borral, de nem jön. Mondják a võlegény-
nek:
— Menj le, te, nézd meg, hogy mi van véle.
Hát mikor lemegy!
— Hát, Örzse, mit csinálsz, hát miért nem
jössz?
— Nézz ide, te, ni, hun van a fejsze! Na, most már ugyibár lesz egy kicsi fiunk, s leküld-
jük a pincébe borért, a fejsze a fejibe esik.

Hát igazat adott neki a võlegénye.

— Úgy van, Örzse.

Õ is elkezdett sírni. Ott sírtak mind a ketten. Várják, várják, nem mennek fel.

Lement a lány anyja.

— Hát miért nem jönnek?

Annak is elmondták, hogy ni, a fejsze az unokájának a fejibe esik.

Az is nekiállt sírni. Lement az apja, annak is elmondták. Az is nekiállt sírni. Úgyhogy
az egész násznép lement a pincébe itatni az egereket. Ott sírtak reggelig. A bor kifolyt
a kancsóból, mind elfolyt. Így hát a mai napig sírnak, ha el nem hallgattak.

(Erdélyi népmese)

Megfejtés
szabály: Z+Y=X; 84000;
Ezen a héten nem érkezett be jó megfejtés.

Rejtvény

Írd le mi a szabály és egészítsd ki
a négyzetet!

125 97 444
134 104

105 222 536
340 348 213 99

Beküldési határidõ:
2006. október 3.

HETI IDÕJÁRÁS

Kezdetben a keleti területeket rész-
ben érinti a tõlünk délkeletre elhúzó,
gyengülõ ciklon felhõzete, ám számot-
tevõ csapadékot nem ad. Itt péntektõl,
az ország nagy részén már csütörtök-
tõl kellemes, napos idõ várható. A
hétvégén és a jövõ hét elején már-már
késõ nyárias idõ valószínû. A reggeli
hõmérséklet 9—14, a nappali 21—27
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.

Egy fekete kan és egy cirmos nõstény
cica vár odaadó, szeretõ gazdi(k)ra!
Szobatiszták! Tel.: 06 (30) 3483 320.
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Szeptember 30., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Századunk 9.30 Mindentudás
Egyeteme 10.25 Európa kék szalagja, a Duna 11.30
Delta 12.00 Híradó 12.05 Izomláz 12.35 Hurrá, vidék-
re költözünk! 13.05 Sandokan 13.30 Malajziai moza-
ik 14.00 Csellengõk 14.25 A mi gólyánk 15.00 TS
15.30 TS 16.00 TS 18.00 Az igazi Beckham 19.00
Híradó 19.30 Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10
Édesek és mostohák 21.10 Agatha Christie: A titok-
zatos Kék Vonat 22.50 Híradó 22.55 Sporthírek
23.05 Amerikai psycho
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.50 Kölyökklub 7.40
Forma-1 9.25 Disney-rajzfilmek 10.15 Receptklub
10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Au-
tómánia 12.45 Eltûntnek nyilvánítva 13.40 Forma-1
15.30 Ki vagy doki? 16.35 Támad a Mars 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Csapatcsere 21.10
Halálos fegyver 23.20 A szörny 0.50 Vészhelyzet
2.25 Papás-mamás 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Jetix 10.30 Mókás állat-
világ 11.00 Stahl gyerekkonyhája 11.30 Laktérítõ
12.00 Mr. Bean 12.35 Mister Sterling 13.25 J. A. G.
14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõzsaru 16.25
Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Bölcsek kövére
22.30 A lény 2. 0.25 Psycho 2.15 Vadnyugati bûnva-
dászok 3.05 A láthatatlan ember 3.55 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika
8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02
Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05
Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság
16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05
Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 Lehetõleg
hadiárvát — Szemelvények Gáti István apróhirde-
tés-gyûjteményébõl 21.49 Takács Klára Haydn
canzonettákat énekel 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

