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Megnyitották a kõbányát

Október 4-én, délelõtt 11.30 órakor megrendült
a föld Sárbogárd alatt. A sárszentmiklósi kõbá-
nyában ismét robbantanak.

A Dolomit 2002 Kft. vette bérbe a bányát. Simicska
József, a cég vezetõje kérdésemre elmondta, hogy
az itt kitermelt követ a 6-os út építésénél használják
majd útalapnak, illetve az alföldi útépítésekre fog-
ják innen szállítani a kitermelt anyagot.
Az elsõ robbantáshoz 13 mázsa robbanóanyagot
használtak fel. A sziklákba fúrt lyukakat megtöltöt-
ték, majd lefojtották. Tisztes távolságból a kõbánya
fölötti magaslatról figyeltük az elõkészületeket,
majd magát a robbantást. Amikor elhangzott a rob-
bantómester figyelmeztetõ kiáltása, csak annyit
éreztünk, hogy a lábunk alatt megmozdult a föld, a
hegy egy része megemelkedett, majd a sziklák dara-
bokra hullottak. A robbantás után máris gurultak
be a bányába a hatalmas kõfeldolgozógépek, és
indulhatott a termelés.

Hargitai Lajos
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VÁLASZTÁSOK
Az október 1-jei választáson töb-
ben mentek el szavazni, mint az
elõzõ választáson. Délelõtt Sár-
szentmiklóson jártam. Éppen
Becker néni tette az urnába a bo-
rítékot, amikor odaértem. Több
család a gyerekeket is elhozta a
szavazásra. A másik urnánál errõl
készült fénykép.
Sárszentmiklóson szavazott Sár-
bogárd legidõsebb választópolgá-
ra, a 92 éves özv. Demeter Ala-
josné is. Elmondta nekem már
otthon egy forró csokoládé mel-
lett, hogy õt mindig nagyon érde-
kelte a politika. A választás nap-
ján már korán reggel felkelt, fel-
vette a legszebb ünneplõruháját,
és várta, hogy a fiatalok (lánya és
veje) mikor érnek rá elmenni vele
szavazni. Közben hallotta a szomorú hírt,
hogy egy idõs bácsi meghalt az egyik falu-
ban szavazáskor. Ezt úgy a szívére vette,
hogy õ is rosszul lett. De amint jobban
érezte magát, máris követelte, hogy men-
jenek el minél gyorsabban szavazni. An-
nak rendje és módja szerint voksolt, és
azután már jóízûen el tudta fogyasztani a

vacsoráját is. „Nem haltam meg, hát
akkor mehetünk!” — adta ki az utasítást,
és akkor menni kellett.
Fényképet a kiskertjében készítettem ró-
la a virágai között, amelyekre nagyon
büszke, és nem minden alap nélkül, mert
október ide, október oda, ezer színben
pompázik ott a hajnalka, legényvirág és
az összes többi. Így hálálják meg a gon-
doskodást és szeretetet, amit nap mint
nap kapnak a kert asszonyától.
Amikor elköszöntem tõle, búcsúzóul
még megjegyezte: „Aztán jöjjön el a 95.

éves születésnapomra, mert táncolni aka-
rok magával! De táncolni akár most is le-
het, csak legyen zene” — tette még hozzá
huncut mosollyal.
Megígértem neki, hogy nemcsak a 95., de
a századik születésnapján is a legnagyobb
megtiszteltetésnek veszem, ha táncolha-
tok az örökifjú mamikával.
Demeter mama, Margit néni jó egészsé-
gét, frissességét jó kedélyének, vidámsá-
gának köszönheti. A világon minden ér-
dekli. Olvassa az újságokat, nézi a televí-
ziót, hallgatja a rádiót, és a világ dolgai-
ban teljesen járatos.
Kívánok neki az újságon keresztül is jó
egészséget és ezután is sok vidámságot!

Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
A „civil csomagot” Sárbogárdért, a vá-
rosért hoztuk létre. Ebben a csomag-
ban Ön is elhelyezheti mindazokat a
gondolatait, amelyek elõbbre viszik a
várost! Megfogalmazhatja elvárásait,
hozzáteheti felajánlásait. Ebben a
munkában a gondolat tettekben ölthet
testet. A www.kapocsegyesulet.hu
honlapon figyelemmel kísérheti az
eseményeket.
A kapocs@kapocsegyesulet.hu e-mailre
megküldheti észrevételeit, felajánlásait.
Várjuk Öntõl is az elképzeléseit!
Megköszönöm, hogy szavazataikkal
lehetõséget teremtettek a KAPOCS
Egyesületnek a bizonyításra. Külön
köszönet azoknak, akik a további
munkában részt vesznek, mert az ok-
tóber 1-jei választás eredménye egy fo-
lyamat kezdete, és nem a vége.
Életük során sok munkasikert, egész-
séget és megelégedettséget kívánok!

Bártfai Antal, a KAPOCS Egyesület
elnöke, a város képviselõje

/X/ Fizetett politikai hirdetés

KÖSZÖNET
Köszönöm a 6-os választókörzet sza-
vazóinak, hogy megtiszteltek bizal-
mukkal, s rám szavaztak.

Gábris István
/X/ Fizetett politikai hirdetés

KÖSZÖNET

A sárbogárdi Fidesz-csoport nevében
megköszönöm, hogy ilyen nagy szám-
ban támogatták jelöltjeinket és pár-
tunkat.

Rigó László, a sárbogárdi Fidesz-csoport
elnöke /X/ Fizetett politikai hirdetés

KÉRÉS
Ezúton kérjük Rigó Lászlót, a Fidesz-
csoport elnökét, tegye közzé a város
választópolgárai számára (hogy egyér-
telmû legyen): a másik helyi lapban
említett 8 bejutott képviselõjük közül
ki a nyolcadik? Mert mi csak 7-ig jutot-
tunk a számolásban.

Az MSZP Sárbogárdi Szervezete
/X/ Fizetett politikai hirdetés

KÖSZÖNET
Köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik részt vettek a szavazáson, s
külön köszönet azoknak, akik meg-
tiszteltek bizalmukkal, s rám szavaz-
tak, valamint köszönet Sándor Endré-
nek a gratulációjáért.
Sinka Attila /X/ Fizetett politikai hirdetés

KÖSZÖNET
Köszönöm a 5-ös választókörzet sza-
vazóinak, hogy megtiszteltek bizal-
mukkal, s rám szavaztak.

Nedoba Károly
/X/ Fizetett politikai hirdetés



Bogárd és Vidéke 2006. október 5. KÖZÜGYEK 3

VÁLASZTÁS UTÁN
Új polgármesterek

Több településen új polgármestert vá-
lasztottak. Vajtán Térmeg György vállal-
kozó gyõzött. Remélhetõleg ezzel bizto-
sított lesz a kis falu hosszú távú fejlõdése.
Abban bíznak a vajtaiak, hogy Térmeg
György hasonlóképpen jó gazdája lesz a
falunak, mint ahogy sikerrel, jó gazda-
ként virágoztatta fel saját vállalkozását is.

Alapon

Méhes Lajosné, Julika kitûnõ választás
volt az alapiak részérõl. Méhesné óvoda-
vezetõként és helyi képviselõként is bizo-
nyított már, rendkívül agilis, munkájára
igényes, képes mindenkivel megtalálni a
hangot.

Dégen

Petróczki Márta már az elõzõ választáson
is csak néhány szavazattal maradt le
Verebics Géza most nyugdíjba vonult
polgármestertõl. A falu most neki adott
bizalmat.

Sáregres lovat váltott

Az igazi nagy meglepetést a sáregresi vá-
lasztás hozta, ahol Lengyel Zoltántól
megvonták a bizalmat a szavazók, és he-
lyette a faluban mindössze négy éve lakó,
kedves mosolyú, bár mindeddig alig is-
mert jelöltet, Mocsár Eleonórát válasz-
tották, aki nagy lelkesedéssel, látványos
fejlesztési programmal indult.

Ellenfél nélkül gyõztek

A legsikeresebb polgármestereknek azo-
kat mondhatjuk, akik ellenjelölt nélkül
indultak, így Kossa Lajos Abán, Wei-
sengruber Imre Kálozon, Varga Gábor
Cecén, Tóth József Nagylókon. Õket az
elért látványos eredmények igazolják.
Bár Varga Gábor nem örült túlzottan,
hogy nem indult más a választáson, mert
azon aggódott, hogy tét nélkül majd ke-
vesen mennek el szavazni. Ez az aggodal-
ma végül nem igazolódott, a szavazáson
mindenütt nagy volt az aktivitás.

Pártharcok

Felfokozott izgalom kísérte a helyi ön-
kormányzati választásokat Sárbogárdon
is. Miközben helyi szinten nem a pártok,
hanem a jelöltek harca zajlott, Sárbogár-
don az országos politika — a pártlistás vá-
lasztási rendszer miatt — mégis alaposan

elterelte a figyelmet a jelöltekrõl. Ezért a
döntést fõképp a két nagy párt (Fidesz,
MSZP) iránti szimpátiától függõen hoz-
ták meg az emberek. Sárbogárdon tarolt
a Fidesz, jóval gyengébben szerepelt az
MSZP, a KAPOCS Egyesület pedig csak
listán tudott egy mandátumot szerezni.
Nagyon kevesen szavaztak az SZDSZ-re,
a Magyar Demokrata Fórum pedig még
helyi jelölteket sem állított, csak a megyei
listán szerepelt embere.

Repülnek-e a galambok?

Sárbogárdon a fõ kérdés az volt, hogy ki
legyen a polgármester, és távozik-e a
jegyzõ. Juhász János, miután megtudta,
hogy nem õt fogja az MSZP indítani er-
kölcsi és magatartásbeli problémáira hi-
vatkozva, keményen elhatározta, hogy a
hatalom megtartása érdekében akár az
ördöggel is szövetkezik. Így hát felkereste
az „ördögöt”, az addig általa keményen
kritizált fideszeseket. Még a „fõördög-
gel”, Orbán Viktorral is hajlandó volt pa-
rolázni és fényképezkedni, akit azelõtt
úton-útfélen gyalázott. Bejött a számítá-
sa, mert Gyurcsány és az MSZP hazug-
ságkampánya miatt a Fidesz népszerûsé-
ge jelentõsen megnõtt, és a Fidesz támo-
gatásával még Sárközi Rudi girhes lovát
is megválasztotta volna a nép polgármes-
ternek. Juhász János — bár nem könnyen
— beevezett a polgármesterségbe a Fi-
desz farvizén.
Hiába ajánlotta fel Szabados Tamás 15
éves politikai tapasztalatát, jó kapcsola-
tait, hiába hangsúlyozta az utolsó válasz-
tási vitafórumon, hogy õ a mocskos szájú
polgármesterrel szemben szépen beszél.
A nép azt mondta, szép lehetsz, de okos
nem. Nem kellett polgármesternek, mint
ahogy nem kellett Bártfai Antal építõ-
mérnök sem. Bártfai egyéni körzetében
katasztrofálisan kevés szavazatot kapott
annak ellenére, hogy polgármesterjelölt-
ként igen jó volt a kampánya, és a kam-
pányzáró vitafórumon is jól szerepelt.
A fórumon egy csoportban ültek —
összebújva, mint a nyesttõl rettegõ ga-
lambok — a hivatalnokok, akik, mivel
ilyen vagy olyan okból szembekerültek
Juhász Jánossal és Krupa Rozália jegyzõ-
vel, megkapták tõle, hogyha gyõz, bizony,
repíti majd õket. A fáma szerint 15-nek
kell majd repülni a családi galambdúcból.
Persze, nem eszik olyan forrón a kását,
mert a polgármesternek most sincs több-
sége, mint ahogyan a választás elõtt se
volt. Sárbogárd átka, a pártlista, hasonló,

kiegyenlített két pólust hozott létre, ame-
lyekkel be van kódolva az örökös harc a
testületi munkába.
A testület most úgy áll fel, hogy lesz 7+1
jobboldali, 8 MSZP—SZDSZ-es képvi-
selõ, és a mérleg nyelve a KAPOCS Egye-
sület részérõl listán bejutott Bártfai An-
tal. Az a kérdés, hogy majd õ hova áll.
A polgármesterjelöltek közt szintén szo-
ros eredmény született. A választás esté-
jén mintegy 180 szavazattal vezetett már
Szabados Tamás közel 95%-os feldolgo-
zottságnál, amikor hirtelen megváltozott
az eredmény, és Juhász János 20 szavaza-
tos elõnnyel gyõzött.
A polgármesteri szavazólapoknál vi-
szonylag magas volt a rontottak száma,
azok többsége is Juhász János töbörzsöki
körzetében és egy másik körzetben kelet-
kezett. Ezért az MSZP a szavazatok újra-
számolását kezdeményezte. Információ-
im szerint a „rontott” szavazólapok több-
ségénél mindhárom jelöltet behúzták. A
helyi választási bizottság elnöke szerdán
kérte a megyei választási bizottságot,
hogy a kialakult helyzet miatt vegye át a
szavazatok ellenõrzésének és újraszámo-
lásának ügyét.
Eközben már folyik az alkudozás a két tá-
bor között. A polgármester és csapata
szeretné visszatenni hivatalába a jegyzõt.
Ezért bármi ár se lenne kevés. A másik
csoport viszont egyértelmûvé tette, hogy
a jegyzõvel nem hajlandó együtt dolgoz-
ni.
Nagy kérdés, hogy a fideszesek elõbb
vagy utóbb belátják-e, hogy a jegy-
zõ—polgármester szoros kapcsolata
olyan súlyos tehertétel a városon, amin
mindenképpen változtatni kellene ah-
hoz, hogy itt béke legyen. Képesek lesz-
nek-e túllépni a szembenálló felek a kor-
látolt politikai—hatalmi ellentéteken? A
város valódi érdekeit szem elõtt tartva
végre lesz-e Sárbogárdon egy közmeg-
egyezésen alapuló városirányítás? Med-
dig kell még azon pironkodnunk, hogy
Sárbogárdon csak balhék vannak? Ha
nem lesz változás, akkor egészen bizto-
san várható, hogy a környezõ települések
elviszik a kistérségi irányítást Sárbogárd-
ról. Egy elszigetelt, belharcokkal, a mun-
kanélküliség átkával terhes, egy helyben
topogó kisváros a térségét is még inkább
visszahúzza a mocsárba, amiben amúgy is
nyakig benne vagyunk.

