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Emlékezés
Október 6-án emlékeztünk a 157 éve kivégzett tizen-
három aradi vértanúnkra és az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeire. Szerkesztõsé-
günk az alábbi versrészlettel hajt fejet a hazáért vé-
rüket ontott hõsök elõtt.

Az aradi vértanúk nótája
(részlet)

Jaj de busan süt az õszi Najp sugara
Ajz aradi várbörtönnek ablakára
Szánja azt a 13 majgyar vitézt,
Kik aj tömlec fenekébe halálra kész.

Elitélték sorban mind a 13-mat
Szõttek-fontak a nyakokba ezer vádat
Elnevezték fölségsértõ pártütõknek
Hojd az magyar szabadságért harcra
keltek.

Gyergyócsomafalva, 1911.

(Forrás: www.neprajz.hu)

Az aradi vértanúkra
emlékeztek

A KAPOCS Egyesület tagjai október 6-án koszorúztak és gyer-
tyát gyújtottak az aradi vértanúk emlékére Sárszentmiklóson,
az emlékmûnél lévõ 1848-as kopjafánál.
Bártfai Antal, az egyesület vezetõje mondott emlékbeszédet,
majd együtt elénekelték a Himnuszt.

/H/
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Szabados Tamás visszalép
Szabados Tamás az önkormányza-
ti választáson az MSZP listájának
elsõ helyén szerepelt. Listavezetõ-
ként pedig a sárbogárdi képvise-
lõ-testület tagja lett. Õ azonban a
hírek szerint nem vállalja a képvise-
lõséget, hanem visszalép, és helyé-
re Etelvári Zoltán kerül be a testü-
letbe. Ennek a hírnek a nyomán ke-
restem fel Szabados Tamást, hogy
erõsítse meg, vagy cáfolja a hírt.

Hargitai Lajos: — Valóban visszavonulsz,
és nem veszel részt a helyi politikában?

Szabados Tamás: — Tényleg igaz a hír,
nem veszek részt a helyi képviselõ-testü-
let munkájában.
— Nem érzed ezt megfutamodásnak?

— Nem érzem egyáltalán megfutamo-
dásnak, hiszen amikor jelölt a szervezet,
akkor az ott jelenlévõ párttagok elõtt is
kijelentettem, hogy elindulok a polgár-
mesterségért. Ennek több oka volt. Elsõ-
sorban morális okokból mérettem meg
magam. Ezzel adtunk egy kínálatot a vá-
lasztópolgároknak. De bejelentettem jó
elõre, hogy én nem akarok képviselõ len-
ni, és úgy számítson mindenki, hogy az
utánam jövõket hozzuk mi ezzel majd
helyzetbe. Bármilyen csekély különbség-
gel is, a sárbogárdi választók Juhász Já-
nost választották polgármesternek.
— A csekély különbség miatt újraszámol-
tattátok a szavazatokat is. Volt tehát kétség
bennetek az eredménnyel kapcsolatban?

— Volt kétség, de nem számolták újra,
mert nem tudtuk alátámasztani a kétsé-
geinket megfelelõ érvekkel. Voltak a sza-
vazással kapcsolatban mindenfajta men-
demondák, de tegyük túl magunkat min-
denen, most már végre dolgozni kéne.
Most Juhász János a polgármester, és én
még most is jóhiszemû vagyok. Én úgy
gondolom — vagy remélem legalábbis
—, hogy Sárbogárd választói nem indu-
latból, hanem meggondoltan szavaztak
Juhász Jánosra és az általa képviselt poli-
tikára, programra. Csak azt tudom neki
mondani, hogy sok sikert kívánok ehhez
sárbogárdiként, hiszen azt szeretném, ha
Sárbogárd számára nem egy csõdtörté-
net, hanem egy sikertörténet lenne a kö-
vetkezõ négy év. A választási harcban
nem láttam ugyan részérõl és az õt támo-
gató csapat részérõl programot. Nem
mutatta be, hogy mit akar megvalósítani.
Gondolom, ezt most fogja majd a válasz-
tókkal közölni. Ha Juhász János és csapa-
ta a város érdekében dolgozik, akkor a mi
szervezetünk ezt támogatni fogja. Ezért
is mondom, hogy a visszalépésem nem
megfutamodás, hanem annak a tudomá-

sul vétele, hogy a választók nem engem
választottak.
— Azért sokakat meglepett az, hogy te a he-
lyi politikából teljesen kivonulsz.
— Hát, le kell vonni a következtetéseket.
Ez a demokrácia.
— Nagyon sokan várták, ettõl az ered-
ménytõl függetlenül, hogy te leszel majd az
egyensúlyozó, a demokrácia játékszabá-
lyainak egyik fõ érvényesítõje az MSZP-
frakcióban és a testületben.
— Patthelyzet van Sárbogárdon. Nem
gyõzte agyon magát senki, hanem a két
nagy párt között majdnem teljesen
egyensúly van. És ott van a független
Bártfai Antal a KAPOCS Egyesületbõl.
Azt remélem, hogy õ majd képes lesz
megfelelõ módon egyensúlyozni, hogy a
demokrácia tisztességes játékszabályai
érvényesüljenek a testületi munkában.
Remélem, õ majd moderálja és megfele-
lõ mederben fogja tartani a testületi
munkát.
— Szép kilátások. Ez a polgármester dolga
lenne.
— Igen, jó esetben a polgármester dolga
lenne. Én most csak azt tudom kívánni
Sárbogárdnak, hogy ebben a testületben
olyan munka folyjék, hogy ügyeket intéz-
zenek, ne egymást marcangolják a pár-
tok. Örülök annak, hogy te engem egy
moderátor szerepére alkalmasnak tar-
tasz. Valóban képviselek egyfajta stílust,
most mégis azt mondom, hogy nem vál-
lalhatom át a felelõsséget a Juhász János
helyett. Ha én most bementem volna a
testületbe, akkor ezzel egyfajta felelõssé-
get is átvállalok a polgármestertõl. Ezt
pedig nem akarom.
— Talán félsz a csúnya szájától?
— Én nem félek senkitõl. Azt hiszem, a
12 év parlamenti politizálás után engem
már meglepetések nem érnek. Egészen
egyszerûen nem szeretném, ha szerepza-
varba kerülnék. Most Juhász János a vá-