Október 1., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Ideális páros 10.45 Híradó
10.50 „Így szól az Úr!” 10.55 Örömhír 11.20 Evangé-
likus ifjúsági mûsor 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hír-
adó 12.05 TS—Sport 7 12.55 TS 15.00 Híradó 15.05
Stílus 15.40 Abszolút 16.10 „Feszti” körkép 16.35
Híradó 16.45 Fõtér 17.45 Szívek szállodája 18.30
Híradó 18.55 Önkormányzati választás 2006 23.00
Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 A felsõ szomszédom
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers 6.20 Kölyök-
klub 7.45 Forma-1 10.00 Receptklub 10.15 Játék
11.45 Isteni sugallat 12.20 Dawson és a haverok
13.15 FIA GT 13.40 Forma-1 15.55 Hatos lottó-sor-
solás 16.05 Egy rém rendes család 16.35 Döglött ak-
ták 17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Jószomszédi iszony 21.55 Heti hetes 23.05
Híradó 23.35 Portré 0.05 FIAT GT 1.00 Rémálom az
Elm utcában 3. 2.45 Papás-mamás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 9.10 Jetix 9.50 Lassie 10.25 Két
TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.30
Knight Rider 13.30 Monk — Flúgos nyomozó 14.25
Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes vírusok
nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Té-
nyek 19.00 Tények, önkormányzati választás 2006
21.00 Ha eljön Joe Black 1.05 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasár-
napi újság 6.33 Az én hazám… 7.00 Kárpát-meden-
cei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus
szentmise közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Króni-
ka 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pó-
diuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek
16.04 Tündérkerti elégia 17.00 A mi idõnk 18.00 Kró-

nika 18.50 Esti mese 19.00 Önkormányzati
választás 2006 22.00 Krónika

Október 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 11.40 Szabadság tér 17. 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.05 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Példakép(p) 14.10 Hawaii üzene-
tek 15.00 Egy különleges interjú 15.55 Bartók 125
16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó
17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet
18.20 Szomszédok 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 23.25 Híradó 23.30
Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Könyves kép 0.15
Az igazság bajnokai
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top Shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.15 Mozimatiné
15.05 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 2020—A tûz birodalma 23.05 Áldott a
gyermek 1.05 Reflektor 1.20 Bundesliga 2.30
ITTHON 2.45 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! 12.15 Észbontó 13.15
Mozidélután 15.30 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30
Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
NCIS 22.15 Hetedik 0.55 Csillagkapu 1.50 Tények
este 2.20 Biloxi Blues 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurá-
dió 6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 A bitófa árnyéká-
ban 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Tudós
fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Freskó — Szabó Magda
regényének rádióváltozata 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek
szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Hangversenymúzeum

Október 3., 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 14.02 Példakép(p) 14.10
Hawaii üzenetek 15.00 Fõtér 15.52 Bartók 125
16.00 Emeljük fel szívünket! 16.05 Katolikus krónika
16.35 Magyar elsõk 16.55 Példakép(p) 17.00 Híradó
17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet
18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI
20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.30 Route 56, az én 56-om 23.00 Kultúrház 23.25
Híradó 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 A
bostoniak
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 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 A szökevény 23.40 XXI. század, a legen-
dák velünk élnek 0.15 Így készült: Hat hét, hat tánc
0.35 Reflektor 0.50 Igaz történetek 3.15 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 fosztogatói 17.30
Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jó-

ban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
MEGATÁNC 22.30 Shaft 0.30 Moziverzum 1.00
Good Bike 1.30 Tények este 2.00 Páran párban 2.30
Sírig tartó barátság 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 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 Magyar-
országról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 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 Val-
lási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból

Október 4., 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 „Feszti” kör-
kép 12.00 Híradó 12.30 Kedd 21 13.00 Hrvatska
13.30 Ecranul nostru 14.00 Példakép(p) 14.10 Ha-
waii üzenetek 15.00 Kormányváró 15.25 Alkotóház
15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példa-
kép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20
Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Agatha Christie: Egy
marék rozs 22.00 Szerda este 22.30 Az én TV-m
23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35
Napló 56 23.45 A szerelem vakká tesz
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top Shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 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 A szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05 A fõ-
nök 24.00 Reflektor 0.20 A nemzet színe-java 2.40
Fókusz
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 ereklyék fosztogatói
17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Jóban-rossz-
ban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Született fe-
leségek 22.20 A médium 23.30 Veszélyes szépsé-
gek 1.15 Tények este 1.45 Tökös csajok 2.15
Kísértések 3.50 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
Tetten ért szavak 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 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról 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 Magda regényének rádióváltozata 21.05 Ma-
gyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû
elõadómûvészek