Hargitai Lajos
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
SÁRBOGÁRD

Sárbogárdon a választópolgárok 47,65 %-a jelent meg az ur-
náknál. A három polgármesterjelölt közül Juhász Jánosra vok-
soltak a legtöbben, összesen 2090-en, nála húsz szavazattal ka-
pott kevesebbet Szabados Tamás, Bártfai Antal pedig 777 em-
ber támogatását élvezte. A polgármester-választásnál 71 ér-
vénytelen és egy hiányzó szavazat volt.
Egyéniben a következõ képviselõk jutottak be a testületbe: Fi-
desz — Bódai Gábor, Gábris István, Rigó László, Sinka Attila,
Varga László (hitoktató); MSZP — Ferencz Kornél, Juhász Já-
nos, Nedoba Károly, Õri Gyula, dr. Szabadkai Tamás.
Listáról bejutott képviselõk: Fidesz — Horváth Tibor, Szakács
Benõ Jánosné; KAPOCS Egyesület — Bártfai Antal; MSZP —
dr. Berzeviczy Gábor, Schmidt Lóránd, Szabados Tamás;
SZDSZ — Fülöp Sándor.
Érvénytelen/hiányzó szavazatok: 1. választókörzet (Töbör-
zsök) 30/1; 2. vk. (Felsõ-Tinód) 6/1; 3. vk. (Alsó-Tinód) 14/0; 4.
vk. (központ) 9/1; 5. vk. (József Attila utcai lakótelep és környé-
ke) 5/1; 6. vk. (Sárszentmiklós 1.) 3/1; 7. vk. (Sárszentmiklós 2.)
4/0; 8. vk. (Rétszilas) 1/0; 9. vk. (Kislók) 0/0; 10. vk. (Nagy-
hörcsök—Örspuszta—Pusztaegres—Sárhatvan) 8/0.
A kisebbségi önkormányzat tagjainak Bartók István Bélát, La-
katos Györgyöt, Lakatos Pétert, Rostás Józsefet és Zentai Bé-
lát, az Európai Unió Roma Ifjúságáért szervezet képviselõit vá-
lasztották meg a roma közösség polgárai.
A megyei közgyûlésben a térségünket Varga Gábor (Fidesz),
dr. Szabadkai Tamás és Szabados Tamás (MSZP), valamint
Kossa Lajos és Macher Pál (független) képviselhetik.

ABA
Részvételi arány: 32,76%. Polgármester: Kossa Lajos. A testü-
let tagjai: Bor József Dezsõ, Csép Györgyné, Farkas Károly,
Horváth István, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Põcze Ferenc, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Var-
ga István Andrásné.

ALAP
Részvételi arány: 51,18%. Polgármester: Méhes Lajosné. A tes-
tület tagjai: Erõs Gábor, Erõs István, Alpek János, Bölcskei
Jenõné, Salamon Lajos, ifj. Szabó János, Szopori György, Zup-
pon Andrea, Horváth József.

ALSÓSZENTIVÁN
Részvételi arány: 58,37%. Polgármester: Nagy Lajos. A testület
tagjai: Balázs József, Boros István, Boros Judit, Hir Tibor,
Mozbauer Józsefné, Porteleki László, Vájer Józsefné.

CECE
Részvételi arány: 36,91%. Polgármester: Varga Gábor. A testü-
let tagjai: Péter István László, Albert István, Csányi Kálmán,
Fazekas Gábor, dr. Leposa Zoltán, Menyhárt Tamás, Mészáros
Istvánné, Móré Boglárka, Ráczné Pincési Julianna.

DÉG
Részvételi arány: 55,45%. Polgármester: Szabadiné Petróczki
Márta. A testület tagjai: Benczéné Somogyi Éva, Boda
Andrásné, Erdélyiné Jámbor Rózsa, dr. Fáklya Csaba, Imre Bá-
lint, Szabó Lászlóné, Tatár Tiborné, Tömör Attila, Varga
Ferencné.

HANTOS
Részvételi arány: 52%. Polgármester: Virág József. A testület
tagjai: Bógó István, Bolye Ferenc, Gyömörei Barnáné, Hangyál
Csaba, Koncz Ferenc, Suhaj Józsefné, Zab Zsuzsanna.

IGAR
Részvételi arány: 61,92%. Polgármester: Bognár János. A tes-
tület tagjai: Bali Gábor György, Csabai János, Espár Józsefné,
Farkasné Tantics Jolán, Sülyi János, Török László, dr. Vámos
Julianna.

KÁLOZ
Részvételi arány: 38,47%. Polgármester: Weisengruber Imre.
A testület tagjai: Bálinger István, Farkasné Nagy Csilla,
Gõbölösné Pénzes Mária, Gráczer Miklósné, Györki Antal,
Hufnágel József, Márkus Jánosné, Szeless András, Tóth Gyula.

LAJOSKOMÁROM
Részvételi arány: 47,84%. Polgármester: Macher Pál. A testü-
let tagjai: Béczi János, Csidáné Wisniewska Malgorzata,
Decmann Tibor, Havranek József, Horváth Lóránt, Reizinger
Attila, Reizinger József, Tóth Béláné, Wanderer Géza Pál.

MEZÕSZILAS
Részvételi arány: 42,6%. Polgármester: Magyar József. A testü-
let tagjai: Borza Vilma, Horváthné Gógán Jolán, Kiss Géza,
Kónya Vilmosné, Menyhártné Nagy Judit Mária, Nagy Tibor,
Pethes Pál, Pordán Attila, Tölösi József János.

NAGYLÓK
Részvételi arány: 33,92%. Polgármester: Tóth József. A testü-
let tagjai: Arany Zsolt, Dobai Teréz, Horgosi János, Molnár
Csaba, Takácsné Erdélyi Mária, Viniczai Mária, Viniczai Ra-
móna.

SÁREGRES
Részvételi arány: 74,1%. Polgármester: Mocsár Eleonóra. A
testület tagjai: Szepesiné Palatinus Pálma, Farkas Elemér, Far-
kas Norbert, Garbacz István, Jobban József, Mészáros István,
Pogány Józsefné.

SÁRKERESZTÚR
Részvételi arány: 27,88%. Polgármester: Virág Miklós. A testü-
let tagjai: Ecseki Tibor, Egyed Tihamérné, Gallai Ferenc Ist-
ván, Holl Péter, Horváth Zsolt, Kovács Györgyné, László
Istvánné, Molnár Nagy István, Nagy Lajos.

SÁROSD
Részvételi arány: 38,72%. Polgármester: Lehotainé Kovács
Klára. A testület tagjai: Kovács Tibor Orbán, Pleizer Lajos,
Horváth Gábor József, Mrázik Sándor, Petrányiné Nagy Olga,
Pribék Ferenc, Takács Istvánné, Telek László, Végh László,
Zsigmondné Kovács Margit, Hallósy Péter.

SÁRSZENTÁGOTA
Részvételi arány: 59,66%. Polgármester: Baranyák István. A
testület tagjai: Arany Tibor, Baranyai László, Böcz Tamás,
Exner Tibor, Gõbölös Gábor, Handa Ottó, László Tibor, Ma-
gyar Ferenc, Sebestyén Zoltán.

VAJTA
Részvételi arány: 69,9%. Polgármester: Térmeg György. A tes-
tület tagjai: Csonka Csaba Róbert, Erdõs Zoltán, Fehér Tamás,
Jákobné Szász Erika, dr. Jaskó Sándor, Polyák Sándor, Rupa
Sándor.
A részletes sárbogárdi eredményeket jövõ heti számunkban ol-
vashatják.

Összeállította: Hargitai Kiss Virág
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Felszentelték a ravatalozót
Alsószentivánon pályázati pénz-
bõl építették újjá a temetõben a ra-
vatalozót. A követelményeknek
minden tekintetben megfelelõ
szép létesítmény a Fodor és Mol-
nár Kft. kivitelezésében készült el,
és múlt csütörtökön Nagy Lajos
polgármester adta át rendeltetésé-
nek. A katolikus plébános felszen-
telte, a református lelkész megál-
dotta az épületet.

/H/

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL!
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy az alsószentiváni szüreti felvonulásra

2006. október 14-én (szombaton) kerül sor.
A felvonulók gyülekezõje 13.00 órakor a sportpályán lesz, indulás várhatóan 13.30-kor.

A rendezvényt a faluházban megrendezendõ szüreti bál zárja, kezdete 20.00 óra.

A tombola és a büfé mellett a hangulatot az elõszállási MÉSZI zenekar biztosítja.

A bál teljes bevételével az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány gazdálkodik a település
összes gyermeke javára. Belépõdíj: 500 Ft.

Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány Kuratóriuma

Intézményi felújítások Alsószentivánon
Alsószentivánon tovább folytatódik az iskola és környezetének
felújítása. 2006. szeptember 21-étõl immár bitumenes kézilab-
da-, illetve kosárlabdapálya várja nemcsak az általános iskolás
gyerekeket, hanem a település összes sportolni vágyó lakóját is.
A beruházás a Nemzeti Sporthivatalnak benyújtott nyertes pá-
lyázatnak köszönhetõen valósulhatott meg, amellyel mintegy
3,2 millió forinthoz jutott a település önkormányzata.

Az iskola fejlesztése mellett az alsószentiváni óvodásokat is sok
szép új dolog várta szeptember elsején, a tanév kezdetekor. Új-
jáépült a vizesblokk, megtörtént a gyermekmosdók, tükrök, vé-
céülõkék, csempék és taposók teljes cseréje. A szülõk összefo-
gással újjávarázsolták az óvoda kertjét is. Az udvar szépítésé-
ben a 8. osztályos fiúk is élvezettel közremûködtek a mérleghin-
ták alatti új homokgödrök kialakításával.

Kiss Attila
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SZENT MIHÁLY BÚCSÚ VAJTÁN
Szent Mihály napja (szeptember 29-e) az õszi napfordulóhoz
kötõdik. Régen ekkor hajtották be az állatokat a téli szállásra.
Szent Mihály arkangyal nevét viseli a vajtai katolikus templom.
Az oltárképen a harcos arkangyal kardját emelve a sátán fejére
tapos. A vajtai búcsút a Szent Mihály napjához legközelebbi va-
sárnapon tartják. Az idei búcsú fényét emelte, hogy a somorjai
(Szlovákia) magyar énekkar és a vajtai kórus is közremûködött
a szentmisén.

/H/

A ZENE ÜNNEPE
A somorjai Híd Vegyes Kar, ifj. Leszkov-
szki Albin zeneszerzõ, Sepsi Etelka fuvo-
lamûvész, valamint a rendezvény házi-
gazdája, a sárbogárdi Szövetkezeti és Vá-
rosi Vegyes Kar adott koncertet a díszte-
remben a zenei világnap alkalmából
szombaton.
A szlovákiai és sárbogárdi kórusok kö-
zött több éve tart a gyümölcsözõ kapcso-

lat, így ismerõsként üdvözölhette a so-
morjaiakat a helyi közönség is. Dr. Hecht
Anna energikus irányításával, Domsitz
Erika zongoratanárnõ közremûködésé-
vel sokszínû, szép mûsort adtak most is a
nagy számú hallgatóság örömére.
Sepsi Etelka már régen szerepelt itt, Sár-
bogárdon. Most ifj. Leszkovszki Albin
Fuvolaszonátáját hallhattuk a frissen

végzett mûvész kitûnõ elõadásában, a
szerzõ virtuóz kíséretével. A fuvola—
zongorakettõsnek nagy tapssal fejezte ki
elismerését a publikum.
A sárbogárdi énekkar Huszics Vendel és
Huszics Vendelné vezénylésével, Huszics
Ibolya közremûködésével többek között
magyar, olasz, francia mûveket tûzött
mûsorára a világnap apropóján, melyek-
nek egy részét hamarosan Franciaország-
ban is lesz alkalmuk bemutatni egy ked-
ves meghívásnak eleget téve.
Az eseményt a két kórus közös elõadása
zárta.

Hargitai Kiss Virág
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50 éve, 1956-ban végeztek

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 1956-ban végzett nyol-
cadikosai osztálytalálkozót tartottak szombaton. Törté-

nelmi idõben, a forradalom évében, ötven évvel ezelõtt az iskola
egyik legjobb képességû, 41 fõs osztálya fejezte be itt a tanulmá-
nyait. Sok volt köztük a kitûnõ és jeles tanuló, és többségük to-
vábbtanult. Összetartó, jó légkörû osztály volt az övéké. A
sportban is kiváló teljesítményekkel örvendeztették meg taná-
raikat és szüleiket.
A hajdani negyvenegy fõbõl 16-an jöttek el a találkozóra. Tí-
zen meghaltak, sokan a betegségük, vagy családi elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak megjelenni a jubileumi osztályfõnöki
órán, melyet osztályfõnökük, Molnár Lászlóné Hart Vilma
tartott.
Nagy örömöt hozott mindenkinek ez a találkozás. Sorra ele-
venítették fel a régi eseményeket, a csodálatos táborozáso-
kat, emlékezetes kirándulásokat, a vasárnap délutáni röp-

labdameccseket, amelyeket Vilma néni férje, Molnár Laci
bácsi szervezett. A miklósi felnõtt röplabda-válogatott még
a bécsi VIT-en is szerepelt. De más sportágakban is jó telje-
sítményt nyújtottak. Az iskolának a kézilabdacsapata elsõ
lett a járási bajnokságban.
Máig azt tartják errõl az idõszakról, hogy az akkor még fiatal
tanáraik — amellett, hogy szigorúan megkövetelték tõlük a
tudást — nevelték tanítványaikat, szívvel, lélekkel foglalkoz-
tak velük, élményt nyújtottak nekik, ami széppé tette a diák-
éveket.
Íme, az osztály névsora: Ádám Attila, � Baka János, Bokor
Etelka, Boldis Mária, Bruzsa Margit, �Dobrovoczki Erzsé-
bet, Erõs Mária, Farkas Margit, Fekete Anna, Fekete Már-
ta, Fésû Julianna, Geiszler Anna,�Giczi Erzsébet,�Gödér
István, Horváth István, �Humplik Zoltán, Kaszás Éva, Kiss
Mária, Kiss Piroska, Kovács Zsófia, Körösi István, Lajtos
József, Lóránt Katalin, Mészáros Irén, Mikuli Béla, Molnár
Margit, Nagy Dezsõ, Nagy Márta, Porkoláb Ilona, Pörgye
János, Princes Zoltán, � Reményi Tibor, Remler Katalin,
Rigó Julianna, �Russ Julianna, Soós Erzsébet, � Szabó Er-
zsébet, � Szabó István, Szabó Teréz, Vámosi Mária, � Visi
Mária, Zámbó István. Osztályfõnök: Molnár Lászlóné Hart
Vilma.

Hargitai Lajos

S á r b o g á r d i
K É P E S L A P O K
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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BÍRÓ KRISZTI
Számos rendezvény plakátján szerepelt már Bíró Kriszti elõadómû-
vész neve, nem egyszer hallotta õt énekelni a sárbogárdi közönség.
Azon kívül, hogy szép hangja van, sokat azonban nem tudunk róla.
Ezért is kerestem fel õt, és mutatom be most a kedves Olvasóknak
az újság oldalain keresztül.
Beszélgetésünk kezdetén, amikor elé tettem a mikrofont, Kriszti
kissé izgatottnak tûnt.