ros polgármestere, tehát neki kell fazont
adni a városnak, és nem nekem. Ha ez a
fazon ilyen, mint amilyet a város polgárai
választottak, akkor ilyen ez a fazon. Na-
gyon remélem, hogy Juhász János tanult
az elmúlt négy évbõl és a választásokból.
Õ nem olyanfajta gyõzelmet ért el, ami-
lyet üzent nekem a választás elõtt (hogy
kétszer annyi szavazatot fog kapni, mint
én), hanem egy minimális szavazatot,
pontosabban a sárbogárdi választópol-
gárok szavazatának közel egynegyedét
sem, de ezzel mégis nyert. Ezt elismerem,
és még egyszer mondom, gratulálok, jó
munkát kívánok neki. Eljött annak az
ideje — remélem ezt Juhász János is felis-
meri —, hogy itt most a polgármesternek
össze kell fogni a cselekvés érdekében a
legjobb erõket. Mert mindkét oldalon
vannak jó gondolatok, jó erõk, jó progra-
mok. Ezeknek az egymást erõsítõ részeit
kell közös programmá összekovácsolni.
Amennyiben az elkövetkezendõ négy év-
ben ez a testület nem lesz képes arra,
hogy az uniós pénzeket (amelyek nagyon
nagy pénzek lesznek) Sárbogárdra illetve
Fejér megye déli részére idehozzuk, ak-
kor ez a testület nem fog megfelelni an-
nak a feladatnak, amiért megválasztot-
ták. Legalább a fejlesztésekben, a progra-
mok, pályázatok megírásában mûködje-
nek együtt, mert ez elemi érdeke mind a
13.500 sárbogárdi polgárnak.
— Nem lenne ez mégis sokkal inkább biz-
tosított, ha te is bent vagy a testületben?
— Még egyszer mondom, nem jó, ha két
dudás van egy csárdában. Nagyon nehéz
lenne nekem magyarázkodni a város köz-
véleménye elõtt, hogy miért nem mennek
a dolgok. Nem szeretném, ha a felelõssé-
get, vagy annak akár csak egy részét is
rám róják. Aki ebben a versenyben gyõ-
zött, annak kell a teljes felelõsséget vál-
lalnia. Élvezze annak a teljes örömét és a
gondjait egyaránt.
— Ezek után hogyan tovább?
— A szigorúan vett helyi politizálást, úgy
látszik, be kell fejeznem. Még a tisztújítá-
sig én vagyok a sárbogárdi és a megyei
MSZP elnöke is. Egy politikusnak mindig
meg kell választania azt a pillanatot, ami-
kor azt mondja, hogy befejezi. Nem futot-
tam el gyáván. Ezt a kihívást még elvállal-
tam, megmérettem magam, de nem én
gyõztem. A helyi politikában való bármi-
lyen intézményes részvételem ezután
megkérdõjelezõdne.
— Vagyis végleges a döntésed, valóban
visszavonulsz?
— Igen.

Hargitai Lajos
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Sárbogárd részletes választási eredményei
1. VÁLASZTÓKERÜLET

Részvételi arány: 43,12%. Szavazatok
száma jelöltenként: Guszejnovné Boros
Éva (KAPOCS Egyesület) 35; Juhász
János (független) 247; Kovács József (Fi-
desz—KDNP—NF) 110; Tóth Zoltán
(SZDSZ—MSZP) 141; Üsztöke Sándor
(független) 75.

2. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 48,50%. Szavazatok
száma jelöltenként: Herczeg Miklós
(KAPOCS Egyesület) 89; Horváth Tibor
(Fidesz—KDNP—NF) 175; dr. Szabad-
kai Tamás (MSZP) 214.

3. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 45,74%. Szavazatok
száma jelöltenként: Bódai Gábor (Fi-
desz—KDNP—NF) 305; Fülöp Sándor
(SZDSZ) 53; Németh Józsefné (KA-
POCS Egyesület) 53; Schmidt Lóránd
Lajos (MSZP) 225.

4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 47,62%. Szavazatok
száma jelöltenként: Etelvári Zoltán
(MSZP) 209; Orosvári Zsolt (KAPOCS
Egyesület) 42; Sándor Endre (SZDSZ)
107; Sinka Attila (Fidesz—KDNP—NF)
303.

5. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 49,57%. Szavazatok
száma jelöltenként: Bártfai Antal (KA-
POCS Egyesület) 61; Huszár Lajos (füg-
getlen) 38; Nedoba Károly (MSZP) 259;
Révészné Kertész Ildikó (független) 73;
Szakács Benõné (Fidesz—KDNP—NF)
190; Vidovicsné Vincze Erika (SZDSZ)
8.

6. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 44,50%. Szavazatok
száma jelöltenként: dr. Berzeviczy Gábor
(MSZP) 241; Gábris István (Fi-
desz—KDNP—NF) 268; Nagyné Csek
Mária (KAPOCS Egyesület) 32; Németh
Ferencné (független) 8; Paczona István
(SZDSZ) 22; Varga László p. (független)
48.

7. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 42,50%. Szavazatok
száma jelöltenként: Bodó Zoltán
(MSZP) 163; Deák János (független) 26;
Fülöp István (független) 81; Major József
(független) 22; Németh György (KA-
POCS Egyesület) 23; Varga László h.
(Fidesz—KDNP—NF) 194.

8. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 79,35%. Szavazatok
száma jelöltenként: Farkas László Fe-
renc (KAPOCS Egyesület) 6; Kelemen
Béláné (MSZP) 42; Rigó László (Fi-
desz—KDNP—NF) 147.

9. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 78,80%. Szavazatok
száma jelöltenként: Ferencz Kornél
(MSZP) 140; Hegedüs Tibor (Fi-
desz—KDNP—NF) 4; Tatár Brigitta
(KAPOCS Egyesület) 1.

10. VÁLASZTÓKERÜLET
Részvételi arány: 51,24%. Szavazatok
száma jelöltenként: Baki Ferenc (KA-
POCS Egyesület) 97; Õri Gyula (MSZP)
180; Sipos Attila (Fidesz—KDNP—NF)
168.