Október 5., 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 Slovenski utrinki 13.30 Rondó
14.00 Példakép(p) 14.10 Hawaii üzenetek 15.00 Az
utolsó édenkertek 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró
gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti
híradók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Magyar-
ország 1956 — A BBC jelenti 21.05 Árulkodó nyo-
mok 22.00 Csütörtök este 22.30 Panoráma 23.00
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Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló
56 23.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top Shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 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 Mi kell a nõnek? 23.35 Házon kívül 0.10
Kemény zsaruk 1.10 Így készült: A Férfiakt 1.35 Ref-
lektor 1.45 Infománia 2.15 Kórház a város szélén
3.10 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 fosztogatói
17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Jóban-rossz-
ban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Waterworid
0.05 Strucc 0.35 Tények este 1.05 Pusztító
atomcsapás 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A
Szabó család 11.33 A bitófa árnyékában 12.02 Kró-
nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 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 Kopogtató 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ez is, az is

Október 6., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Abszolút
12.00 Híradó 12.30 Panoráma 12.50 Az aradi vérta-
núk emlékképe 13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol
domborulnak? 14.00 Példakép(p) 14.10 Hawaii üze-
netek 15.00 Regióra 15.58 Bartók 125 16.05 Szívtip-
ró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körze-
ti híradók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20
Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.00
Arany János: Koldusének 20.05 Bangó Margit a
Kossuth-díjas mûvésznõvel Alföldi Róbert beszélget
21.00 Árulkodó nyomok 22.00 Péntek este 22.35
Egy temetés háttere 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Napló 56 23.40 Bella Martha

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 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 Lost — Eltûntek 22.05 Odaát 23.05 A
végsõ megoldás: halál 1.15 Reflektor 1.30
MeneTrend 1.55 Kórház a város szélén
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.50
Mozidélután 15.30 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Stephen King:
Halálsoron 0.50 Tények este 1.20 Veszélyes nõ 3.20
Chris Isaak-show 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.33 A bitófa árnyékában 12.02 Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10
Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Londoni képeslap 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

KUKORICATERMELÕK figyelem!
A Sárbogárd és Vidéke Gazdák

Szövetkezete folyamatosan
vállalja ez évben is (elõzetes

egyeztetéssel) kukorica
tisztítását, szárítását korrekt

áron, valamint felvásárlást rövid
fizetési határidõvel.

Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni:

7-15.30 óráig naponta.
Telefon: 06(25)460 094.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul a Légió 2000
Security szervezésében

SÁRBOGÁRDON.
Munka- és hitellehetõség.

Jelentkezés folyamatosan:
Sárbogárd, Ady E. út 29. vagy
a 06 (20) 9270 985-ös illetve

a 06 (25) 508 980-as telefonon.

STIHL AKCIÓ!STIHL AKCIÓ!

Stihl motorfûrészekStihl motorfûrészek
már

50.000 Ft-tól
kaphatók, ameddig a készlet tart:
szeptember 15-tõl október 31-ig.

Cím: Center 2000 Szabó József,
Sáregres, Széchenyi u. 22.
Telefon: 06 (30) 238 4134

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
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasználású
hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecsléssel.
1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—3600 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika 06
(20) 924 3830. (0921735)

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

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 számára; 06
(30) 9765 912. (0921504)

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

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órától a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József. 06 (30) 290 3744, 06 (25) 461
303. (0921595)

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

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

Sírkövek, síremlékek felújítását, helyreállítását,
tisztítását vállalom; 06 (30) 494 0305. (0921725)

Kezdõ számítógépkezelõi és alapfokú szövegszer-
kesztõ 25 órás tanfolyamok indulnak a törbörzsöki
iskolában esténként, heti 2x3 órában 2006. októ-
ber 2-tõl. Szénási Csaba, telefon: 06 (30) 276
8331.

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek
u. 2.) azonnali belépéssel felvesz 3 mûszakos mun-
karendbe: gépkezelõt és gépbeállítót prés- és
ponthegesztõ üzembe; CO-hegesztõt lakatos
üzembe. Közlekedés: szerzõdéses járattal. Jelent-
kezni: a fenti címen valamint az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06 (25) 259 450/102 mellék.