— Van még lámpalázad, amikor a mikro-
fon elé állsz?
— Mindig van.
— Szoktad számolni, hány elõadás van
mögötted?
— Nem.
— Hol léptél fel eddig?
— Országszerte. Voltam már sportcsar-
nokban, szilveszterkor Pakson, elegáns
hotelekben. Többféle felállásban is sze-
repelek: hol egyedül lépek föl, hol egy ze-
nésszel, vagy egész zenekarokkal.
— Mint például a Mandala trióval.
— Igen. A Mandala trió dzsesszes formá-
ció. Abból az együttesbõl a szintetizáto-
ros fiúval, Homoki Viktorral (aki egyéb-
ként Enyingen zenetanár) ketten is föl
szoktunk lépni. Egy móri zenekarral még
lakodalmakba is járunk, fõleg Pesten,
például a Stefánia-palotába.
— Velük hogyan kerültél össze?
— Fehérváron énekeltem a vállalkozói
napokon, ott hallottak, és éppen kellett
nekik egy énekes.
— Hogyan kezdted énekesi pályafutáso-
dat?
— Az általános iskolában ének-zenei osz-
tályba jártam, utána Fehérvárra ugyan-
csak ének-zenei gimibe, illetve mindkét
helyen részt vettem az énekkarban, har-
madikban pedig elkezdtem modernéne-
ket tanulni Tácon. Kelemen Angelika
volt a tanárnõm, általa szerettem meg a
dzsesszt is.
— Ma a könnyûzene és dzsessz mellett fog-
lalkozol a komolyzenével is?
— Nem. Még általános és középiskolá-
ban népdaléneklési versenyekre jártam,
de aztán Angelika, a blúzos, szvinges vi-
lág volt rám hatással. Ma is ez a kettõ szí-
vem csücske, és úgy érzem, hogy a han-
gomhoz is közelebb állnak. Csak ebbõl
nem annyira lehet megélni, és el kellett
volna járnom Pestre tovább képezni ma-
gam. Erre azonban nem volt lehetõsé-
gem, mert Gyõrbe jártam fõiskolára és
megismertem a võlegényemet. Gyõrben
ugyan jártam egy musical-énekesnõhöz,
de nem annyira jött be az a stílus. Mire
hazajöttem, áttelepült Fehérvárra a táci
Gorsium Zeneiskola, és oda kezdtem jár-
ni, hogy letegyem a nemzetközi elõadó-
mûvészi szakvizsgát, amit abban a zeneis-
kolában rajtam kívül nem nagyon kapott

meg senki. Ezen felül már csak a profi
szint van.
— Azt nem akartad letenni?
— Csak akkor lehetett volna, ha a kon-
zervatóriumba megyek. Túl öregnek ér-
zem magam 26 évesen, hogy erre tegyem
fel az életem. Munka mellett nem lenne
könnyû elvégezni a konzit.
— Gyõrben is zenei irányban tanultál to-
vább a fõiskolán?
— Nem, mûvelõdésszervezõnek tanul-
tam, utána pedig a kétéves egyetemi kép-
zést Pécsen csináltam meg. A szakmában
maradtam, az éneklés maradt hobbinak.
— Most a sárbogárdi munkaügyi központ-
ban dolgozol. Milyen feladatot látsz el?
— A fehérvári vállalkozói központ mun-
kaerõ-piaci tanácsadókat keresett, és ki-
derült, hogy a munkavégzés helyszíne a
sárbogárdi munkaügyi kirendeltség.
— Ez a tanácsadás még belefér a szakte-
rületedbe?
— Mivel az egyetemen felnõttképzési
menedzserként végeztem, így belefért.
De szeretnék majd az eredeti szakmám-
ban, mûvelõdésszervezõként elhelyez-
kedni. A Sárszentmiklósi Klubkönyvtár-
ban, ahol közhasznúként dolgoztam, erre
sajnos nem volt lehetõség. Persze, örü-
lök, hogy elkezdhettem dolgozni, mert
legalább lett munkagyakorlatom.
— Mindig csinos vagy, adsz magadra. A
külsõdet magad „találtad ki”?
— Nem is találtam ki, én olyan vagyok,
amilyen vagyok. Az ember próbálja meg
az adottságaihoz igazodva kihozni magá-
ból a legtöbbet.
— Mikor álltál ki legelõször színpadra éne-
kelni?
— Az általános iskolában már vittek min-
ket Zánkára népdaléneklési versenyre,
az énekkaros fellépésekbõl is szereztem
némi rutint. Könnyûzenével 1997. au-
gusztus 20-án, Csiziék zenekarával lép-
tem elõször színpadra.
— Remegõ lábakkal felvonultál a szín-
padra…
— Nem. Ha zenekarral kell menni, nem
izgulok úgy, mintha egyedül kell kiáll-
nom.
— Hogyan találnak meg téged a meghívá-
sok?
— A zenésztársakon keresztül. Itt, Sár-
bogárdon azért én is próbáltam egy kicsit
eladni magam. Az egyik kedvencem a

gyerekmûsor, aminek keretében arcfes-
tést is szoktam csinálni. A mûsor híre
még a környékre és Pincehelyre is elju-
tott, ahová falunapra hívtak.
— Mibõl áll ez a gyerekmûsor?
— Halász Judit számoktól kezdve rajz-
filmslágerekig mindent éneklek. Ez ne-
kem jobban tetszik, mint az éjszakázások.
A gyerekeket könnyebb megfogni, rajtuk
keresztül pedig a szülõket. Mindegyik
óvodában voltam énekelni, és a gyerekek
olyan nagy szeretettel fordultak felém,
hogy utána az utcán utánam kiabáltak, a
szülõk megállítgattak az utcán. Így egyre
nagyobb az ismertségem Sárbogárdon
belül is. Amíg csak felnõtteknek énekel-
tem, addig nem ismertek annyira. A gye-
rekek nagyon hálás közönség, ezért nekik
nagyon szívesen énekelek. Izgalommal és
örömmel készülök az elõttük való szerep-
lésekre.
— Milyen gyakran lépsz fel?
— Változó, de általában havonta kétszer.
— Édesanyád és a võlegényed mindig elkí-
sérnek a fellépéseidre. Ezek szerint támogat
a családod.
— A võlegényem zenész családból szár-
mazik, anyukám ének-zenei osztályba
járt, örültek neki, hogy van valaki a csa-
ládban, akinek van huzalma a zenéhez.
Általános iskolás koromtól a középiskola
harmadik osztályáig klarinétoztam is.
Szerettem volna szaxofonra váltani, de a
közelben nem volt rá lehetõség. Így ka-
nyarodtam az énekléshez, amit sokan
kezdtünk, de kevesen tartottak ki. Sze-
rencsém volt, hogy egy olyan tanárnál
kezdtem tanulni, mint Angelika, mert ki-
hozta mindenkibõl azt, amit lehetett.
— Vele léptél már fel közösen?
— Igen. A múltkor is, amikor itt voltak az
együttesével a mûvelõdési házban,
mondta, hogy énekeljünk el együtt egy
számot, de inkább meghagytam neki a le-
hetõséget.

Folytatás a következõ oldalon�
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— Mindennap gyakorolsz?
— Nem, habár az igazi fejlõdéshez kelle-
ne. De panelban elég nehéz; tekintettel
kell lennem a családra és a szomszédokra
is. Fellépések elõtt azért intenzíven napi
2-3 órát is gyakorlok, mert egy egész éj-
szakát végigénekelni csak úgy lehet.
— Ki a legnagyobb kritikusod, aki taná-
csokkal lát el?
— Én csak édesanyám szavára hallgatok.
Amit õ mond, ahhoz tartom magam.
— Akkor õ a menedzsered?
— Egy kicsit igen. Nekem nagyon nehe-
zemre esik például pénzügyekben alku-
dozni, vagy egy fellépés után hajnalban
hazaautózni az ország másik végébõl.
Sokkal jobban szeretem, amikor zene-
karral vagy egy zenésztársammal megyek
fellépni. A párom, ha teheti, elkísér. Õ a
biztonsági õröm is, ha kell.
— Volt már olyan, hogy zaklattak?
— Szeretnek odajönni a férfiak és külön-
bözõ ajánlatokat tenni. Volt, hogy le-
génybúcsúra hívtak énekesnõnek, aki
esetleg még kiugrana a tortából is.
— A fürdõszobában szoktál énekelni?
— Én nem vagyok olyan típus, aki min-
denhol énekel.
— Tanításra nem gondoltál?
— De, már vannak tanítványaim, és szí-
vesen vállalok más fiatal szárnypróbálga-
tókat is.
— Köszönöm az interjút!

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Belekötöttek
a polgárõrökbe…

Szombaton éjjel egy ötfõs polgárõrcsapat
kért rendõri intézkedést, mert egy hely-
béli férfi és a társaságában lévõ csoport
beléjük kötött, és a dolog tettlegességig
fajult. A társaság rátámadt a szolgálatot
ellátó polgárõrökre és hármójukat bán-
talmazták. A bántalmazás következtében
a polgárõrök könnyû sérülést szenved-
tek. Másnap derült ki, hogy az elkövetõk
számlájára más bûncselekmény is írha-
tó…

Szombat éjfél elõtt kértek segítséget a
polgárõrök a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság ügyeletétõl. Ötfõs csoportjukra
támadt egy helybéliekbõl álló csapat a
vasútállomáson. A három bántalmazott
polgárõr szerencsére csak könnyen sé-
rült. A bántalmazást követõen a helyszín-
rõl az elkövetõk elmenekültek. A beje-
lentésre érkezett járõrök két fõt elfogtak,
a másik kettõnek sikerült egérutat nyer-
nie. Megállapítást nyert, hogy a tényleges
tettlegességben konkrétan két személy
vett részt, a másik kettõ csitítani próbálta
õket. Az intézkedés során tanúként hall-
gatták ki a két elfogott személy egyikét,
aki elmondta, hogy keresztnevérõl ismeri
csupán a két elmenekült férfit. Az elõzõ
napon érkeztek Sárbogárdra Székesfe-
hérvárról, majd Alsótöbörzsökön italoz-
tak. 22 óra után mentek a vasútállomásra,

ahol szóváltás alakult ki közöttük és a
szolgálatban lévõ polgárõrök között.
Vasárnap reggel rongálásról érkezett be-
jelentés az alsótöbörzsöki orvosi rende-
lõtõl, ahonnan azt jelezték, hogy reggelre
az épület kerítésének tégla oszlopán lévõ
lapokat ledöntögette ismeretlen tettes.
Az úttestre és a járdára több tégladarabot
is kiszórtak. A bejelentés nyomán végzett
adatgyûjtés során megállapítást nyert,
hogy a rongálással ugyanaz a négy sze-
mély gyanúsítható, mint akik a polgár-
õröket bántalmazták. Az eljárásban az is
kiderült, hogy a korábbiakban csak ke-
resztnevükön ismert, Székesfehérvárról
odacsapódott két személy tulajdonkép-
pen a polgárõr-bántalmazásnál elfogott
férfi egyik rokona, illetve annak barátja.
A polgárõrök bántalmazása ügyében
közfeladatot ellátó személy elleni erõ-
szak bûntett, valamint csoportosan elkö-
vetett garázdaság bûntett megalapozott
gyanúja került megállapításra, amelyben
egyelõre két személyt hallgattak ki gya-
núsítottként. A csoportos garázdaság mi-
att újabb személy gyanúsítása várható. A
rongálás ügyében szintén eljárást indítot-
tak a sárbogárdi nyomozók. Ebben az
ügyben külön gyanúsításokra kerül sor.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Biztonsági gyufa
Az emberiség történelmének egyik kor-
szakos felfedezése volt a gyufa. A tûz-
gyújtás ugyanis a gyufa elõtt nem volt
könnyû mesterség. Az õsember nagy ve-
szõdséggel, két fadarab összedörzsölésé-
vel gyújtott tüzet. Még a múlt században
is nagy gonddal õrizték a háztûzhely láng-
ját, hogy ki ne aludjon. A gyufa magyar
találmány. Erre mindig is büszkék vol-
tunk mi, magyarok. E találmány elõtt sa-
játos alkalmatosságon lehetett megtanul-
ni a tûzgyújtás mesterségét. A pipázó fér-
fiak kovakövet és taplót tartottak maguk-
nál, amivel különösen nedves idõben
igen veszõdséges dolog volt tüzet gyújta-
ni.
Az általános iskolai tankönyvekben a ma-
gyar gyerekek a történelem nagyjai mel-
lett ott olvashatták a gyufa feltalálójának,
Irinyi Jánosnak a nevét, aki 1836-ban ta-
lálta fel a tûzgyújtásra biztonságosan,
gyorsan használható, olcsó gyufát. Még
nem is olyan régen minden gyufásdobo-
zon ott olvashattuk a mondatot: „Bizton-
sági gyújtó”. A mai gyufákra nem nagyon
illik ez a minõsítés. Egyik olvasónk a na-

pokban behozott a szerkesztõségbe több
doboz gyufát. Azt panaszolta, hogy ez a
gyufa egyáltalán nem gyullad meg. A do-
bozok egyik oldalán a színes képek egyi-
kén a Lánchíd, egy másikon az Ország-
ház, a harmadikon a Halászbástya látha-
tó. A doboz másik oldalán viszont ez ol-
vasható: „Származás: Török import gyu-
fa”. Akárhogy próbálkoztam, nekem se
sikerült meggyújtani egyik szálat se. Volt,
amelyik dörzsölés közben egy nagyot
durrant, és messzi röpült róla az izzó, füs-
tölgõ fej, nem kis balesetveszéllyel fenye-
getve másokat. No, mondom, már ez se
magyar, és ez se mûködik.
Meggyõzõdtem arról, hogy a boltokban
most valóban szinte csak ilyen kapható.
No, de hol van ilyenkor a kereskedelmi
felügyelet? Vagy lehet, hogy ez is a kor-
mány mûve? Most ugye, holmi miniszter-
elnöki gyújtó hangulatú, mocskos kifeje-
zésekkel fûszerezett, hazudós beszéd mi-
att forradalmi helyzet alakult ki Magyar-
országon. Ezért a „véletlenül” nyilvános-
ságra kerülõ beszéd hatására jó elõre szá-
mítva központilag intézkedtek, hogy

színleg legyen ugyan a magyaroknak
gyufája, de ne tudják vele meggyújtani a
forradalom lángját.
Bölcs intézkedés, de azt elfelejtették,
hogy a háziasszonyok a fazék alatt se tud-
nak majd tüzet gyújtani ezzel a magyar-
nak álcázott török import gyufával. Már-
pedig a magyar ember rettentõen mér-
ges, ha éhes. Éhesen pedig gyufa nélkül is
képes egy kis forradalmat kirobbantani.
Igaz, hogy ez a ribillió már az otthon négy
fala közt zajlik, ez meg nagyon nem
érdekli a hazudós miniszterelnökünket.
Nyilvánvaló persze, hogy csupán dús fan-
táziám szüleménye, hogy ilyen elõrelá-
tást feltételezek a gyufával kapcsolatban
miniszterelnökünk részérõl. A gyufa se-
lejtes voltának kézenfekvõbb oka van,
bár az az ok is a hazugságokhoz köthetõ.
Magyarországon az utóbbi években álta-
lánosan elfogadott erkölcsi trenddé vált
bizonyos vezetõ politikai és gazdasági kö-
rökben a hazugság, a csalás, a lopás, má-
sok átverése. A példa pedig ragadós. Va-
laki ezen az olcsón behozott, semmire se
használható, vacak gyufán is bizonyára
jól megszedte magát, csak tejelnie kellett
ott, ahol szemet hunytak, amikor a minõ-
séget kellett volna ellenõrizni.