Összeállította: Hargitai Kiss Virág

EGYEZTETÉSEK?
Sárbogárdon patthelyzet van. A Fidesz-
nek a polgármesterrel együtt ugyanannyi
szavazata van, mint az MSZP—SZDSZ
koalíciónak. Bártfai Antal a KAPOCS
Egyesület részérõl viszont kijelentette,
hogy nem hajlandó belemenni semmiféle
„mutyizásba”. Azt mondja, hogy Sárbo-
gárdon végre be kellene fejezni az „Adj
király katonát!” típusú gyerekes játékot.
Tehát nem áll be egyik csapatba se, ha-
nem azt akarja elérni, hogy szûnjön meg a
szembenállás, érvényesüljön a törvény
betûje: a képviselõ-testület tagjai a vá-
lasztópolgárok képviseletében üljenek
testületben. Tehát azokat képviseljék, ne
egy pártot, vagy valamilyen magánérde-
ket. Mert, ugye, mindenkinek egy szava-
zata van, még a polgármesternek is. A
testület döntsön felelõsen a közügyek-
ben, ne egy frakció, egy párt, netán a pol-
gármester, vagy a jegyzõ, vagy bárki más.
Folyjanak az egyeztetések nyilvánosan a
bizottságokról és a testület felállásáról.

Az észszerûség és a város érdeke vezérel-
je a döntéseket, ne más.
Ez az álláspont egyelõre még nagyon szo-
katlan, hiszen eddig nem így folytak a vá-
rosban a dolgok. Talán éppen ezért is
nagy a bizonytalanság. A polgármester
még nem egyeztetett, és eddig még hiva-
talosan nem tûzte ki az alakuló ülést sem.
Személyes érdeklõdésemre nagyon ide-
gesen azt válaszolta, hogy talán hétfõn,
este 18 órakor lesz az alakuló ülés, és ta-
lán október 13-án, péntekre egyeztetõ
tárgyalást is összehív.
Azóta megtudtam, rövidesen postázzák a
képviselõknek a meghívót. Akit tehát ér-
dekel, hétfõn, este 18 órakor lesz a sár-
bogárdi képviselõ-testület alakuló ülése
a díszteremben.
A kábeltelevízióban is nyomon követhe-
tik az eseményeket egyenes adásban.

Hargitai Lajos

Elbúcsúztatták
Lengyel Zoltánt

Az elmúlt hét végén baráti összejövetelt
tartottak Sáregresen, ahol a megjelent la-
kosok megköszönték Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõnek — Sáregres volt
polgármesterének — az elmúlt tizenkét
évi munkáját. A megjelentek verssel és
idézetekkel valamint jelképes ajándé-
kokkal búcsúztak el Lengyel Zoltántól. A
búcsúztató után az est hátralévõ része
családias hangulatban, beszélgetéssel telt
el.

Szervezõk

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.

MEGHÍVÓ
2006. október 18-án (szerda), 10.00
órakor lesz a kistérségi társulási ta-
nács alakuló ülése a polgármesteri hi-
vatal dísztermében (Sárbogárd, Hõsök
tere 4.).

Napirend

1. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Ta-
nács elnökének megválasztása.

2. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Ta-
nács elnökhelyettesének megválasztása.

3. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Ta-
nács pénzügyi bizottságának megválasz-
tása.

4. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Ta-
nács egyéb bizottságainak megválasztása.

5. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Ta-
nács SZMSZ-ének módosítása.

6. Egyebek.
Juhász János

Sárbogárd város polgármestere
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Újraéledt hagyomány Körtvélyesen
30 éve nem volt szüreti felvonulás
Felsõkörtvélyesen, egészen az elmúlt
szombatig. A lelkes testvérpár, Szûcs
Gyöngyi és Fuferendáné Szûcs Tünde
szervezésének köszönhetõen, Tóth And-
rás, Szilágyi Csaba, Exnerné Bözsi néni,
Fánczi Györgyné és még többek segítsé-
gével most ismét összeálltak a falubeliek
— nem is kevesen! —, hogy fölelevenít-
sék az õsz e szép szokását.
Gyönyörû idõ virradt a szüretisekre. A
körtvélyesi leányok és legények a Fánczi
Melinda szorgos kezei alól kikerült nép-
viseletet öltötték magukra, majd fölülve a
fogatokra felsorakoztak Zádori László
bíró, Nagy Ildikó bíróné és Tóth András
csõsz mögött. A bakokon Puha László,
Tóth János, Nagy Gábor, Magyar Ferenc
és id. Zádori László ültek, unikum volt a
menetben Magyar György csacsi- és Haj-
dú István pónifogata. A betyárok és csi-
kósok, Baranyai Lászlóval az élen, Sár-
szentágotáról vágtattak át, hogy kísérjék
a felvonulókat. Pattogott ám a karikás
ostor!
Az idõsebbek örömmel és talán egy kis
meghatottsággal figyelték a vidám társa-
ságot, hogy oly sok év után, lám, gyerme-
keik, unokáik élesztették újra ezt a ha-
gyományt. Az egyre jobban felpezsdülõ,
családias közösség eme eseményei pedig

csak itt tartják majd a fiatalságot, és újra
kivirágozhat Körtvélyes!
Többen meg-megállították a menetet egy
kis lélekmelegítõt körbekínálva. A felvo-
nulókat és a falu népét Rigó József bab-
gulyással és vadpörkölttel várta a falu-
háznál fölállított sátorban. A lakoma
után hajnali háromig tartó mulatságon
ropta a táncot Körtvélyes apraja-nagyja.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen
módon részt vett ennek a csodálatos nap-
nak a megszervezésében!

Hargitai Kiss Virág

Népes szüreti Ágotán
Idén rengetegen gyûltek össze a Sárszentágotai Lovas Club által szervezett ágotai szü-
reti felvonulásra vasárnap. Olyan hosszú volt a menet, hogy a csikósok és betyárok már
a kultúrház melletti út végén jártak, amikor az utolsó kocsi is be tudott sorolni a többi
mögé. Ahogy a többi környékbeli településen, úgy itt is sok fiatal vett részt a felvonu-
láson, így remélhetõleg lesz, aki tovább viszi majd ezt a szokást.
Tánc helyett az általános iskola citerásai adtak elõ népdalcsokrokat a megállóknál,
melyet a hallgatóság nagy tapssal jutalmazott.