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

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

Ágynemûtartós gyermekheverõ kitûnõ állapot-
ban, ugyanitt kistévéhez való fali tartó gyári cso-
magolásban eladó; 06 (20) 394 2372.
Önerõ nélkül új lakáshoz lakáslízing (10 mil-
lió—63.800) szabadon felhasználható lakáshite-
lek, 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)

Vasat, lemezt, színesfémet vásárolnék magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0921822)

Ismét tömött, konyhakész májkacsák kaphatók
folyamatosan Cecén. Érdeklõdni lehet a 06 (25)
234 303-as telefonszámon az esti órákban.
Sárbogárd—Alsótöbörzsökön fõút mellett, csa-
ládi ház eladó. 2 szoba, konyha, nagy telekkel.
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.) egyé-
ni vállalkozók, családi gazdálkodók, magánszemé-
lyek könyvelését, bérszámfejtését, tb-ügyintézést,
bevallások elkészítését, hitel és egyéb ügyintézé-
seket. 06 (20) 522 5012, 06 (25) 518 600. (0921814)

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

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával, 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, kihúzható,
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)

Telket vásárolnék Sárbogárd és környékén, vala-
mint Székesfehérváron a 62-es, 63-as út déli ré-
szén. Tel.: 06 (20) 977 0804.
Tollpaplan-készítés! Sárszentágota, Széchenyi u.
5/B, Pákolicz Árpádné; 06 (25) 476 051. (0921775)

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

Eladó 600 négyszögöl lucernaföld Sárbogárdon, a
Nagyipari szõlõhegyen. Cím: Sárbogárd, Köztársa-
ság út 36. (0921767)

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

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

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

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 motor-
ral, 9 személyes eladó. Tel.: 06 (20) 310 3047.
(0921784)

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

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

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

Személyautókat vásárolnék bontásra magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0921768)

94-es Skoda Favorit GLX, másfél év mûszakival,
központi zárral, napfénytetõvel, vonóhoroggal,
alufelnivel eladó. Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 06 (20)
596 7053. (0921903)

Olcsó rezsijû, egyszobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 06 (70) 773 6158. (0921902)

Árpád-lakótelepen kétszobás lakás eladó; 06 (30)
361 1176. (0921680)

Gyakorlattal rendelkezõ útépítõ technikust vagy
mérnököt keres útépítõ kft. azonnali kezdéssel Sár-
bogárd és környékérõl; 06 (30) 391 0805. (0921679)

Kuvaszkölykök eladók; 06 (20) 439 8218, 06 (20)
982 5045. (0921678)

Száraz, vegyes tûzifa eladó 1500 Ft/q; 06 (20) 437
4869. (0921677)

Sárszentmiklóson, Deák F. utcában, 1800 m2-es
beépíthetõ telek eladó; 06 (30) 258 6665. (0921676)

Hot-dog árusokat keresünk sárbogárdi értékesí-
tésre, vonóhorgos autóval. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk; 06 (70) 330 1446. (0921674)

Otelló szõlõ eladó; 06 (25) 467 162, 06 (30) 318
1467. (0921859)

Kedves sárbogárdi hölgy! Ha számít a jövõd és
35-45 éves, nem dohányzó, optimista, bátor hölgy
vagy, akkor küldj SMS-t egy 174/85/46 éves füg-
getlen, sportos, intelligens úrnak, aki szintén sár-
bogárdi. Kötetlen kapcsolat is érdekel; 06 (20) 920
3311.
Építési telek eladó 1298 m2. Irányár: 1,5 millió; 06
(20) 3264 069, 06 (20) 9109 474. (0921670)

Felújításra szoruló parasztház Sárszentmiklóson
eladó; 06 (25) 469 024.
2 db 500 literes boroshordó eladó; 06 (25)
461 240. (0921820)

Családi ház eladó Cecén a 63-as út mellett; 06
(30)238 9204. (0921667)

Sárbogárdon az épülõ Lidl áruház mögött a Virág-
sarok köz 14. alatt építési telek sürgõsen eladó.
Ugyanitt csüngõhasú anyák, malacok eladók. Tel.:
06 (25) 460 327. (0921855)

Ukrán természetgyógyász jön Sárbogárdra októ-
ber 19-én. Dr. Voll-féle módszerrel feltérképezi a
test egészségi állapotát. Idõpontot kérhet: 06 (30)
902 9835. (0921904)

Albérlet kiadó! 06 (30) 3302 615. (0921688)