Hargitai Lajos
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Lopott kocsit
keresnek

Szeptember 29-én, hajnalban gépkocsi-
lopást jeleztek a 61-es számú fõútról. A
tulajdonos elmondta, hogy a mûszaki hi-
ba miatt leállította bérelt Opel Zafiráját
Cece külterületén szeptember 28-án, 20
óra körüli idõben. Éjfélkor ért vissza, de
az autót már nem találta ott. A JDP-459
frsz.-ú jármûvet körözik. Értéke 3,5
millió forint.

Így vigad a magyar
Szeptember 28-án, 21.45 órakor sáregre-
si jármûvezetõt vontak ellenõrzés alá a
járõrök. A sofõr ittasnak bizonyult. A
vizsgálati eredmény közepes fokú ittassá-
got jelzett. A sofõrrel szemben eljárás in-
dult, vezetõi engedélyét elvették.
K. A. sárkeresztúri lakos szeptember
23-án, 21.45 órakor Sárbogárd belterüle-
tén szeszesitaltól befolyásolt állapotban
közlekedett a saját tulajdonát képezõ
Mercedes típusú személygépkocsival. Az
intézkedõ rendõrök az igazoltatás során
LION típusú alkoholszondát alkalmaz-
tak, amely a lefújás után 0,87 mg/l értéket
mutatott. Ellenõrzés során vezetõi enge-
délyét nem tartotta magánál, a rendõrsé-
gi ügyeleten megállapítást nyert, hogy a
jármûvezetéstõl eltiltása van, a gépjármû
környezetvédelmi igazolólapja lejárt, kö-
telezõ felelõsségbiztosítással nem ren-
delkezik. A Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállításra került Seres Ethylo-
méter vizsgálat céljából, mely a lefújás
után 0,73 mg/l értéket mutatott. Nevezett
a jegyzõkönyv aláírásával elismerte az
alkoholfogyasztást, az ethylométer méré-
si eredményét, valamint lemondott a vér-
vételrõl.
K. Cs. sárbogárdi lakos szeptember
24-én, 19.00 óra körüli idõben Sárbo-
gárd, Rózsa u. sarkán szóváltásba kevere-
dett fk. B. R. sárbogárdi lakossal, mely-
nek során tettlegesség nem történt, de K.
Cs. megrongálta fk. B. R. kerékpárját. Az
okozott kár kb. 2.000 Ft.
Ismeretlen tettes szeptember 22-én,
16.00 óra és szeptember 25-én, 10.00 óra
közötti idõben az INVITEL Távközlési
Rt. tulajdonát képezõ Sárbogárd, Szent
István u. 72. szám alatti helyen lévõ nyil-
vános telefonfülkét megrongálta. Az
okozott kár kb. 35.000 Ft.

Hol sírjaink
domborulnak,

unokáink…

2006. szeptember 28-án ismeretlen tette-
sek a sárkeresztúri református temetõ-
ben több sírhelyet megrongáltak. A gyors
helyszíni intézkedés és a sárkeresztúri õrs
beosztott nyomozója hely- és személyis-
meretének köszönhetõen hamar körvo-
nalazódni látszott, hogy az elkövetõk
gyermekkorú személyek. Erre utaltak a
helyszíni szemle során feltárt apró mez-
telen talpak és cipõnyomok is. Az elköve-
tõk 29 sírhelyet rongáltak meg oly mó-
don, hogy a sírokra rögzített vázákat,
szobrokat letördelték, a záró fedeleket
összeugrálták, komoly felháborodást
okozva ezzel a hozzátartozóknak és a
helybéli lakosoknak. A tanúkihallgatás-
ok, a helyszíni szemle során rögzített nyo-
mok egyre bizonyosabbá tették az elkö-
vetõi kör kilétét. A kiskorúak kihallgatá-
sa során megállapítást nyert, hogy a ke-
gyeletsértéseken túl az eltulajdonítási
szándék is megállapítható. Tettüket nem
tagadták, a négy gyerek versenyzett azon,
hogy ki mennyi sírhelyet rongál meg, ezt
számon is tartották. A gyermekek garáz-
da törvénysértõ magatartásukkal, mind-
összesen 102 rendbeli bûncselekményt
valósítottak meg, garázdaságot, rongá-
lást, kegyeletsértést és lopás kísérletét.
Az eljárást a sárbogárdi nyomozók to-
vább folytatják az ügyben.
F. J. és K. L. cecei, K. S. sárbogárdi, V. J.
és V. T. szintén cecei lakosok szeptember
23-án, a hajnali órákban Cece, Szabadság
téren garázda magatartást tanúsítottak,
melynek során a parkolóban álló K. B.
fürgedi lakos tulajdonát képezõ Volks-
wagen Golf típusú személygépkocsi ol-
dalüvegét betörték, és eltulajdonították a
benne levõ rádiósmagnót. Az okozott kár
22.000 Ft, rongálással kb. 6.000 Ft kár ke-
letkezett.

Cserbenhagyó

Sz. V. sárosdi lakos szeptember 23-án,
15.55 órakor Sárosd belterületén Lada tí-
pusú személygépkocsival az Atzél B. út és
a Hantosi út keresztezõdésénél nem
adott elsõbbséget a neki balról szabályo-
san érkezõ H. J. sárosdi lakos által veze-
tett Suzuki típusú személygépkocsinak,
és összeütköztek. Az akkor még ismeret-
len Lada személygépkocsi vezetõje egy
pillanatra megállt, majd segítségnyújtás
nélkül lassan továbbhajtott.

Románc

L. R. sárbogárdi lakos 2006. június óta
tartós szerelmi kapcsolatban él H. A. ne-
vezetû, üzletszerû kéjelgést folytató sár-
bogárdi lakossal. Megismerkedésük óta
részben kitartatja magát.

Jó fogások

Ismeretlen tettes szeptember 23-ra virra-
dóra a kerítést kibontva bement K. G.
hantosi lakos csukott, de nem zárt gará-
zsába, és onnan különféle kisgépeket
(ütvefúrót, csavarbehajtót, láncfûrészt)
tulajdonított el 243.500 Ft értékben.
Rongálással kb. 1000 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes szeptember 22-én,
10.00 és 11.00 óra közötti idõben Sárbo-
gárd külterületén, a 63-as számú fõúton a
H.-né B. K. sárbogárdi lakos tulajdoná-
ban lévõ lezárt állapotú személygépkocsi
kissé leengedett ablakán benyúlt, a gép-
kocsit kinyitotta, és abból eltulajdonítot-
ta nevezett övtáskáját a benne levõ sze-
mélyes iratokkal (adókártya, lakcímkár-
tya, tb-kártya, bankkártya, forgalmi en-
gedély stb.), 1 db Motorola V 525 típusú,
ezüst színû mobiltelefonját, valamint
10.000 Ft készpénzt. Az eltulajdonítással
okozott kár 36.500 Ft, egyéb kár kb.
35.000 Ft.
S. J. kálozi lakos szeptember 22-én, 8.30
óra körüli idõben a Kálozi Polgármesteri
Hivatal teakonyhájába bement, majd az
ott õrizetlenül hagyott, Sz. J.-né kálozi la-
kos tulajdonát képezõ kézitáskából eltu-
lajdonította a sértett pénztárcáját a ben-
ne levõ kb. 30.000 Ft készpénzzel és sze-
mélyes iratokkal. Az eltulajdonítást kö-
vetõen a pénztárcából a készpénzt kivet-
te, és a pénztárcát a benne levõ okmá-
nyokkal együtt a polgármesteri hivatal
folyosóján elhelyezett szeméttárolóba
dobta.
Ismeretlen tettes szeptember 22-ére vir-
radóra H. I. sárbogárdi lakos lakóházá-
hoz tartozó melléképület ajtaját feltörte
és onnan 1 db Jonsered GR32 típusú ben-
zinmotoros fûkaszát tulajdonított el. Az
okozott kár 100.000 Ft.
Ismeretlen tettesek szeptember 15-ére
virradóra ajtóbefeszítés módszerével be-
hatoltak az L. Gy.-né alapi lakos tulajdo-
nában lévõ Viktória presszóba, és onnan
röviditalokat, csokoládét, valamint kész-
pénzt tulajdonítottak el. Az okozott kár
388.200 Ft.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Légió 2000 Security, Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság sorsolása

I. FORDULÓ: 2006. október 8., vasárnap

8.30: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—SPURI
9.15: TOLEDO 2005—PUSZTAEGRESI FIÚK
10.00: KRENCZ-NAGYKER—ARSENAL
10.45: FLAMENGÓ—MAGNUM
11.30: EXTRÉM—TAKI TEAM
12.15: LÉGIÓ 2000—B.B. TRUCK SE
Szabad: MEMPHIS PLUSZ

2006. október 9., hétfõ

18.00: HALADÁS—VASUTAS
18.45: VIDÁMFIÚK—BAD BOYS
19.30: OMV—ENYING
20.15: SÁRKERESZTÚR KIKE—DKS
Szabad: TWISTER

II. FORDULÓ: 2006. október 15., vasárnap

8.30: B.B. TRUCK SE—TOLEDO 2005
9.15: BAD BOYS—TWISTER
10.00: VASUTAS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
10.45: MAGNUM—EXTRÉM
11.30: TAKI TEAM—KRENCZ-NAGYKER
12.15: ARSENAL—OMV
Szabad: FLAMENGÓ

2006. október 16., hétfõ

18.00: PUSZTAEGRESI FIÚK—VIDÁM FIÚK
18.45: SPURI—LÉGIÓ 2000
19.30: ENYING—SÁRKERESZTÚR KIKE
20.15: DKS—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: HALADÁS

III. FORDULÓ: 2006. október 22., vasárnap

8.30: VIDÁMFIÚK—B.B. TRUCK SE
9.15: TWISTER—PUSZTAEGRESI FIÚK
10.00: EXTRÉM—FLAMENGÓ
10.45: OMV—TAKI TEAM
11.30: SÁRKERESZTÚR KIKE—ARSENAL
12.15: LÉGIÓ 2000—VASUTAS
Szabad: DKS

2006. október 23., hétfõ

18.00: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—HALADÁS
18.45: KRENCZ-NAGYKER—MAGNUM
19.30: TOLEDO 2005—SPURI
20.15: MEMPHIS PLUSZ—ENYING
Szabad: BAD BOYS

IV. FORDULÓ: 2006. október 29., vasárnap

8.30: PUSZTAEGRESI FIÚK—BAD BOYS
9.15: B.B. TRUCK SE—TWISTER
10.00: VASUTAS—TOLEDO 2005
10.45: ARSENAL—MEMPHIS PLUSZ
11.30: TAKI TEAM—SÁRKERESZTÚR KIKE
12.15: FLAMENGÓ—KRENCZ-NAGYKER
Szabad: EXTRÉM

2006. október 30., hétfõ

18.00: HALADÁS—LÉGIÓ 2000
18.45: ENYING—DKS
19.30: SPURI—VIDÁMFIÚK
20.15: MAGNUM—OMV
Szabad: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK

V. FORDULÓ: 2005. november 5., vasárnap

8.30: BAD BOYS—B.B. TRUCK SE
9.15: VIDÁMFIÚK—VASUTAS
10.00: TWISTER—SPURI
10.45: OMV—FLAMENGÓ
11.30: KRENCZ-NAGYKER—EXTRÉM
12.15: LÉGIÓ 2000—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
Szabad: ENYING

2006. november 6., hétfõ

18.00: TOLEDO 2005—HALADÁS
18.45: DKS—ARSENAL
19.30: SÁRKERESZTÚR KIKE—MAGNUM
20.15: MEMPHIS PLUSZ—TAKI TEAM
Szabad: PUSZTAEGRESI FIÚK

VI. FORDULÓ: 2006. november 12., vasárnap

8.30: VASUTAS—TWISTER
9.15: B.B. TRUCK SE—PUSZTAEGRESI FIÚK
10.00: TAKI TEAM—DKS
10.45: ARSENAL—ENYING
11.30: FLAMENGO—SÁRKERESZTÚR KIKE
12.15: EXTRÉM—OMV
Szabad: KRENCZ-NAGYKER.

2006. november 13., hétfõ

18.00: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—TOLEDO 2005
18.45: HALADÁS—VIDÁMFIÚK
19.30: SPURI—BAD BOYS
20.15: MAGNUM—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: LÉGIÓ 2000

VII. FORDULÓ: 2006. november 19., vasárnap

8.30: PUSZTAEGRESI FIÚK—SPURI
9.15: BAD BOYS—VASUTAS
10.00: TWISTER—HALADÁS
10.45: ENYING—TAKI TEAM
11.30: OMV—KRENCZ-NAGYKER
12.15: SÁRKERESZTÚR KIKE—EXTRÉM
Szabad: ARSENAL

2006. november 20., hétfõ

18.00: DKS—MAGNUM
18.45: VIDÁM FIÚK—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
19.30: TOLEDO 2005—LÉGIÓ 2000
20.15: MEMPHIS PLUSZ—FLAMENGÓ
Szabad: B. B. TRUCK SE

VIII. FORDULÓ: 2006. november 26., vasárnap

8.30: SPURI—B.B. TRUCK SE
9.15: VASUTAS—PUSZTAEGRESI FIÚK
10.00: TAKI TEAM—ARSENAL
10.45: FLAMENGÓ—DKS
11.30: EXTRÉM—MEMPHIS PLUSZ
12.15: KRENCZ-NAGYKER—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabad: OMV

2006. november 27., hétfõ

18.00: HALADÁS—BAD BOYS
18.45: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—TWISTER
19.30: LÉGIÓ 2000—VIDÁMFIÚK
20.15: MAGNUM—ENYING
Szabad: TOLEDO 2005

IX. FORDULÓ: 2006. december 3., vasárnap

8.30: ARSENAL—MAGNUM
9.15: ENYING—FLAMENGÓ
10.00: BAD BOYS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
10.45: PUSZTAEGRESI FIÚK—HALADÁS
11.30: B.B. TRUCK SE—VASUTAS
12.15: TWISTER—LÉGIÓ 2000
Szabad: TAKI TEAM

2006. december 4., hétfõ

18.00: VIDÁM FIÚK—TOLEDO 2005
18.45: DKS—EXTRÉM
19.30: SÁRKERESZTÚR KIKE—OMV
20.15: MEMPHIS PLUSZ—KRENCZ-NAGYKER
Szabad: SPURI

X. FORDULÓ: 2006. december 10., vasárnap

8.30: TOLEDO 2005—TWISTER
9.15: MAGNUM—TAKI TEAM
10.00: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—PUSZTAEGRESI
FIÚK
10.45: FLAMENGÓ—ARSENAL
11.30: KRENCZ-NAGYKER—DKS
12.15: EXTRÉM—ENYING
Szabad: SÁRKERESZTÚR KIKE

2006. december 11., hétfõ

18.00: HALADÁS—B.B. TRUCK SE
18.45: VASUTAS—SPURI
19.30: LÉGIÓ 2000—BAD BOYS
20.15: OMV—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: VIDÁMFIÚK

XI. FORDULÓ: 2006. december 17., vasárnap

8.30: TWISTER—VIDÁMFIÚK
9.15: TAKI TEAM—FLAMENGÓ
10.00: B.B. TRUCK SE—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
10.45: ARSENAL—EXTRÉM
11.30: PUSZTAEGRESI FIÚK—LÉGIÓ 2000
12.15: ENYING—KRENCZ-NAGYKER
Szabad: MAGNUM

2006. december 18., hétfõ

18.00: BAD BOYS—TOLEDO 2005
18.45: SPURI—HALADÁS
19.30: DKS—OMV
20.15: MEMPHIS PLUSZ—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabad: VASUTAS
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.:
06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 5553-369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.:
06 (25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12,
K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.:
06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25)
466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06
(25) 508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H:
11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30.
Sárhatvan: P: 8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10.
Tel.: 06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 8-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080:
H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P:
13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25) 460-163.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj keletkezik, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám
ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk,
rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat,
melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudako-
zóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15
óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy
egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi
út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van:
Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, ha-
vonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõ-
ben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke:
Juhász János a 06(30)5300-858 számon bár-
mikor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pén-
teken 9-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig. Október 24-november 3-ig sza-
badság miatt szünetel a rendelés.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és pén-
tek 8-14-ig, szerda 12-18-ig. Október 6-án,
30-31-én szabadság miatt szünetel a rendelés.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól  reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET — 2006. október
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres

7-8.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30.; 06 (20) 3557 213;
14-15.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út 226.; 06 (20) 5301 582;
21-22-23.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság u. 156.; 06 (30) 520 8877;
28-29.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629.