Hargitai Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2006. október 12. KÖZÖSSÉG 5

Megalakult a roma kisebbségi önkormányzat
Szerdán délután tette le az esküt Sárbogárdon a roma kisebb-
ségi önkormányzat. Képviselõinek: Bartók István Bélának,
Lakatos Györgynek, Lakatos Péternek, Rostás Józsefnek és
Zentai Bélának a mandátumot Krencz Ferencné, a választási
bizottság elnöke adta át. A megalakult kisebbségi önkor-
mányzat megválasztotta elnökének Lakatos Pétert, alelnök-
nek Zentai Bélát.

Nagyon bízunk abban, hogy ez a csapat jól képviseli majd a
sárbogárdi és a térségben élõ romák érdekeit, segíti azok bol-
dogulását, kultúrájuk megõrzését, fiataljaik összefogását.

Gratulálunk nekik, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Hargitai Lajos

Beiktatták a vajtai képviselõ-testületet
Vajtán igen magas, 69,9%-os részvételi
aránnyal választották meg az új képvise-
lõ-testületet. A polgármester a sikeres
helyi vállalkozó, Térmeg György lett. A
testület tagjai: Csonka Csaba Róbert,
Erdõs Zoltán, Fehér Tamás, Jákobné
Szász Erika, dr. Jaskó Sándor, Polyák
Sándor, Rupa Sándor.
A polgármesternek és a képviselõknek
szerdán délután adta át a választási bi-
zottság elnöke a megbízóleveleket. A
testület a megjelent polgárok elõtt tette
le az esküt.

A polgármester kinyilatkoztatta, hogy a polgármesteri
feladatot társadalmi megbízatásként kívánja ellátni. Ez-
zel a testület egyetértett. Tiszteletdíját 120.000 Ft-ban,
költségtérítését 30.000 Ft-ban állapították meg.

Hargitai Lajos
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POMPÁS MENET MIKLÓSON
Pompás kocsik végeláthatatlan
sora, szüretisek hada kígyózott
Sárszentmiklós utcáin szombaton
déltõl. A színes menetben nem-
csak a miklósiak vettek részt, ha-
nem többen is csatlakoztak hoz-
zájuk Sárbogárd más részeirõl. A
szép leányok s nyalka legények, a
bíró s bíróné, de még a legaprób-
bak is körtánccal, énekkel kö-
szöntötték a szüretet, a szüretelõ-
ket és a köréjük sereglett népet az
útkeresztezõdésekben. Közben a
kitikkadt férfiak felfrissítették
magukat a hegy levével, egyéb
szíverõsítõkkel, hogy aztán újult
erõvel folytassák útjukat.

Hargitai Kiss Virág

Osztálytalálkozók
51 éve, 1955-ben végzett osztály találkozójára került sor szep-
tember hónap folyamán a sárkeresztúri iskolában. 19 ember
jött el a viszontlátás reményében. Voltak olyan találkozások,

hogy a szó a könnyektõl bizony nehezen jött elõ. Mivel sokan
1960 óta elõször találkoztak, bõven volt mit mesélni egymás-
nak.
Szintén szeptember hónap végén volt az osztálytalálkozója an-
nak az osztálynak, akik 1951-ben végeztek. 55 éven keresztül
több alkalommal is megszervezték a találkozásokat, ennek elle-
nére nagy örömmel üdvözölték egymást kilencen, akik el tudtak
jönni.

/Sz/
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ELKÖSZÖNT DÉG POLGÁRMESTERE
Verebics Géza a köz szolgálatában
eltöltött negyvenegy év után nem
indult újra a polgármesterségért,
úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul.
Eredményekben gazdag közéleti
munkában töltött idõszakot hagy
most maga mögött.

Verebics Géza negyven évvel ezelõtt ke-
rült Dégre az általános iskolába tanítani,
ahol 23 évig oktatta a dégi gyerekeket
történelemre. Ezt követõen választották
meg Dég tanácselnökévé, majd a rend-
szerváltás után négyszer választották pol-
gármesterré. Most, 16 év után átadja a
polgármesteri széket utódjának, Petrócz-
ki Mártának. Verebics Géza így emléke-
zik erre a közéletben töltött negyven esz-
tendõre.
— Három tanári szakon szereztem diplo-
mát. A legkedveltebb szakom a történe-
lem volt. A diákjaim visszaemlékezései-
bõl arra következtettem, hogy az óráim
nem múltak el nyomtalanul bennük.
Büszkén vállalom az ifjúsági mozgalom-
ban eltöltött éveimet, nem utolsó sorban
a tíz vándortáborban való részvételemet.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy Mus-
kovits Istvánnal és a tantestülettel közö-
sen — húsz évvel ezelõtt — 1986-ban, dr.
Kovács Pál halálának 100. évfordulóján
az általános iskolánk felvehette dr. Ko-
vács Pál nevét.
— A tanítás és az ifjúsági munka mellett
Dég közösségi, társadalmi életében is sokat
tett.
— A helyi közéletbe 1977-tõl a Múzeum
Baráti Kör megalakításával kapcsolód-
tam be. Ez a szervezet az agrártörténeti
emlékek felkutatása és összegyûjtése
mellett felvállalta a már pusztulásnak in-
dult Holland ház megmentését. Bár je-
lenleg ismét felújításra szorul, de az ak-
kori folyamatok elindítása nélkül ma
nem lehetne hídon bejutni a szigetre, és
alkalmatlan lenne a parktó a jelenlegi
funkciójának ellátására. A baráti kör lét-
rejöttét követõen széles körû összefogás
indult el a Holland ház megmentésére. A
Magyar Mezõgazdasági Múzeum anyagi
támogatásával, a helyi gyûjtõmunkát kö-
vetõen a múzeum muzeológusai egy re-
mek agrártörténeti kiállítást varázsoltak
a Holland házból 1980 nyarán.
— Ehhez igényes helytörténeti munka is
kapcsolódott.
— Az agrártörténeti tárgyi emlékek
összegyûjtése és bemutatása után kezd-
tem el a községünk szellemi termékeinek
egybegyûjtését. Egy Déget bemutató mo-
nografikus kiadvány szerkesztését, a
helytörténet részbeni megírását vállal-
tam fel. Sikerült olyan neves szerzõket is
az ügynek megnyerni, mint dr. Majer An-
tal professzor (aki községünk elsõ dísz-
polgára lett), dr. Haug Antal orvos, Ra-