Szeptember 24-én, vasárnap, 9 órakor körül, a
sárbogárdi Coop ABC-ben, a kosárban felejtettem
a pénztárcámat. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy adja le a szerkesztõségben.
Nagyméretû, fekete, 3 elemes szekrény eladó (2
akasztó, 1 üveges, fiókos), irányár: 15.000 Ft. 06
(25) 463 938. (0921686)

5 kW-os vegyes tüzelésû kandalló eladó. Irányár:
35 ezer Ft, 06 (25) 461 664 18 óra után. (0921684)

Csirkevásár! Tinódi u. 52., 06 (25) 460 738.
Eladó kék ifjúsági szekrénysor újszerû állapotban
20 ezer Ft-ért; heverõ 5 ezer Ft-ért; íróasztal 2 ezer
Ft-ért. Telefon: 06 (30) 456 3191.
Szerdán reggel a Dobó utcában kulcsot találtak.
Tulajdonosa átveheti a szerkesztõségben.

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)

SZOLÁRIUM, KOZMETIKA, MASSZÁZS.
BB Szépségház, 06 (30) 902 9835. (0921904)

FODRÁSZAT NYÍLT
A BB SZÉPSÉGHÁZBAN. Bejelentkezés:

06 (30) 640 7676-os telefonszámon.
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A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat keres a következõ munkakörökbe:

OPERÁTOR
Elvárások: * minimum általános iskolai végzettség,

* több mûszakos, esetlegesen folyamatos munkarend,
illetve vidékiek esetén bejárás vállalása, * orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent: fémmegmunkálás, összeszerelés,
illetve mûanyagfröccsöntés területén szerzett tapasztalat.

Felvétel módja: tesztírás.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.

GÉPBEÁLLÍTÓ FÉMES
MUNKATERÜLETRE

Elvárások: * középfokú, szakirányú végzettség, * minimum 2 év
gépbeállítói tapasztalat , * három mûszakos, esetlegesen folyamatos

munkarend vállalása, * rugalmasság, * megbízhatóság.
Elõnyt jelent: * hidraulikus és excenter présgépek ismerete.

GÉPBEÁLLÍTÓ MÛANYAGOS
MUNKATERÜLETRE

Elvárások: *középfokú, szakirányú végzettség, * minimum 2 év
fröccsöntõ gépbeállítói tapasztalat, * három mûszakos, esetlegesen
folyamatos munkarend vállalása, * rugalmasság, * megbízhatóság.

Elõnyt jelent: * Arburg gépek ismerete.
ÉRDEKLÕDNI LEHET A 06 (25) 518 112-ES SZÁMON.

Jelentkezés módja gépbeállító munkakör esetén:
önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:

POSTACÍM: 7000 SÁRBOGÁRD MILLENNIUM 2000 ÚT.
E-mail cím: magdolna.kovacs@keytec.hu
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Nyílt
tér

Másodszor virágzik a gesztenyefa
A Posta utcában a lebontott régi posta ud-
varán másodszor is virágba borult az öreg
gesztenyefa. Mondják, a gesztenyefák ha-
lálukat érezve kétszer virágoznak. Ez a
százesztendõs vén fa talán ezzel a virág-
özönnel siratja száz éven át jó társát, az
öreg postát, amelynek óriási lombjával
nyári hõségben árnyékot adott. Ma már
annak a régi szép épületnek a helyén
vigasztalan pusztaság van.
Az elárvult gesztenyefa szinte minden le-
velét elhullatta. Csak a hófehér gesztenye-
virágok gyertyái virrasztanak az elmúlás
szomorú hangulatával. Lehet, hogy jövõre
valóban ki sem fakad már, s õ is elmúlik az
öreg postával együtt.
Ezzel megint elvész a múlt egy darabja
számunkra.

Hargitai Lajos

Figyelem!

VÁLTOZÁS
A MOZGÓ-

URNÁKNÁL!
A választási eljárásról szóló 1997. évi
C törvény 61. § (3) bekezdése alapján a
mozgásában gátolt választópolgárt
szavazásának lehetõvé tétele érdeké-
ben — kérésére — a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja mozgóur-
nával felkeresi.
A mozgóurnás szavazást a mozgásá-
ban gátolt választópolgárnak kell igé-
nyelnie, és a szándékát a szavazat-
számláló bizottságnál kell bejelente-
nie, ami történhet telefonon vagy írás-
ban.