I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta,

Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

7-8.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
14-15.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
21-22-23.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749 065;
28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393 977.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563 168 számú telefonon érhetõ el.

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke; dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 730 Ft
TOMI Kristály 2 kg 900 Ft
VANISH fehérítõ 1 liter 630 Ft
SILAN 1 liter 380 Ft
CAREFREE tisztasági betét 60 db 420 Ft
papírzsebkendõ 100 db-os 49 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!
Kész-, félkész áru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

ÁR: pl. 120 cm magas már 200 Ft-tól!
Helyszín: mûvelõdési központ, Hõsök tere 3.

Idõpont: 2006. október 12., csütörtök, 9-12-ig.

Területi képviselõ: 06 (30) 298 8077 - Ábrahámffy László

A Sárréti Vízi Társulat
Fiat Kobelcora

NEHÉZGÉPKEZELÕT,
Rapidra

KÖNNYÛGÉPKEZELÕT,
valamint motoros

fûkaszáláshoz

MUNKATÁRSAKAT KERES.

Érdeklõdni lehet a 06 (25) 508 395-ös
telefonszámon, illetve a társulat

irodájában: Sárbogárd, Árpád u. 108.

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁS

A Sárbogárdi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, Ady út 162.)

ruhaadomány-osztást szervez

2006. október 6-án,
pénteken, 9-11 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!

Új hivatal
Nagylókon

Teljesen szétszedték a mesterembe-
rek a polgármesteri hivatalt Nagyló-
kon, és az õsz kezdete óta munkálkod-
nak azon, hogy az új testület alakuló
ülésére megszépüljön az épület.
A felújítás költségeinek egyik része sa-
ját forrás, másik része a Fogyatékosok
Esélye Közalapítványtól származik az
intézmény akadálymentesítésére
(emiatt is lesz a fõbejárat a fõút felõli
oldalon). Egy megyei pályázat révén
új tetõt kap az épület. Más lesz a hom-
lokzat is, ami már jobban tükrözi a
községháza jellegét, illetve minden
nyílászárót és burkolatot kicserélnek.
Szeretnék a hivatal elõtti területet is
parkosítani és mozgáskorlátozottak
számára parkolót kialakítani.
Remélhetõleg október közepére a
belsõ rész teljesen elkészül, és a hivatal
dolgozói valamint az új képviselõ-tes-
tület birtokba tudják venni az épüle-
tet.

Hargitai Kiss Virág
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Sipõcz bravúros védései
Sárbogárd—Pálhalma 2-2 (0-1)

Sárbogárd: 100 nézõ. Vezette: Kárász Ist-
ván. Sárbogárd: Sipõcz, Juhász, Csuti,
Ilyés, Lakatos (Tomán), Kapusi, Szabó J.,
Szabó I. A. (Baki), Huszár, Szabó Z.
(Csendes), Szabó II. A. Pálhalma:
Ozsgyán, Boncz, Nagy, Fehér, Sztanó,
Papp, Ecsõdi, Idei, Benczik (Prókai),
Reichardt, Gurdon (Romhányi).
A meccs kezdetekor bajnoki reményeket
tápláló vendégek — több volt NB I-es já-
tékossal a soraikban — jelenleg a 9. he-
lyet foglalják el a tabellán. A hazaiak a
lepsényi kisiklást gyõzelemmel akarták
feledtetni. Hazai szöglet vezette be a
mérkõzést, amit a vendégvédõk hárítot-
tak. Ezután a kezdeményezést a vendé-
gek vették át, egyre több támadást vezet-
tek Sipõcz kapujára. A 4. percben
Benczik lövése szállt kapu fölé. A 8. perc-
ben Reichardt 16 méteres lövését védte a
hazai kapus. A 12. percben Gurdon köze-
li lövését nagy bravúrral védte Sipõcz. A
15. percben Huszár beadását Szabó II. fe-
jelte kapura, Sztanó a gólvonalról szaba-
dított fel. A 17. percben Gurdon vezette a
kapusra a labdát, Sipõcz ezt is védte.
Gurdon szöktette Reichardtot, aki a kifu-
tó kapusba lõtte a labdát. A 24. percben
Benczik szögleténél Sipõcz kétszer is ki-
öklözte a labdát, védõink nem tudtak fel-
szabadítani, Papp a hálóba lõtt, 0-1. A 28.
percben Szabó Z. közeli lövését védte a
vendégkapus. A 38. percben Szabó I. 5
méterrõl a kapus kezébe fejelte a labdát.
A II. félidõt Ilyés távoli próbálkozása ve-
zette be, ezt a labdát könnyen hárította a
kapus. Majd ismét vendégtámadások, lö-
vések és Sipõcz-védések következtek. Az
55. percben Ecsõdi közeli fejesét védte a
hazai kapus. A 64. percben Gurdon köze-
li lövését védte Sipõcz. A 69. percben
Reichardt került gólhelyzetbe — lövését
Sipõcz már nem tudta védeni —, ezzel

megszerezte csapata következõ gólját,
0-2. A 73. percben Kapusi a 16-osnál egy
csel után nagy gólt lõtt, 1-2. A 81. percben
Bencsik közeli lövése ment kapu fölé. A
nagy hazai nyomás góllá érett. A 85. perc-
ben Baki ment el a jobb oldalon, beadását
Csendes fejelte a hálóba, 2-2. A csapat
huszáros hajtással tartotta itthon az egy
pontot.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Pálhalma 2-3 (0-1)

A múlt heti nagyarányú idegenbeli gyõ-
zelem túl magabiztossá tette a hazai csa-
patot. A vendégek 1-0-ás vezetésnél tíz
fõre fogyatkozva is növelni tudták elõ-
nyüket. A 9 fõre olvadt vendégek ellen
0-3 után sikerült szépíteni a gólarányon.
Góllövõk: Madarász, Sebestyén.

Október 8-án, vasárnap ifjúsági és felnõtt
csapatunk Kálozon játszik bajnoki mér-
kõzést, 13.00 és 15.00 órakor. Indulás
11.30 órakor a sportpályáról.

Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Elõszállás—Kulcs 1-2 (1-0)

100 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ:
Szanyi, illetve Subi, Kuti. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-0.

Seregélyes—Sárszentmihály
3-5 (0-2)

200 nézõ, vezette: Szûcs. Gólszerzõ:
Bencsik A., Takács, Jasinka (öngól), illet-
ve Tóth, Rácz, Kellner, Gulyás, Rapai. If-
júsági mérkõzés: 5-2.

Füle—LMSK 1-0 (0-0)

200 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ:
Nyikos. Ifjúsági mérkõzés: 0-5.

Sárbogárd—Pálhalma
2-2 (0-1)

100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Csendes, Kapusi, illetve Papp, Reichardt.
Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Mezõszilas—Káloz 0-2 (0-0)

130 nézõ, vezette: Kiss. Gólszerzõ:
Osváth, Májer. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Tác—Baracs 1-2 (0-1)

100 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Nagy, illetve Petrás, Radnó. Ifjúsági mér-
kõzés: 5-3.

Szabadbattyán—
Lajoskomárom 2-3 (0-3)

150 nézõ, vezette: Márton. Gólszerzõ:
Németh, Magda, illetve Kleiber (2),
Maráczi. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Mezõfalva—Cece 2-0 (1-0)

100 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõ:
Móricz, Zámbó. Ifjúsági mérkõzés: 9-0.

A Femol-csoport állása

1. LMSK 8 8 - - 20-4 24
2. Sárszentmihály 8 6 2 - 25-11 20
3. Füle 8 5 1 2 23-14 16
4. Lajoskomárom 8 5 1 2 17-12 16
5. Baracs 8 5 - 3 14-11 15
6. Sárbogárd 8 4 2 2 18-8 14
7. Káloz 8 4 2 2 16-10 14
8. Mezõfalva 8 4 1 3 13-15 13
9. Pálhalma 8 3 3 2 15-11 12
10. Seregélyes 8 3 2 3 23-20 11
11. Szabadbattyán 8 2 1 4 14-20 7
12. Kulcs 8 2 1 5 11-21 7
13. Tác-Csõsz 8 1 2 5 13-25 5
14. Cece 8 1 1 6 8-19 4
15. Mezõszilas 8 1 - 7 10-21 3
16. Elõszállás 8 - 1 7 12-30 1

Asztalitenisz hírek
A harmadik fordulóval folytatódott az NB III-as baj-
nokság. Esztergom csapata látogatott a SAK csapa-
tához. Az esztergomiak az elõzõ szezonban az ötödik
helyen végeztek, így sok jóra nem is lehetett számíta-
ni. A párosok mérkõzésénél még 1-1 volt az ered-
mény, a Lovász—Dörögdi páros nyerte a mérkõzést,
a két Papp viszont veszített. Az egyéni mérkõzések
során pedig Lovász Lajos három egyénit nyert, id.
Papp László egy mérkõzést, a két fiatal, Dörögdi Gá-
bor és ifj. Papp László viszont betliztek, egy mérkõ-
zést sem tudtak nyerni, így alakult ki a 13-5-ös ven-
déggyõzelem. A következõ forduló szintén hazai asz-
taloknál lesz, és a Linde csapata ellen játszanak a
hazaiak október 14-én, szombaton, 11 órakor.

Minden érdeklõdõt vár a SAK vezetõsége
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Bicske—Sárszentmiklós 0-3 (0-2)
Bicske: 300 nézõ, vezette: Makk. Bicske:
Kosztelnik, Tóth R. (Balogh), Almási,
Varga, Gáll, Nitti, Juhász, Miksi, Agya-
gási, Janovics (Rafael), Korozmán. Edzõ:
Kiprich József. Sárszentmiklós: Papp Z.,
Papp A., Bodó, Palotás, Csanaki, Mar-
kovics, Salga (Salamon), Tóth, Szarka,
Král, Bakos (Tórizs). Edzõ: Horváth Csa-
ba.
A bajnokságban tekintélyt parancsoló
mérleggel rendelkezõ (3 gyõzelem, 3
döntetlen, 1 vereség) bicskei csapat ott-
honába látogatott csapatunk.
Az utóbbi idõben a bajnokságban nyúj-
tott hullámzó teljesítményünkkel kap-
csolatban már többen megjegyezték,
hogy hullámvölgyben vannak a fiúk, ezért
ettõl a mérkõzéstõl féltették csapatun-
kat. A nagy távolság nem tartotta vissza
szurkolóinkat attól, hogy jelentõs szám-
ban biztassák játékosainkat.
Átszervezett csapatunk már az elején tá-
madólag lépett fel, különösen Bakos je-
leskedett, aki a nehézkes védõk között
több esetben, jó ütemben lépett ki, mely-
lyel gólhelyzeteket teremtett.
Rendre az ellenfél kapujánál tanyáztunk
és már csak a gól hiányzott, mert látszott,
hogy most ez nagyon benne van a fiúk-
ban.
A 25. percben a büntetõterület bal olda-
láról keményen belõtt szabadrúgásra
Szarka és Bakos együtt ugrott fel, melyet
az utóbbi fejjel megcsúsztatott, a labda
védhetetlenül a hosszú sarokban kötött
ki 0-1.
A 34. percben Bakos erõszakosságának
köszönhetõen labdát szerzett, majd nem
hibázott, 0-2. Ezután ismét Bakos percei
következtek, több labdát szerzett, de
naggyá tette Kosztelniket.

Félidõben a sorsolás alkalmával ismét
nyertem egy üveg pezsgõt, melyet fel-
ajánlottam a csapatnak.
A vendégszurkolók kifejezetten elége-
dettek voltak csapatunk teljesítményé-
vel, melyet arra is alapozhattak, hogy a
hazai csapatnak még helyzete sem volt, és
szemmel láthatóan több játékosuk még a
helyét sem találja a pályán.
Mindettõl függetlenül többen megje-
gyezték „ne ikszeljük be a gyõzelmet,
mert az ellenfél kispadján nem akárki
ül”.
A második játékrész az elképzelésünk-
nek megfelelõen alakult, mert továbbra
is irányítottuk a játékot, majd a 69. perc-
ben Král 17 méterrõl védhetetlen szabad-
rúgás gólt lõtt, 0-3.
A hazai csapaton ekkor már látszott,
hogy feladták, vezettek néhány erõtlen
támadást, de a kontráink sokkal veszélye-
sebbek voltak.
Összegezve a látottakat megállapítható,
hogy a csapatunk átszervezése nagysze-
rûen sikerült, olyannyira, hogy a szintén
„játszós” bicskei csapatnak egyetlen pil-
lanatig sem volt esélye ellenünk.
Az átszervezés következtében más posz-
tokon játszó játékosok mindegyike fel-
nõtt a feladathoz és hiba nélkül megvaló-
sította a rábízott feladatot.
Elmúlt heti cikkemben az eredményes
pontrúgásokat hiányoltam, és úgy tûnik,
eredménnyel, mert két gólt is szereztünk
rögzített helyzetbõl. Véleményem sze-
rint csapatunk nagyon jó, és meggyõzõ-
désem, hogy ha az edzõ kiküszöböli az
egyetlen gyenge pontunkat, akkor utána
minden mérkõzésen a gyõzelem
reményében lépünk pályára.
Ez a gyenge pont nem csak számomra
szembetûnõ, mert nem tudtam olyan
szurkolóval beszélni, aki nem ezt a posz-

tot említette volna meg. Többek — enyhe
túlzással — hozzátették, hogy több mér-
kõzés óta 10 emberrel játszunk.
Felbátorodva az elmúlt heti cikkem sike-
rén merem ezt leírni, ami nem személyes-
kedés, de hátha ez is bejön, mint a
pontrúgások.