detzky Jenõ ornitológus. A szerkesztési
feladatban dr. Fáklya Csaba orvos volt a
segítségemre. A „Dég, honismereti és
természetrajzi tanulmányok” c. kötet
1984-ben jelent meg.
Két évvel késõbb, 1986-ban jelent meg a
szerkesztésemben a dr. Kovács Pál életét
bemutató kiadvány, halálának centenári-
umán.
— Több emlékhely is létesült az elmúlt évti-
zedekben Dégen, amelyek kialakításában
tevõlegesen is részt vett.
— Örülök annak, hogy kezdeményezõje
és szervezõje lehettem számos olyan civil
szervezõdésû törekvésnek, amely megkí-
sérelte helyreállítani a községünk hagyo-
mányait, illetve emléket állítani mind-
azoknak, akik elõdeink voltak. Így került
sor a Gillányi-dombon az I. világháborús
emlékmûvünk helyreállítására (1989.), a
grófi temetõ kegyeleti helyének visszaál-
lítására (1989.) a községünk központjá-
ban, a református templomkertben —
közadakozásból — emlékmûvet állítani a
II. világháború áldozatainknak (1990), a
német veteránok közremûködésével né-
met katonai emlékmû létesült a kastély-
parkban (1991.). Mindezen helyeken
azóta kegyelettel emlékezünk elõdeink-
re, a háború mindennemû áldozatára.
— Kevés volt tanácselnök mondhatja el
magáról, hogy polgármesterként négyszer is
újraválasztották.
— Nekem ez valóban sikerült. A négy vá-
lasztást követõen négy képviselõ-testü-
lettel közösen próbáltuk szervezni és irá-
nyítani a községünk életét. Vannak közös
eredményeink és bizonyára mulasztása-
ink, kevésbé jó döntéseink is. De összes-
ségében úgy ítélem meg, hogy mindegyik
önkormányzat az általa helyesnek vélt
úton haladt. Nagyon örülök annak, hogy
az egymást követõ önkormányzataink
alapvetõen átformálták községünk ké-
pét. Fokozatosan sikerült elérnünk, hogy
minden utca pormentes lett. Tudom,
nem jók az útjaink. Az aszfaltburkolat
lett volna a megfelelõ, de akkor még min-
dig lennének földes utcáink. A csatorná-
zást követõen talán ez is megvalósulhat.
A lakosságunk anyagi megterhelését is
igénybe véve 1992-ben gázt vezettünk be

a községünkbe, 1996-ban a telefonháló-
zat is kiépülhetett. Dég—Újtelep lakos-
sága a 90-es évek elején kaphatott vezeté-
kes ivóvizet, majd gázt és telefont. Szá-
mos közintézményünk tetõcseréjére, fel-
újítására került sor. A most leköszönõ
testületnek jutott a két legnagyobb beru-
házás megvalósítása. Megépülhetett
négy tanterem és a közösségi nagyterem.
— Dég és Káloz között utat is kezdtek építe-
ni.
— Sajnos, az az út még nem készült el tel-
jes egészében. Elkezdtük a kálozi út meg-
építését (Kálozzal közösen). A befejezé-
séhez is sikerült pályázatokon az anyagia-
kat elõteremteni. Jelenleg a közbeszerzé-
si eljárás folyamatban van, a jövõ év tava-
szán fejezõdhet be az út építése. Ennek
átadására már az új polgármester idejé-
ben kerülhet sor.
— Testvértelepülési kapcsolatok is létesül-
tek.
— Örülök annak, hogy részese lehettem
az olasz piveronei települési kapcsolatok
kiépítésének. Számos dégi család került
baráti kapcsolatba olasz családokkal, il-
letve többen el is jutottak Piveronéba.
— Elege lett már a polgármesterségbõl eny-
nyi év alatt?
— A közéleti tevékenységben továbbra is
részt veszek. Szervezem a Múzeum Bará-
ti Kör és a Festetics Alapítvány munkáját,
de hát 41 év közszolgálat nem kevés.
Mondhatnám, hogy kicsit megfáradva
köszönök el most a polgármesterségtõl.
Igyekeztem a képességeim és a legjobb
tudásom szerint szolgálni a településün-
ket. Mindenütt arra törekedtem, hogy a
község jó hírnevét hirdessem, hazai és
nemzetközi elismertségét elõremozdít-
sam. Ha ennyi év alatt valakit megbántot-
tam, elnézését kérem! Igyekeztem min-
den társadalmi, civil és egyházi rendezvé-
nyen részt venni. A napi munkámból
adódóan sokat kellett utaznom, gyakran
napi több száz kilométert is a kistérség-
ben, a megyében, de néha annak határain
is túl. Talán ezért is nem tudtam annyit
beszélgetni kedves lakótársaimmal, mint
amennyit szerettem volna, de ha felke-
restek, mindenkit meghallgattam, ügyes-
bajos problémáikra igyekeztem megol-
dást keresni. A helyemre lépõ utódom
kellõ ambícióval, elhivatott képvise-
lõ-testülettel, a hivatal szakképzett mun-
katársaival új fejezetet nyithat Dég köz-
ség történetében. Tapasztalatommal
mindenben ezután is rendelkezésükre
állok. Kívánok utódomnak és az új meg-
választott testületnek eredményes, sike-
rekben gazdag munkát.
— Önnek pedig én kívánok derûs nyugdíjas
életet és továbbra is eredményekben gaz-
dag, tevékeny közéleti munkát!