Demeterné dr. Venicz Anita hvi-vezetõ

Kérdezték

Hogyan
szavazzunk?

Többen érdeklõdtek a vasárnapi ön-
kormányzati választáson való szava-
zással kapcsolatban. Az egyik leggyak-
rabban felmerülõ kérdés az volt, hogy
mit tegyünk, ha valamelyik pártot
akarjuk támogatni, de nem akarunk
arra a polgármesterjelöltre szavazni,
akit az a párt támogat.

Válasz
Nyugodtan szavazhat más polgármes-
terjelöltre, mert a polgármester sze-
mélye nincs a párt támogatásához köt-
ve. A szavazókörben minden választó-
polgár kap három szavazólapot, az
egyiken a polgármesterjelöltek nevei
vannak. Itt teljes lelki nyugalommal
jelölje be azt a személyt, akit leginkább
el tud képzelni a polgármesteri szék-
ben.
Figyelem!!! A pártok támogatása az
egyéni képviselõjelölt személyéhez
van kötve!
A másik cédulán a pártok egyéni kép-
viselõjelöltjei és a függetlenek nevei
vannak felsorolva. Itt lesz jó vigyázni.
Ha ugyanis mindenáron valamelyik
pártot szeretné erõsíteni, válassza azt
a személyt, akinek a neve mellett a
kedvenc pártjának a nevét látja.
Ha nem akar párt által támogatott je-
löltet választani, keresse a függetlene-
ket. De az egyéni jelölteknél ajánlatos
azt is megnézni, hogy ki a jelölt szemé-
lye.
Lesz egy harmadik cédula is. Ez a leg-
hosszabb. Ezen szavazunk arra, hogy
melyik párt, vagy civil tömörülés jelölt-
jeit ajánljuk a Fejér Megyei Közgyû-
lésbe. Itt nem személyt, csak pártot,
szervezetet lehet megjelölni. Elõtte
azonban vessen egy pillantást a párt, il-
letve civil szervezet neve mögötti név-
sorra. A kapott szavazatok számától
függ, hogy az adott szervezetnek hány
jelöltje kerül be képviselõnek a megyei
közgyûlésbe.

Hargitai Lajos

HIRDETMÉNY
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
15861/06. ügyszámon a Mezõfalvai Mezõ-
gazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt. Sár-
bogárd, Május 1. major területén található
szarvasmarhatelepe teljes körû környezet-
védelmi felülvizsgálata alapján környezet-
védelmi mûködési engedélyezési eljárás in-
dult.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29.§ (7)
bekezdésének értelmében az alábbi közle-
ményt adom ki:

Az ügy tárgya Sárbogárd 0128/65 hrsz-ú in-
gatlanon lévõ szarvasmarhatelep.

A tevékenység rövid leírása: ridegtartású
szarvasmarha-tenyésztés.

A hatásterület vélelmezhetõ határai: leve-
gõtisztaság-védelmi szempontból a felül-
vizsgálati dokumentáció 35. oldalán lehatá-
rolt terület.

A Ket. 15.§ (2) bekezdése alapján a Sárbo-
gárd közigazgatási területén lévõ szarvas-
marhatelep mûködésével kapcsolatos eljá-
rásban a hatásterületen levõ valamennyi in-
gatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett jogszerû használója
ügyfél.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy sze-
mélyesen, illetve a törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselõjük útján — a dr.
Mohos Gabriellával (tel.: 06 (22) 514 300)
történõ egyeztetés szerinti helyen és idõ-
ben — betekinthetnek a létesítmény tervei-
be és az ügy egyéb irataiba. Az iratokról má-
solatot, kivonatot készíthetnek vagy máso-
latot kérhetnek.

Kling István igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. ok-
tóber 18-án, szerdán továbbképzésen
kell részt venni a sárbogárdi és cecei
ügyeletben közremûködõ orvosok-
nak. Ezért ezen a napon a központi or-
vosi ügyelet Sárbogárdon és Cecén
szerda reggel 7.30-tól csütörtök reggel
7.30-ig fog tartani. Fel szeretnénk hív-
ni a betegek figyelmét, hogy a fent em-
lített idõpontban indokolt, sürgõs
esetben a központi orvosi ügyelet áll
rendelkezésükre.

Tóth Ervin irodavezetõ