Ifjúsági mérkõzés:
Bicske—Sárszentmiklós 2-0

Ifjúsági csapatunk egyik legjobb összeál-
lításában lépett pályára, ami — az ered-
ménybõl is kitûnik — nem vezetett ered-
ményre.
A helyzeteket be kell rúgni, és nincsenek
ilyen bakik. Mindettõl függetlenül egy-
két játékosnak el kell gondolkodnia, ha a
focival kapcsolatban hosszabb távra ter-
vez, mert ilyen hozzáállással az ifibõl csak
kiöregedni fognak.
Hétvégén az elõzõ bajnokságban még
NB III-as Dunafém-Maroshegy látogat
hozzánk, amely csapat egy osztállyal lej-
jebb sem hagyott ez idáig maradandót
maga után.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Kápolnásnyék 8 6 - 2 18-9 18
2. Sárosd 8 5 2 1 30-15 17
3. Velence 8 5 1 2 28-12 16
4. Kisláng 8 5 - 3 16-16 15
5. Polgárdi 8 4 2 2 15-10 14
6. Csór 8 4 1 3 21-14 13
7. Bicske 8 3 3 2 14-11 12
8. Iváncsa 8 4 - 4 17-15 12
9. Sárszentmiklós 8 4 - 4 11-10 12
10. Kisapostag 8 4 - 4 16-22 12
11. Aba-Sárvíz 8 2 4 2 13-10 10
12. Alba Regia 8 3 1 4 16-19 10
13. Etyek 8 3 - 5 12-14 9
14. Dunafém-M. 8 1 2 5 11-29 5
15. Adony 8 1 1 6 14-29 4
16. Szabadegyháza 8 1 1 6 11-28 4

MENNY I É R T ?
Jézus egy nap a Sátánnal beszélgetett. A Sátán
nagyképûen, fölényesen tért vissza az Éden
kertjébõl.
— Ja, Jézus, éppen rabul ejtettem a világmin-
denség embereit. Csapdát állítottam, jó volt a
csali, amivel megfogtam õket, tudtam, nem áll-
nak ellen. Mindannyiukat elfogtam.
— Mi a szándékod velük? — kérdezte Jézus.
A Sátán így felelt:
— Nagy örömömre lesznek. Megtanítom õket,
hogy kell megnõsülni, majd elválni, hogy kell
gyûlölni és bántalmazni. Egy olyan életre taní-
tom õket, amely tele lesz pusztítással, csalódá-
sokkal, reménytelenséggel, céltalansággal, fáj-
dalommal. Megtanítom õket a bomba és a fegy-
verek feltalálására. Nagyon élvezem majd a
helyzetet.
— És mi a terved velük, amikor mindezzel végez-
tél? — kérdi Jézus.

— Hát elpusztítom õket! — kiáltja büszkén a Sá-
tán.
— Mennyit kérsz értük? — kérdezi Jézus.
— Ó, biztos vagyok benne, hogy nem akarod
ezeket az embereket megszerezni. Semmire
sem jók. Mi értelme lenne ennek? Hiszen ha a ti-
eid lesznek, akkor gyûlölni fognak. Szembe köp-
nek, megátkoznak, megölnek. Nem, nem akar-
hatod ezeket az embereket.
— Mennyiért? — hangzott fel újból a kérdés.
A Sátán Jézusra nézett és nagyhangúan ezt
mondta:
— Minden könnyedért és teljes véredért.
Jézus így válaszolt:
— Jó, áll az alku.
Aztán kifizette a díjat.

Ismeretlen szerzõ
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CSALÁD, SZÜLÕK, GYERMEKEK

Ahogy a gyermek érti
Fiatal apa koromban szerettem a gyerme-
keimnek bibliai történeteket elmondani. A
mai napig meggyõzõdésem ugyanis, hogy
ezek sokkal jobbak és hatásosabbak, mint a
pedagógiai mûmesék. Mivel idõmet zsúfo-
lásig kitöltötték a tennivalók, a gyermeke-
immel való foglalkozáshoz az öltözködés
óráját kellett felhasználnom. És miért ne?
X. Lajos, a „napkirály” még fogadást is
adott öltözködés közben.
Valóban aranyos helyzet. Mint fecskék a te-
lefondróton, úgy ül a hálószobában három
gyermekem egy ruhásláda tetején „Ember-
ke”, Hanna és „Dagi”. Szóval Dávid és Gó-
liát történetét mesélem. A ruhásláda három
„utasa” lélegzetét visszafojtva figyel. Mi-
közben a cipõmet húzom, megpróbálom
Góliát káromló csúfolódását utánozni. A
ruhásládán borzongás.
Hirtelen félbeszakítanak. A helyzetet telje-
sen tisztázni kell.
— Papa, olyan nagy lehetett Góliát, mint a
házunk?
— Olyasmi.
— Aha, szóval olyasmi. Folytasd!
Kötöm a nyakkendõm, és közben ecsetelem
az ifjú Dávid bátor hitét: hogyan fut könnyû

lábbal — más fegyver híján parittyáját szo-
rítva kezében — a rettenetes Góliát felé.
A nyakkendõ rosszul fekszik. Bosszúsan le-
rántom a nyakamról. Közben rájövök:
nagyszerûen be lehet mutatni vele a pa-
rittyát.
— Nézzétek, így pörgette Dávid a parittyá-
ját!
Miközben újra — most már sikeresebben
— felkötöm a nyakkendõt, elmondom a két
harcos beszélgetését egymással: a felbõ-
szült Góliát gúnyolódását és Dávid bátor bi-
zonyságtételét.
Belebújok a kabátomba. Közben zúgatom a
kövecskét, ami Góliátot megöli, s végül —
Dáviddal diadalmaskodva — befejezem a
történetet és az öltözést.
Fiacskám arcán azonban nincs nyoma a dia-
dalnak. Szomorúan kérdi:
— Papa, és mit szólt aztán a Góliát néni?
Riadtan nézek rá. „Nem tudom!” Beme-
gyek a dolgozószobámba. „Mit szólt a Góli-
át néni?” Fiam, fiam, erre valóban még so-
ha nem gondoltam. Hát igen. Vajon mit is
mondott?
Bizonyára rettenetesen sírt, amikor megér-
kezett a hír: férjed, az erõs, a legyõzhetetlen

meghalt! És egy világ dõlt össze benne ab-
ban a pillanatban.
Nem, erre még soha nem gondoltam. Mi-
lyen világos érzékük van a gyermekeknek a
bukott világ mély szomorúsága iránt! Kö-
vetkezõ alkalommal a „Viharzó tenger”
története van soron. Mivel a helyzet a végén
meglehetõsen drámai lesz, meg kell szakíta-
nom az öltözködést. Ott állok ingujjban,
nyakkendõ, cipõ nélkül, és mesélek.
A gyerekek szemében a tanítványok riadal-
ma tükrözõdik, akik a tomboló viharban te-
hetetlen rémülettel felrázzák az alvó Mes-
tert. „Urunk, segíts, mert elveszünk!” Az
arcokon fénysugár ömlik szét, miközben az
Úr Jézus végiglépked az imbolygó fedélze-
ten.
Most egész lelkemet, minden szenvedélye-
met beleadom az elbeszélésbe: „A Mester
megállt. Vihar tépkedte a ruháját, és a haját
cibálta. Õ azonban kezét kinyújtva nagy
hangon kiáltotta: „Hallgass, némulj el!” És
erre...”
Bumm! Az én „Emberkém” egy szökkenés-
sel leugrik a kosárról, és száraz tárgyilagos-
sággal kijelenti: „...és a dörgésnek akkor ka-
put!” Majd elégedetten elvonul a gyerek-
szobába. Számára a helyzet teljesen egyér-
telmû: ha az Úr Jézus kezébe veszi az ügyet,
akkor az csak így végzõdhet.
„Ó, fiam — fut át a gondolataimon —‚ bár
én tudnék mindig ilyen magától értetõdõen
hinni!”

Részlet: Wilhelm Busch:
Variációk egy témára

Levelek Angliából
Biztosan mindenkinek vannak olyan napjai,
hogy felébred reggel, s nem tudja, hol van.
Hiába vagy a saját otthonodban, a saját
ágyadban, kávédat kortyolgatva, mégsem
találod a helyed. Elgondolkodsz, hogy ami-
kor kicsi voltál, nem így tervezted az életed,
és most ott vagy, ahol vagy...
Két évvel ezelõtt, szeptember 20-án, reggel
hatkor új fejezet nyílt az életemben. Csodá-
latos barátnõmmel a ferihegyi repülõtéren
álltunk könnyekkel a szemünkben, szava-
kat keresgélve fogtuk egymás kezét. Tudtuk
mindketten, hogy valaminek vége szakad.
Felszállni arra a repülõgépre életem leg-
jobb és egyben legrosszabb döntése is volt;
kihagyhatatlan lehetõség egy 18 éves srác-
nak, aki éppen akkor „szabadult” a gimná-
ziumból, és aki nem látta értelmét a ma-
gyarországi felsõoktatási rendszernek.
(Azokra az ismerõseimre gondolok, akik
két diplomával azt kérdezik: „Milyen üdítõt
kérsz a hamburgered mellé?”)
Talán a dolgok könnyebb végét fogtam
meg, és inkább a biztos megélhetést válasz-
tottam.
A repülõ megérkezett a Stansted reptérre;
Laura barátom és szülei ott vártak rám egy
órája. Megittam az elsõ angol teámat tejjel,
és szépen lassan kezdtem rádöbbenni, hogy
itt nincs Túró Rudi, nincs Barátok közt,
RTL Klub, és a Legyen Ön is milliomos!-t
sem Vágó Pista bácsi vezeti. Az autók a

„rossz” oldalon mennek, és egy hollywoodi
filmet sem szinkronizálnak, mert eredeti-
ben is érti a jó nép. Rájöttem, hova is jöt-
tem. Hamarosan elkezdtem az elsõ munká-
mat, bankszámlát kellett nyitnom, felelõs-
séget kellett vállalnom a munkámért, s egy
egyessel nem lehetett megúszni semmit,
mint a Petõfi gimiben. Nem volt Novák ta-
nár úr, vagy Irénke néni, aki segítõ szándék-
kal állt volna elém, csakis a rabszolgahaj-
csár fõnökeim, akik a pénzt látták bennem,
és azt nézték, hogyan tudnak még inkább le-
nyúlni.
Két év alatt rengeteg minden történt. Vége
lett Andival való kapcsolatunknak egy év
után.
Elkezdtem Levelek Angliából címû rovato-
mat a Bogárd és Vidéke címû újságban 2005
márciusában, bár nincs mindig annyi idõm
írni, mint amennyit szeretnék. Jó, ha egy hó-
napban egyszer sikerül leülnöm a számító-
gép elé.
Vettem egy autót egy kanadai hapsitól, amit
decemberben elvesztettem, mert lejárt a
biztosításom, és úgy vezettem. Idén febru-
árban bíróságon is voltam, ahol a bíró
£ 150-ra büntetett, könnyen megúsztam.
Vettem egy másik autót, a Skoda csodámat.
A tervezett egy év helyett még mindig itt va-
gyok, Magyarországra csak nyaralni tudok
menni. Minden látogatásom alkalmával va-
lami újat tapasztalok. Mióta kint élek, meg-

épült az új posta épülete Sárbogárdon. Ti
már biztosan hozzászoktatok, hogy az hol
van, én csak kétszer voltam benne. 2004
szeptembere óta Medgyessy lemondott,
Gyurcsány került a helyére. Állítólag már
tavaly megszületett a Cyber gyerek dal, amit
két hónapja hallottam elõször, és a hideg ki-
rázott tõle. Két év alatt sokkal többet vezet-
tem autót Angliában, mint Magyarorszá-
gon, ugyanis jogosítványom csak 2004 janu-
árja óta van. Szóval, ha valaki megint meg-
kérdezi: „Nem furcsa neked a másik olda-
lon vezetni?”, a válaszom nem. Két év alatt
megismertem saját magam, olyan dolgokra
ébredtem rá, amit a legvadabb álmaim sem
jósoltak meg. Három hónapja azt is meg-
tudtam, hogy több mint egy évig egy elme-
beteg azzal múlatta az idejét, hogy engem
követett, s mikor Basingstoke-ból Bristolba
költöztem, õ is ideköltözött.

Kérdezheted, kedves Olvasó, miért is írom
le mindezt. Nos, csupán azért, mert érde-
mes megállni ebben a rohanó világban és el-
merülni a múltban, a régi tervekben, és
örülni annak, ami megvalósult, s tovább
dolgozni azon, ami nem. Tervezni a jövõt
nem érdemes, mert úgysem úgy alakul, aho-
gyan tervezed, csupán tudni kell alkalmaz-
kodni a változásokhoz. Bár lehet, hogy két
év múlva ez a véleményem is megváltozik...

Handa István
handaistvan@hotmail.co.uk

Véleményeteket, észrevételeiteket a fenti
e-mail-címre, illetve a szerkesztõségben meg-
található postacímre küldhetitek.
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2006. október 7., szombat

PARTY GIMI
Színes, amerikai filmvígjáték

A West Valley gimi diákjai minden évkezdet elsõ péntekén
lélegzetvisszafojtva várják azt a tökös személyt, aki végre tel-
jesíteni tudja a tíz legendás zsírciki kihívást, melyeket alko-
nyattól pirkadatig kell véghezvinni…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Új DVD filmek a mûvelõdési ház videotékájában!

AZ ÁRNYÉKEMBER — Steven Seagal új akciófilmje

PUSZTULÁS — Clive Barker rendezõ, a Kampókéz és a Hellraiser
alkotójának új filmje

A FEHÉR GRÓFNÕ — Ralph Fiennes és Natasha Richardson
romantikus kalandjai Kínában

X-MEN — AZ ELLENÁLLÁS VÉGE — Hugh Jackman, Halle Berry

GAGYI MAMI 2. — Martin Lawrence ismét nagyinak öltözik

DR. DOLITTLE 3. — az állatok nyelvén már dr. Dolittle lánya is érti

Minden héten új DVD filmekkel várjuk kölcsönzõinket!

Szerkesztõségünkben kaphatók többek

között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Almádi Sándor: Labdarúgó kisokos(kodó)

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd,

Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Ananászos
csirkemell

zöldségekkel,
tésztával

Hozzávalók: 40 dkg széles metélt, 20 dkg
csirkemellfilé, 20 dkg spárga, 10 dkg
sárgarépa, 10 dkg laskagomba, 10 dkg
hagyma, só, bors, erõs paprika, szója-
szósz, 20 dkg ananász, 1 evõkanál ke-
ményítõ, 2 evõkanál méz, 1 db citrom, 2
dl tejszín, 2 db zöldpaprika, 3 gerezd fok-
hagyma.
Elkészítése: a széles metéltet bõ sós,
forró vízben kifõzzük. A csirkemell-
filéket a vékony csíkokra vágott zöld-
ségekkel együtt lepirítjuk. Fûszerez-
zük, majd hozzáadjuk a kis szeletekre
vágott ananászt, és megszórjuk kemé-
nyítõvel. Fontos, hogy a tészta fõzõle-
vével engedjük fel, és a széles metélttel
összekeverve már tálalhatjuk is.