Hargitai Lajos
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Ötven év után újra találkoztak
A sárbogárdi „Piros” iskolában ötven év-
vel ezelõtt, 1956-ban végzett általános is-
kolai osztály tagjai találkoztak hét végén
a Két Kovács fogadóban. A hajdani 29 fõs
osztályból tíizen már meghaltak, négyen
betegség és egyéb elfoglaltság miatt nem
tudtak eljönni, 15-en viszont boldog
örömmel ölelték meg egymást a találko-
zón.
Elõtte közös fénykép készült, majd közös
ebéden vettek részt.
Sándor Pál simontornyai gyógyszerész
szervezte a találkozót. Õ így számolt be az
eseményekrõl:
— Nagyon örömteli volt ez a rég várt ta-
lálkozás mindannyiunk számára. Sokan
voltak, akik 50 év után most látták egy-
mást elõször. Annyira jól sikerült min-
den, hogy elhatároztuk, ezután minden
év októberének elsõ szombatján összejö-
vünk valahol. Többek javaslatára: 2007-
ben Simontornyán lesz erre újra alkalom.
Nagy szeretettel emlékeztünk meg szere-
tett osztályfõnökünkrõl, a kitûnõ tanár-
ról, Borsányi Ernõrõl és többi tanáraink-
ról is sorban. Még két élõ tanárunk van,
akikrõl legalábbis tudunk: Vogl Mária és
Hoós Stefi. Velük beszéltem, de már el-
hárították a szíves meghívást.
Nagy színészek mondják: siker akkor van
igazán, ha az angyal leszáll közéjük elõ-
adás közben. Közénk leszállt!

Külön köszönet a Hotel Kovács minden
szempontból kitûnõ vendéglátásának.
Fontos része volt ez is a sikeres összejöve-
telnek.
A Sárbogárdon 1956-ban végzett VIII. b
osztály tanulóinak névsora:
Osztályfõnök: Borsányi Ernõ (meghalt),
Ács István (nem jött el), Bayer László (je-
len volt), Bereck József (jelen volt), Bíró
Sándor (nem jött el), Csizmadia Károly
(nem jött el), Farkas Mihály (meghalt),
Fekete József (jelen volt), Gyõri Lajos
(meghalt), Karnis László (meghalt), Ka-
szás Lajos (meghalt), Kókány László (je-

len volt), Kovács Tibor (meghalt),
Kutassy Ferenc József (jelen volt), Mol-
nár Dénes (jelen volt), Németh György
(jelen volt), Németh Sándor (jelen volt),
Novák Kovács Endre (jelen volt), Nyári
István (meghalt), Papp Imre (jelen volt),
Pörgye István (meghalt), Sábián Lajos
(jelen volt), Sándor Pál (jelen volt), Si-
mon Gábor (nem jött el), Szabó József
(jelen volt), Szakács László (meghalt),
Tiringer Ferenc (jelen volt), Vadócz
György (meghalt), Virág László (jelen
volt).

Hargitai Lajos

Lopott kártyával vett fel pénzt
Dunaújvárosi lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen,
aki 2006. június 3-án, 14.00 és
16.40 óra között a Dunaújvá-
ros, Dózsa György úton lévõ
áruházban eltulajdonította tár-
cáját a benne levõ 70.000 Ft
készpénzzel, valamint bankkár-
tyával a sértett számlájáról
77.000 Ft-ot emelt le jogtala-
nul.
A bûncselekménnyel okozott
kár: 149.000 Ft. Az elkövetõrõl
kép áll rendelkezésünkre.
A banknak küldött megkeresés
kapcsán megküldték a kérdéses
idõben a kártyát felhasználó
személy fényképét. A képen látható fiatalember személyazo-
nosságának megállapításához a rendõrség a lakosság segítségét
kéri.
A dunaújvárosi nyomozók kérik, hogy aki a bûncselekménnyel
kapcsolatban vagy a képen látható fiatalember személyazonos-
ságával, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemle-
ges adattal bír, értesítse munkaidõben a 06 (25) 510 510-es köz-
ponti számon keresztül a nyomozókat vagy tegyen bejelentést a
107-es, 112-es segélyhívó számok bármelyikén.
Segítségüket ezúttal is köszöni a rendõrség!

R. Szabó Ágnes
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Szüreti mulatság Vajtán
A térség legszebb, legméltóságteljesebb szüreti felvonulását
rendezték meg szombaton Vajtán. Az iskolaudvaron gyülekez-
tek a népviseletbe öltözött felvonulók. Helyi hagyomány szerint
feldíszített lombsátor alatt fogadta a századfordulós úri viselet-
be öltözött bíró és bíróné: Tuli Hilda és Csajági József az érke-
zõket. A kisbíró kidobolta a felvonulást és az esti mulatságot.
Az öreg csõsz jelentette, hogy megérett a szõlõ, lehet szüretelni,
adja meg erre az engedélyt a bíró. A bíró rigmusokba szedett
köszöntõvel szólította fel az összegyûlt seregletet a felvonulás-
ra, majd felszállt párjával a kocsira, melyen terített asztal, bor,
poharak állottak, és jelt adott az indulásra.
Itt az a szokás, hogy a csõszlányok és csõszlegények párokba
rendezõdve, gyalog vonulnak végig a falun. Elöl megy bokrétás
bottal a kezében az öreg csõsz, utána viszik a szépen díszített
bokrétás kosarat, majd két markos legény a vállán, botra fûzve
viszi a koronát.
A mintegy ötvenfõs, gyalogos menet után kö-
vetkeztek a feldíszített kocsik. Elöl a bíró ko-
csija, azután egy hintó, amelyen a volt polgár-
mester, Bozai István és felesége, vele szemben
pedig a most megválasztott polgármester, Tér-
meg György és felesége ültek. Utána a többi
kocsin népviseletbe öltözött lányok, fiúk inte-
gettek, két kocsin a vajtai asszonykórus tagjai
vonultak énekszóval. Egy gyerekekkel megra-
kott kocsi, egy pónifogat és cigánykocsi is volt a
menetben. Sok fiatalt beöltöztettek a szüleik.
Voltak olyan apró gyerekek, akik anyuval há-
romkerekû biciklin vonul-
tak fel egy darabig.
A felvonulás után, este,
bálban mulattak a vajtai-
ak.
Hétfõn telefonon hívták a
szerkesztõséget Vajtáról,
és örömmel újságolták,
hogy ilyen emlékezetes,
szépen megrendezett szü-
reti mulatság még nem
volt a faluban. Külön ki-
emelték, hogy olyan se
volt még, hogy a polgár-
mester feleségestõl vett
részt a felvonuláson, és
végigtáncolta az esti mu-
latságot is.