Mandulás
szilvatorta

Hozzávalók: 17 dkg finomliszt, 12 dkg
vaj, 6 dkg porcukor, 1/2 kávéskanálnyi
õrölt fahéj; a töltelékhez: 70 dkg szilva, 10
dkg porcukor, 1 evõkanálnyi kukorica-
liszt, 0,5 kávéskanálnyi õrölt fahéj, 1
kávéskanálnyi mandulaaroma, 3 dkg
mandula.
Elkészítése: a lisztet, a vajat, a cukrot
és a fahéjat kézzel összedolgozzuk,
amíg a tészta összeáll. A tésztát formá-
ba rakjuk. Elõmelegítjük a sütõt.
A töltelékhez a szilvát kimagozzuk,
félbevágjuk, majd felaprítjuk. Össze-
vegyítjük a fahéjat, cukrot, mandula-
aromát, kukoricalisztet, és beleforgat-
juk a szilvát, majd rárakjuk a tésztára
és megszórjuk a mandulával.
Addig sütjük, míg a tészta aranysárga
lesz, a szilva pedig megpuhul.

HÁNYINGER
— Halló! Te vagy az, Laci?
— Én vagyok.
— Miért olyan furcsa a hangod?
— Bocsáss meg, nem tudok rendes han-
gon beszélni. Hányingerem van.
— Megértem. Sok embernek van ma há-
nyingere. Milyen érzés?
— Émelygéssel jár. Lenn a nyelõcsõben
és a gégében enyhe, ingerlõ, kaparó ér-
zés. Aztán jönnek a gyomor felõl bizo-
nyos lökõ hatások. Rohadt érzés.
— Csak nem a sok politikai hazudozás
ment ennyire a gyomrodra?
— Dehogy! Ezeken én inkább röhögök.
Már amennyire képes vagyok erre ebben
az állapotban. A hazudozás õsi dolog,
nincs benne semmi különleges. Az igaz,
hogy hazugság és hazugság között mér-
tékben is nagy különbség van. Van kis ha-
zugság, nagy hazugság, egetverõ hazug-
ság, és a legnagyobb méretet a „magyar
politikai hazugság” képviseli. Ennél nem
létezik nagyobb ebben a nemben. De
mint mondtam, nem ez hat rám ilyen
hányingerlõ módon. Ha a szemedbe ha-
zudnak, mégpedig olyat, aminek az ellen-
kezõjét tudva tudod, mit tehetsz? Nem
hiszed el, és kész. Röhögsz egy jót. A baj
az, az a dologban a gyötrelmes, hogy van-
nak szánalomra méltó emberek, akik el-
hiszik. Nem a saját szemüknek hisznek,
hanem a szövegeknek. De mondom, az
én esetemben nem a hazugság okozza
ezeket a gyomorkavaró érzéseket. Egyál-
talán nem erkölcsi felháborodás miatt
émelygek. Az ok a biokémia területén
lappang. Az a helyzet, hogy kemoterápi-
án vagyok egy kórházban. Naponta
belémcsorgatnak egy adag folyadékot, és
ez okozza ezeket a jelenségeket. Neked is
van hányingered?

— Mi tagadás, van. Pedig nem részesülök
kemoterápiában. De errõl nem akarok
beszélni. Mi a helyzet a kórházban?
— Délelõtt belém bökik az infúziót, he-
verészek. Nem nagyon szabad mozdulni
sem. Hallgatom a szobatársakat. A múlt-
kor kicsit ideges lettem. Az egyik ágy-
szomszéd kifejtette, hogy 1956-ban Ma-
gyarországon nem forradalom, hanem el-
lenforradalom volt, õ olvasott is errõl egy
könyvet. Próbáltam közölni vele, hogy én
nem könyvet olvastam errõl, hanem ott
voltam és láttam. Utaltam arra is, hogy
mindenki forradalomnak tekinti, aki szá-
mít. Még azok is, akik részt vettek a leve-
résében. Nem lehetett vele tárgyalni er-
rõl. Ma ebben az országban elég sokan
vannak, akikkel nem lehet tárgyalni nyil-
vánvaló dolgokról. Ez érdekes, nem?
Szinte meginog a hited az emberi nem ér-
telmes lényként való felfogásában. A ko-
ponyájukban csak azért van bizonyos
mennyiségû agyállomány, hogy képesek
legyenek autót vezetni, vagy betûket, el-
olvasni, leírni, összeadni és kivonni… De
bocsáss meg, azt hiszem el kell mennem
hányni egyet. Viszonthallásra!

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZÜRETI BÁL MIKLÓSON
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SÁRSZENTMIKLÓSON

2006. október 7-én, 12 órától,
a Klubkönyvtárban 20 órától szüreti bál lesz.

Belépõdíj: 500 Ft. Gyülekezõ a GABONA elõtt, 11—11.30 óráig.
A felvonulás útvonala: Köztársaság út—Homok sor—Rákóczi—Gárdonyi—Ve-
zér—Kazinczy (tánc)—Kölcsey— (tánc) Széchenyi—Köztársaság—Magyar—Rákóczi
eleje—Munkácsy—Semmelweis (tánc)—Lehel— Rákóczi (tánc)—Miklós (tánc)—Ti-
sza—Köztársaság—Vörösmarty (tánc)—Arany J.— Szabadság—Erkel (tánc)—Tán-
csics—Egressy—Deák (tánc)—Jókai (tánc)— László és a Vasút utcán vissza a GABO-
NÁHOZ. Utolsó tánc az Arany J. utca sarkán.

SÁTORÁLLÍTÁS OKTÓBER 5-ÉN, 15 ÓRÁTÓL.
SÁTORDÍSZÍTÉS OKTÓBER 6-ÁN, 18 ÓRÁTÓL.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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Mese a tündérfeleségrõl
Székelyföldön van egy kerek
hegy, a kerek hegy tetején
bozótos fûvel, iszalaggal bo-
rított ingovány, alatta mély-
séges tó. A tó vize csak itt-ott
csillan ki a bozót alól. Vala-
mikor réges-régen az a szó-
beszéd járta, hogy ahol a bo-
zótos fû meg az ingovány
szövevénye alól kilátszik a tó
vize, ott éjszakánként meg-
megjelenik egy szépséges
tündér, a tó fenéken lakó
zöld szakállú Ung király egyik aranyhajú
lánya. A környezõ tanyákról éjszakán-
ként odajártak a legények tündért látni, s
ha valamelyikük megpillantotta Ung
király aranyhajú lányát, a szíve örökre a
tündérnél maradt.
Egy holdvilágos éjszakán egy szegény
pásztorfiú is — János volt a neve — el-
ment tündért látni. Meg is látta az arany-
hajú lányt, bele is szeretett nyomban.
Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízbõl,
legyen az õ édes-kedves felesége.
— Nem hagyom el a víz alatti palotámat
— mondta a tündérlány. — Ha igazán
szeretsz engem, gyere velem az én biro-
dalmamba; kristálypalota az én ottho-
nom, csigahéj a zsindelye, klárissal van
körülszegezve a kertem, s reggelenként
énekelnek a virágaim. Gyere velem, Já-
nos!
A pásztorlegény már-már hallgatott vol-
na a tündér szavára, de eszébe jutott az
édesanyja meg az édesapja: hogyan hagy-
hatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan
hazaballagott hát, de azontúl minden éj-
szaka elment, hogy beszélgessen az
aranyhajú tündérrel. Jávorfafurulya lágy
hangjával csalogatta a víz színére, és ad-
dig-addig beszélgettek, míg Ung király
szépséges lánya is megszerette a pásztor-
fiút, s megmondta neki, hogy szíves örö-
mest kiszállna õ a tóból, szíves örömest

lenne hûséges felesége, de
Ung király nem engedi, hogy
a lányai földre lépjenek, földi
asszonnyá legyenek, ha csak
kezét is megfogná Jánosnak,
a mélységes tó fenekére
rántanák mindkettõjüket a
zöld szakállú vízikirály szol-
gái.
— Ne félj, édes mátkám! —
biztatta János a szomorú
tündérlányt. — Majd meg-
mutatom én a zöld szakállú

Ung királynak, hogy erõsebb vagyok
nála!
Másnap este János összekötötte a szarvá-
nál fogva tizenkét bivalyát, a kötél végét
meg saját derekára csomózta, úgy ment
fel a kerek hegy tetejére. Alighogy bele-
fújt a jávorfa sípjába, menten megjelent a
szépséges tündérlány.
— Fogd meg a kezemet, édes mátkám! —
mondta neki János. — Fogd meg, és szo-
rítsd jó erõsen!
A tündérlány megfogta János kezét, Já-
nos meg elkiáltotta magát:
— Hajhó, hajsz, derék bivalyaim!
Húzták a bivalyok Jánost, János meg a
tündérlányt, s mire a zöld szakállú Ung
király észbe kapott, addigra az aranyhajú
már János karjába simult.
Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény,
az egész falu megbámulta az aranyhajú
lányt.
Hamarosan megtartották a lakodalmat,
és János meg az aranyhajú olyan boldo-
gan éltek, mint páros gerlék az erdõben.
Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta se
látott tündért senki emberfia — a zöld
szakállú Ung király alighanem megtiltot-
ta lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a
víz színére szállva hallgassák a jávor-
fafurulya szavát.

Székely népmese

Megfejtés

Ha a számokat vízszintesen összead-
tátok, akkor minden sort 1000-re kel-
lett kiegészíteni.

125+334+97+444;
360+134+104+402;
105+222+137+536

Helyes megfejtést küldött be: Jákob Zsu-
zsanna, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Jákob Zsuzsanna,
Sárbogárd, Tinódy u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Az összekeveredett betûk
egy-egy növény nevét rejtik.
nyõfafe, ripapka, poszkáta,
garésápar, lárakabé, bokaru,
litupán,

Beküldési határidõ:
2006. október 10.

Heti idõjárás

Csütörtökön egy délnyugat felõl fö-
lénk érkezõ ciklon felhõzetébõl több-
felé elered az esõ, nagyobb mennyiség
keleten várható. Pénteken és szomba-
ton változóan felhõs, kellemes kirán-
dulóidõre számíthatunk, majd vasár-
nap egy újabb frontrendszer felhõzete
okozhat kisebb esõket. Hétfõtõl újra
szárazra fordul idõjárásunk, továbbra
is az évszaknak megfelelõ hõmérsék-
letekkel. A reggeli 5—17, a nappali
16—23 fok körül alakul.

www.metnet.hu

„LOBOGTASD A ZÁSZLÓT!”
Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából az alapi Arany László Általános
Iskola rajzpályázatot hirdet általános iskolás életkorú gyermekek számára.

Pályázni lehet A/4-es méretû, bármilyen technikával készült olyan versillusztráció-
val, amely témájában kapcsolódik az 56-os forradalom eseményeihez.

A pályamunkák hátoldalán vagy külön lapon kérjük feltüntetni a gyermek nevét,
életkorát, iskolájának elérhetõségét és a vers szerzõjét, címét, megtalálhatóságát.

A munkákat október 23-áig a következõ címre várjuk: Arany László Általános Is-
kola, 7011 Alap, Béke utca 12. Jelige: „Lobogtasd a zászlót!”

A legsikeresebb munkákat ünnepélyes keretek között értékes ajándékokkal jutal-
mazzuk.

Versek találhatók a következõ kiadványokban is: Magyar ünnepek (Apáczai Kiadó
2000.), Gyárfásné K. E.—Gyárfás E.: Iskolások második mûsoros könyve (Krónika
Nova Kiadó, Budapest 1999.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Október 7., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Századunk 9.40 Mindentudás
Egyeteme 10.30 Európa kék szalagja, a Duna 11.30
Delta 12.00 Híradó 12.10 Izomláz 12.40 Hurrá, vidék-
re költözünk! 13.10 A Caltech és a magyarok 13.35
Csellengõk 14.00 Autóvízió 14.35 Magyar futball
16.00 TS 18.00 Kész Amerika! 18.30 TS 19.00 Híradó
19.30 Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Édesek
és mostohák 21.10 Az eszményi férj 22.50 Orgona-
avatás 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 24.00 Nyugodt
város
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az Internet csodái
6.45 Forma-1 8.30 Godzilla 8.55 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Eltûntnek nyilvánítva
13.45 Forma-1 15.25 Egy rém rendes család 15.55 Ki
vagy doki? 16.50 Folt a zsákját 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.25 TS 21.45 Hangyák a gatyában
23.20 Határsávban 1.15 Vészhelyzet 2.50 Egy rém
rendes család 23.15 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Jetix 10.20 Mókás állat-
világ 10.55 Stahl gyerekkonyhája 11.30 Laktérítõ
12.05 Mr. Bean 12.35 Mister Sterling 13.25 J. A. G.
14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõzsaru 16.25 Csil-
lagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 Titkok könyvtára 22.10 Trükkös
halál 0.10 Stephen King:Carrie 2.30 Vadnyugati bûn-
vadászok 3.20 A láthatatlan ember 4.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
4.34 Határok nélkül 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én ha-
zám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az
énekem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.02 Krónika
12.30 Barangoló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén
14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház
az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30
Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek
20.35 Audiencia közvetítés a Rádiójátékszínbõl
21.020 Vernisszázs – Václav Havel színmûvének rá-
dióváltozata 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Magyarország orgonái

Október 8., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00
Örömhír 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.35
Zsoltárok könyve 11.00 Egyháztörténészek 11.30
Evangélikus templomok 12.00 Híradó 12.10 TS —
Sport 7 12.55 TS 14.45 Magyar elsõk 15.05 Az utó-
kor ítélete 15.35 Abszolút 16.05 „Feszti” körkép
16.40 Szívek szállodája 17.25 Vevõszolgálat 18.00
Állatkölykök 19.00 Híradó 19.25 Hozományvadászok
20.20 Krém 21.25 A szólás szabadsága 22.30 Baráti
kör 0.15 Híradó 0.20 Sporthírek 0.25 TS —
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers 6.25 Bjorn
mackó kalandjai 6.35 Forma-1 9.00 Tininindzsa 9.25
Így készült: Asterix és a vikingek 9.40 Receptklub
10.00 Játék 11.00 Isteni sugallat 11.50 Dawson és a
haverok 12.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
13.40 Forma-1 16.00 Hatos lottó-sorsolás 16.10 Egy
rém rendes család 16.35 Döglött akták 17.30
Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
A hazafi 23.10 Heti hetes 0.25 Portré 0.55 Red Bull
Air Race 1.30 Rémálom az Elm utcában 3.00 Egy rém
rendes család
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, a 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 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Ket-
tõs kockázat 23.15 Képírók 1.25 Napló
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 Istentisztelet közvetí-
tése 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc

perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyöke-
rek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 A verõlegények elõl
a verõfényben 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Sas Náci nótáiból
20.04 Archívumok mélyérõl 20.52 Tisztújítás — Köz-
vetítés az Agria Játékszínbõl 22.00 Krónika 23.06
Lélegzetvételnyi szabadság

Október 9., 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 10.50 Szabadság tér 17. 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 A
szólás szabadsága 13.05 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Példakép(p) 14.10 Hawaii üzenetek
15.00 Nyakig a számítástechnikai hulladékban 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
Provokátor 0.10 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 13.20 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 Texas Rangers 22.50 Arachnophobia
0.55 Reflektor 1.10 ITHON 1.30 Egy rém rendes
család 1.55 Papás-mamás
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! 12.00 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 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 NCIS 22.15
Szulák Andrea show 23.20 Csillagkapu 1.15 Dolce
Vita 0.45 Tények este 1.15 Az én pasim 3.00 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 11.33 Márai Sándor:
Napló 1949. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evan-
gélikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Tu-
dós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Követés: Egy nyo-
mozás krónikája 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Október 10., 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 14.00 Példakép(p) 14.10 Ha-
waii üzenetek 15.00 Fõtér 15.55 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! 20.20 Életképek 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
Rendõr szökésben
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 13.45 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 Életre-halálra 23.45 XXI. század — A le-
gendák velünk élnek 0.20 Reflektor 0.35 Igaz történe-
tek 2.15 Egy rém rendes család 2.40 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! 12.15 Észbontó 13.15
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 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Megatánc
22.50 Halál a Himaláján 0.40 Moziverzum 1.10 Té-
nyek este 1.40 Páran párban 2.10 Sírig tartó
barátság 3.00 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 Márai
Sándor: Napló — 1950. 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 Társal-
gó 15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Követés — Egy nyomozás krónikája 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Október 11., 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 Kaleidosz-
kóp 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Pél-
dakép(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:
Paddington 16,50 22.05 Szerda este 22.35 Az én
Tv-m 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek
23.40 Napló 56 23.50 Yves Montand
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.40 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 Rablójárat 2.05 Kórház a
város szélén 3.00 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! 12.10 Észbontó 13.10
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 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Született fele-
ségek 22.20 Vak igazság 23.20 Nyakunkon az élet
1.20 Tények este 1.50 Tökös csajok 2.20 Perlasca:
Egy igaz ember története 4.35 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 11.20 Beszél-
ni nehéz 11.33 Márai Sándor Napló — 1951. 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 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Követés –
Egy nyomozás krónikája 21.05 Magyarok a nagyvi-
lágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû
elõadómûvészek

Október 12., 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 Együtt 14.00 Példakép(p) 14.10 Ha-
waii üzenetek 15.00 Az utolsó édenkertek 15.55 Bar-
tók 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 1956-2006 Emlékév 21.05 Árulkodó nyo-
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mok 22.00 Csütörtök este 22.35 Panoráma 23.00
Kultúrház 23.25 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 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 13.40 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 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Há-
zon kívül 23.30 Kemény zsaruk 0.25 Így készült: Ede
megevé ebédem 0.50 Reflektor 1.10 Infománia 1.40
Egy rém rendes család 2.05 Kórház a város szélén
3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mok-
ka 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 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Beverly Hills-i
zsaru 2. 23.20 A médium 0.20 Strucc 0.50 Tények
este 1.20 Csak egy harapás 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Márai Sándor: Napló — 1952. 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egy-

ház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti
mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Követés — Egy
nyomozás krónikája 21.06 A 20. század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hegedûn vándorló lélek

Október 13., 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. 11.35 VEVÕSZOL-
GÁLAT 12.00 Híradó 12.30 Panoráma 12.50 Rozs-
nyói országcímeres pad 13.05 Sorstársak 13.30 Sír-
jaink hol domborulnak? 14.00 Példakép(p) 14.05 Ha-
waii üzenetek 15.00 Regióra 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
Dob+Basszus 21.05 Árulkodó nyomok 22.05 Pén-
tek este 22.35 Múlt-kor 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.45 Lawrence:
Egy veszélyes ember

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 13.30 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 22.10 Odaát 23.05 Alein
4. 1.10 Reflektor 1.35 MeneTrend 2.00 Kórház a vá-
ros szélén 2.55 Fókusz
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 13.10
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 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Különvélemény
0.10 Tények este 1.40 Az évszázad üzlete 2.55
Malibu Road 2000 3.45 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 Ci-
gányfélóra 11.33 Márai Sándor Napló-1953. 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház fél-
órája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnap-
ra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Arany-
emberek 20.35 Követés — Egy nyomozás krónikája
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 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.

Kárpitos bútorok teljes választéka a FAIR 2002 Kft.-nél!

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK VEVÕINKET!

Ágyazható rekamiék, kanapék, dupla fotelágyak, 3+2+1, 3+1+1-es,
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, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 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
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechni-
ka 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0921226)

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

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

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

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

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

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ
Mûvek u. 2.) azonnali belépéssel felvesz 3 mû-
szakos munkarendbe: gépkezelõt és gépbeállí-
tót prés- és ponthegesztõ üzembe; CO-he-
gesztõt lakatos üzembe. Közlekedés: szerzõdé-
ses járattal. Jelentkezni: a fenti címen valamint
az alábbi telefonszámon lehet: 06 (25)
259 450/102 mellék.
Ágynemûtartós gyermekheverõ kitûnõ álla-
potban, ugyanitt kistévéhez való fali tartó gyári
csomagolásban eladó; 06 (20) 394 2372.
Ismét tömött, konyhakész májkacsák kapha-
tók folyamatosan Cecén. Érdeklõdni lehet a 06
(25) 234 303-as telefonszámon az esti
órákban.
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)

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

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

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

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

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

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

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

Fiat Ducato 91-es, 1.9-es diesel, felújított mo-
torral, 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 fuvarkölt-
ség nélkül. Tel.: 06 (70) 374 0769. (0921781)

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

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

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

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

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

Hot-dog árusokat keresünk sárbogárdi értéke-
sítésre, vonóhorgos autóval. Nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk; 06 (70) 330 1446. (0921674)

Építési telek eladó 1298 m2. Irányár: 1,5 millió;
06 (20) 3264 069, 06 (20) 9109 474. (0921670)

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

Sárbogárdon az épülõ Lidl áruház mögött a Vi-
rágsarok köz 14. alatt építési telek sürgõsen el-
adó. Ugyanitt csüngõhasú anyák, malacok el-
adók. Tel.: 06 (25) 460 327. (0921855)

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

Sárbogárd—Töbörzsökön ház 3 millió Ft-ért
eladó; 06 (25) 466 161. (0921936)

Lakás kiadó; 06 (30) 3302 615. (0921935)

Moszkvics Aleko gépjármûvek mûszaki vizs-
gával eladók 100.000 Ft/db. Ugyanitt biliárd-
asztal kulturált helyre kihelyezendõ. Tel.: 06
(30) 631 5517. (0921932)

Audi 80, 1.9 TDI, 93-as, extrákkal eladó. Tel.:
06 (20) 594 6204. (0921927)

Kisméretû samottbéléses kályhát vennék.
Tel.: 06 (30) 9691 266. (0921925)

Gyümölcsfa-, cserép- és virágföldakció. Krisz-
tina dísznövény, Sárbogárd, Árpád u. 65/a; 06
(30) 429 3403. (0921924)

Akciós csirkevásár! Sárbogárd, Kertaljai u. 1.;
06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0921922)

X. kerületben, Hungária körúthoz közel, felújí-
tott, gépesített, bútorozott, gázkonvektoros la-
kás, egyetemista lányoknak (2 fõ) kiadó.
20.000 Ft/fõ/hó+rezsi; 06 (30) 2099 371.
Utánfutó eladó. Tel.: 06 (30) 448 2426. (0921921)

Üzlethelyiség október 1-jétõl kiadó, Ady 101.
sz. (Fanni presszó mellett) Érdeklõdni szemé-
lyesen a presszóban. (0921594)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
499 3968. (0921919)

Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (20) 495 1928.
Lada 1300-as vonóhoroggal, megkímélt álla-
potban, érvényes mûszakival, új gumikkal és
akkumulátorral eladó. Irányár: 100.000 Ft; 06
(20) 452 3887 (délutántól). (0921917)

Szántó eladó; 06 (20) 968 7406. (0921915)

Franciaágy eladó; 06 (30) 548 4424. (0921699)

Philips gyártmányú telefonos fax, tintasuga-
ras olcsón eladó vagy számítógépre cserélhe-
tõ. Érdeklõdni: 06 (20) 531 6448-as telefonon.
Ház eladó Tinódy u. 164. Irányár: 2,5 millió; 06
(20) 364 6829. (0921690)

Szobatiszta kismacskák gazdit keresnek. Tel.:
06 (25) 462 331.
Ingatlanfedezetû hitelek! Kedvezményes
költségekkel. Tel.: 06 (20) 323 6011.

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.

SÜTÕIPARI SZAKMUNKÁSOKAT, ILLETVE
BETANÍTOTT PÉKEKET FELVESZEK CECEI
PÉKSÉGBE. Tel.: 06 (20) 393 7979. (0921920)

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

Kérdezték

Miért mocskos
a buszváró?

A papföldi buszvárót tavasz óta nem ta-
karították. A szeméttartó tömve szemét-
tel, a lehullott faleveleket halomba hord-
ta a szél. Illene itt is takarítani, nem csak a
központban.

PONTOSÍTÁS
Múlt heti lapszámunkban a Sárke-
resztúri olvasóinktól címû írás Nem árt
az óvatosság! címû részében félreért-
hetõ volt, hogy melyik vasútállomáson
is történt a leírt eset. Pontosan: a sár-
bogárdi vasútállomáson érte inzultus
sárkeresztúri olvasónkat, ott érdemes
tehát figyelmesnek lenni minden uta-
zónak.

Szerkesztõség

Vandálkodás a sárkeresztúri
református temetõben

Az elmúlt héten csütörtökön megdöb-
bentõ látvány fogadta a temetõbe érkezõ-
ket Sárkeresztúron. Unatkozó, cél nélkü-
li gyerekek „törõ-zúzó versenyt” rendez-
tek a sírokon. Mivel értelmes dolgokkal
nem képesek elfoglalni magukat, és „tö-
rõdõ, odafigyelõ” szüleik sem tartották
számon, hogy az iskolából már régen ha-
za kellett volna érkezni, ez a dolog tûnt a
legjobbnak, amit tehettek ezen a csütör-
töki késõ délutánon. Igaz, nem ez volt az
elsõ ügy, ami felháborította az embere-
ket, de kiskorúval, ugyan, mit lehet tenni?
Õk bedobálhatják az ablakokat, tönkre-
tehetik a redõnyöket, eltulajdoníthatják
a másik gyerek kerékpárját, mobiltele-
fonját, ceruzáját, tolltartóját, sõt, az ut-

cán meg is verhetik a másikat hazafelé, ha
nem úgy történik valami, ahogyan õk
akarják, félelemben tarthatnak idõs em-
bereket stb.
Marad a jogos felháborodás. Ennyi joga
van a sértettnek! A tv-ben azt halottuk:
majd a szülõ megtéríti a kárt. Még jó,
hogy nem mutatták be a szülõt, mert ez-
után még nagyobb lett volna a közfelhá-
borodás. A helybeliek tudják, hogy a kár-
térítésbõl nem lesz semmi. Azt is nagyon
jól tudják, hogy miért! Kérdezem én, mi
lenne a teendõ az ilyen gyermekkel, és el-
sõsorban a „kedves” szülõvel, hogy leg-
alább a temetõben nyugodt legyen a pihe-
nése mindenki hozzátartozójának?

Név és cím a szerkesztõségben

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk

KÖRMENDI JÁNOS
elhunyt.

Temetése október 7-én, szombaton, 15
órakor lesz

a sárbogárdi Huszár-temetõben.

Gyászoló család

ZSÚFOLT BUSZOK
Több panasz is érkezett szerkesztõsé-
günkhöz a buszközlekedéssel kapcsolat-
ban.
Az egyik panaszos kérte, próbáljuk jelez-
ni az Alba Volán vezetésének, hogy Sár-
bogárd központjában a buszmenetrendet
már korábban lefújták fekete festékkel.
Hiába szóltak a buszvezetõknek, nincs
eredmény.
Egy utas panaszolta, hogy a Székesfehér-
várról Sárbogárdra induló 19.30-as járat
mindig tömve van utasokkal úgy, hogy
többen nem férnek föl.
Sokat szidják a fiatalokat, hogy udvariat-
lanok. Van azonban jó példa is. Kérték,
hogy ezt a jó példát is tegyük be az újság-
ba. A zsúfolt buszon két bejáró fiú, Kisari

Máté és Várkonyi János (lásd. a fotókat!)
mindig átadja a helyét az idõseknek, kis-
gyerekes anyukáknak. Bizonyára jó neve-
lést kaptak otthon. Büszkék lehetnek rá-
juk a szüleik. Mások is kövessék a példá-
jukat. Jó lenne, ha ez nem lenne rendkí-
vüli esemény.
Egy másik utas szintén a zsúfoltságra pa-
naszkodott a Sárbogárdról Székesfehér-
várra 12.30 órakor induló járattal kapcso-
latban. Kérik, hogy állítsanak be erre az
idõpontra másik buszt is, mert a zsúfolt-
ság miatt embertelenek a körülmények.
Megtörtént az is, hogy a busznak a legna-
gyobb kánikulában elromlott a fûtése. A
forróság miatt többen rosszul lettek és
kénytelenek voltak inkább leszállni út-
közben. Azt kérdezik, mi az oka annak,
hogy a megye déli térségébe szinte csak a
régi, öreg, rossz buszok járnak, északra
meg a jók. Erre nem ugyanolyan emberek
laknak, mint a megye gazdagabb részén?
A problémákat továbbítottam az Alba
Volán vezérigazgatójának, Tóth István-
nak. Bízunk benne, hogy orvosolják a
gondokat.

Hargitai Lajos

MIÉRT VAGYOK FÁRADT?
Eleinte a kevés alvásra és a sok stresszre fogtam, de
most végre megtaláltam az igazi okát!
Azért vagyok fáradt, mert túl sokat dolgozom.
Tudniillik 10 millió lakosa van Magyarországnak, eb-
bõl 3, 5 millió nyugdíjas, ami azt jelenti, hogy a mara-
dék 6,5 milliónak kell elvégezni MINDENT!
Hétszázezren tanulnak, ami azt jelenti, hogy a mara-
dék 5,8 millióra marad az összes munka, de 800 ez-
ren a kormánynak dolgoznak, így marad 5 millió.
Félmillió embert alkalmaz a katonaság.
Lenne még 4,5 millió aktív, de ha számba vesszük az
összes munkaerõt, aki a parlamentben, polgármes-
teri hivatalokban, állami támogatású intézmények-

ben dolgozik, megkapjuk ugyebár azt a maradék
másfél milliót, akire a tényleges munka elvégzése
hárul.
Egy adott pillanatban háromszázezer ember fekszik
kórházban, van táppénzen, hozzájuk jön a félmillió
munkanélküli, s máris láthatjuk: pontosan hétszáz-
ezer ember osztozik a terheken.
Ja..., és most olvastuk a legújabb statisztikát: jelen-
leg 699.998 ember van börtönben, ami azt jelenti,
hogy mindössze két emberre maradt minden mun-
ka: Rám és Rád. Te most éppen netezel…

(Forrás: internet)