Hargitai Lajos
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Kálozon két részletben járták be a
községet a szüretisek szombaton,

közbeiktatva egy ebédet, és egy kis fel-
frissülést a sportcentrumnál. Mint
ahogy az a fotón is látszik, tekintélyes
csapat jött össze idén is, hogy megör-
vendeztessék az utcák lakóit. A deli lo-
vasok között nem egy akadt, aki lóhá-
ton állva is képes volt pattogtatni az os-
torát, persze, csak amíg nyugton ma-
radt alatta a paripa.

Hargitai Kiss Virág

Sárvíz alkotó társaság Grazban
A grazi nemzetközi kiállításon és vásáron nyílt alkalma részt
venni szeptember 30-a és október 8-a között a Sárvíz alkotó tár-
saságnak (Gárdonyi Bernadett szalmacsuhé-, gyékény- és ék-
szerkészítõ, Munkácsi Zsuzsi és Pentelei Kovács Klára fazeka-
sok, Nagy Dezsõ díszmûüveges, Steixner István bõrmûves,
Szentgyörgyi Attila fafaragó). A kézmûvesek egyedüli alkotók-
ként képviselték Magyarországot a 100. évfordulóját ünneplõ
eseményen.
Egy meghívásnak köszönhetõen a társaság tagjai a télen Német-
országba, Stuttgartba utaznak karácsonyi vásárra, míg munkáik
egy részét ezalatt Grazban árulja majd egyik barátjuk. Budapes-
ten egyébként már több helyen is jelen van, illetve lesz alkotásai-
val a fiatal csapat: a Derkovits Galériában, a Mesterportán és a
Magyarok Házában. Aki arra jár, ne mulassza el megnézni a ki-
állításaikat!

Hargitai Kiss Virág

FELVONULÁFELVONULÁS KÁS KÁLOZONLOZON
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A KEYTEC SÁRBOGÁRD KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES
A KÖVETKEZÕ MUNKAKÖRÖKBE:

OPERÁTOR
Elvárások:
* minimum általános iskolai végzettség,
* folyamatos munkarend, illetve vidékiek esetén bejárás

vállalása,
* orvosi alkalmasság.
Elõnyt jelent:
* fémmegmunkálás, összeszerelés, illetve

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

GÉPBEÁLLÍTÓ
Elvárások:
* középfokú, szakirányú végzettség,
* minimum 2 év gépbeállítói tapasztalat,
* folyamatos munkarend vállalása,
* rugalmasság,
* megbízhatóság.
Elõnyt jelent:
* hidraulikus és excenter présgépek ismerete.
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.
Jelentkezés módja gépbeállító munkakör esetén:
önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
postacím: 7000 Sárbogárd Millennium 2000 út;
e-mail cím: magdolna.kovacs@keytec.hu

MÛSZAKVEZETÕ
Fõ feladatok:
* termelési folyamatok irányítása a gyártási tervnek

megfelelõen,
* dolgozók munkájának hatékony szervezése,
* új vagy átirányított dolgozók oktatása, termelésbe való

bevezetése,
* termelési adatok gyûjtése, jelentések készítése.
Elvárások:
* minimum középfokú végzettség,
* termelésirányításban szerzett minimum 2 éves tapasztalat,
* három mûszakos munkarend vállalása,
* rugalmasság, megbízhatóság,
* jó teherbíró képesség.
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.
Jelentkezés módja mûszakvezetõ munkakör esetén:
önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
postacím: 7000 Sárbogárd Millennium 2000 út;
e-mail cím: magdolna.kovacs@keytec.hu

GYERMEKET GÁZOLT
Október 4-én, 13.43 órakor Sárbogárd, alsótöbörzsöki vasúti
átjáró után gépkocsi gyalogost gázolt. Egy kerékpáros gyerek
elsõbbségadás nélkül hajtott ki a fõútra, ahol egy érkezõ Au-
dival ütközött. A gyerek az autó motorháztetejérõl, annak jobb
oldalára esett. Szerencsére csak könnyen sérült.

SZERENCSÉS BALESET
17.05 órakor a 61-es fõúton, Cece külterületén történt baleset.
Egy Opel Astra (mezõtúri hölgy sofõrjével) esõben, nedves
úton, kb. 90 km/órás sebességgel haladt, amikor egy elõtte, vele
azonos irányban haladó román jármûszerelvényt kívánt meg-
elõzni. Késõn észlelte, hogy mellette már van egy sötét színû, õt
elõzõ, fekete vagy szürke — vélhetõen Audi típusú — személy-
autó, ettõl megijedt és a kormányt jobbra rántotta. Nekiment a
jármûszerelvény sarkának, ami megdobta, és a menetiránya
szerinti árokba hajtott, ahol fának ütközött, majd a tetejére
csapódott. Az Opelt vezetõ hölgy könnyû sérüléssel úszta meg a
balesetet.

PIÁS SOFÕRÖK
M. G. I. alsószentiváni lakos igazoltatása során szeptember
29-én, 13.50 órakor az alkoholszonda 0.85 mg/l értéket muta-
tott, ezért a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították.
Kálozon Cs. A. igazoltatása során október 1-jén, 20.25 órakor
az alkoholszonda 1.06 mg/l értéket mutatott, ezért a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállításra került.
R. Z. sáregresi lakos Pusztaegres belterületén való igazoltatása
során október 2-án, 21.40 órakor az alkoholszonda 0,8 ezrelék
feletti értéket mutatott, ezért a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállításra került.
P. I. sárbogárdi lakos igazoltatása során október 3-án, 23.45
órakor az intézkedõ rendõr alkoholszondát akart alkalmazni,
melyet nem volt hajlandó megfújni, az ittasságot nem ismerte
el, ezért vérvétel céljából a sárbogárdi orvosi ügyeletre elõállí-
tásra került.

ERÕS EMBEREK
Ismeretlen tettes szeptember 30-án, 20.00 óra körüli idõben
Sárkeresztúron, a Ludányi kocsmában tettleg bántalmazta H.
K. Z. sárkeresztúri lakost. Nevezett 8 napon túl gyógyuló, súlyos
sérülést (állkapocscsonttörést) szenvedett.
F. G., Sz. Z., B. B., és Sz. G. cecei lakosok október 4-én, 20.50
órakor Cece község központjában lévõ buszmegállóban tettleg
bántalmazták R. J., Sz. E. valamint L. E. cecei lakosokat, akik-
nek 8 napon belül gyógyuló sérüléseik keletkeztek. Gyanú-
sítotti kihallgatásuk megtörtént.
Ismeretlen tettes október 1-jén, 8.00 és 10.00 óra közötti idõben
eltulajdonította K. J. cecei lakos nyitott lakóházából karóráját.
Az okozott kár: 45.000 Ft.
Ismeretlen tettes október 3-án, 14.30 óra körüli idõben Cece,
Kossuth utcában elveszítette bõrtokban tartott kézi számító-
gépét. Az okozott kár: 103.000 Ft.
Az E-ON Zrt. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki októ-
ber 3-án Sárhatvan—Örspuszta közötti út mellett húzódó 6 osz-
lopközben eltulajdonította a vezetéket, mellyel kb. 350.000 Ft
kárt okozott.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Közgyógyellátási igazolványok
felhasználhatóságáról tájékoztató

A 193/2006. (IX. 25.) kormány-
rendelet 1. § (6) bekezdése alap-
ján tájékoztatom a tisztelt lakos-
ságot, hogy a 2006. július 1-jét
megelõzõen, hatályos rendelkezé-
sek alapján kiadott,
a) 2006. október 1-jén még érvé-
nyes közgyógyellátási igazolvá-
nyok az igazolványon feltüntetett
érvényességi idõpontot követõ
második hónap utolsó napjáig, de
legfeljebb 2007. július 1-jéig;
b) a 2006. július 1. és október 1.
között érvényüket vesztõ, a 2006.
szeptember 30. napján hatályos
szabályozás alapján 2006. október
1-jéig felhasználható közgyógyel-
látási igazolványok 2006. novem-
ber 30-ával bezárólag felhasznál-
hatóak.
A közgyógyellátásra való jogosult-
ság újbóli megállapítására irányu-

ló kérelmeket a sárbogárdi pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján kell benyújtani. A kére-
lemhez formanyomtatvány hasz-
nálata kötelezõ, melyet úgyszin-
tén az ügyfélszolgálati irodán le-
het beszerezni.
A kérelemhez mellékelni kell:
1. A háziorvos igazolását (alanyi
jogon való jogosultságánál csak
rendszeres gyógyító ellátás esetén
kell a háziorvosi igazolást kitölte-
ni).
2. Amennyiben alanyi jogon
igénylik a közgyógyellátást, annak
jogcímét igazoló iratot.
3. Jövedelemigazolásokat (kivéve,
ha a jogosultságot alanyi jogon
igénylik).

Demeterné dr. Venicz Anita
aljegyzõ

Agrár-környezetgazdálkodási lehetõségek a Dél-Mezõföldön
Az agrár-környezetgazdálkodás a mezõgazdasági valamint a
természeti erõforrások, a talaj, víz, levegõ, a természeti érté-
kek megõrzésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja
magába.
Szûkebb hazánkban a Dél-Mezõföldön is egyre többen vállal-
ják, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévõ területen
úgy gazdálkodnak, hogy megfeleljenek ezeknek a céloknak,
nevezetesen:
— óvják természeti értékeinket, a táj, a termõföld és a vízkész-
letek állapotát megõrzik és javítják;
— hozzájárulnak az adottságaiknak megfelelõ, racionális ter-
melési struktúra kialakításához, piacképes, minõségi
termékek elõállításával;
— kultúrállapotba hozzák a mûveletlen gyep vagy felhagyott
szántóterületeket, extenzív gazdálkodási formákkal, vagy táj-
fenntartó tevékenységgel;
— bõvítik a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehe-
tõségeket az életminõség javításával, alternatív jövedelem-
szerzési lehetõségek kihasználásával, a turisztikai potenciál
fejlesztésével, a táj képének, így az ökoturizmus, falusi
turizmus feltételeinek javításával;
— megõrzik a magas genetikai értéket képviselõ állatállomá-
nyokat.
A fenti célokat az európai uniós és kiegészítõ nemzeti támoga-
táson alapuló, egységes területalapú támogatás és a kedvezõt-
len adottságú területek kompenzációs támogatásán túlmenõ-
en az agrár-környezetgazdálkodási támogatások segítik elõ:
elérhetõ támogatás ezer ft/ha.
Szántóföldi célprogramok:
— alapszintû szántóföldi és zöldségtermelési 25—43;
— tanyás gazdálkodási 36—54;
— méhlegelõ célú növénytermesztési 19;
— integrált szántóföldi növénytermesztési 33—56;
— ökológiai szántóföldi és zöldségtermelési 31—81;
— hosszú távú területpihentetési 33—94;
— ritka szántóföldi és zöldségtermesztési 32—58;
— érzékeny természeti terület 48—67.

Gyepgazdálkodási célprogramok:
— alapszintû 15—73;
— ökológiai 15;
— érzékeny természeti terület 25—74.
Ültetvény-célprogramok:
— integrált 97;
— ökológiai 70—99;
— ritka szõlõ- és gyümölcsfajták 58.
Vizes élõhelyre vonatkozó program:
— extenzív halastavak 51;
— vizes élõhelyek létrehozása 29—79;
— zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása 26;
— nádgazdálkodás 22.
Extenzív állattartás célprogramja:
— õshonos és magas genetikai értéket képviselõ állattartás
(szürkemarha, ló, mangalica, juh, tojótyúk, pecsenyetyúk, li-
ba, pulyka) 0.10—30;
— ökológiai állattartás 0.10—19.
Kiegészítõ AKG-célprogram:
— erózióvédelem 10—58;
— füves mezsgye létesítése 10—98;
— gyepterületen történõ cserjeirtás 16-42.
A területalapú támogatást az a földhasználó veheti igénybe
aki:
— mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétellel ren-
delkezik;
— megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek;
— a teljes támogatási idõszak (minimum öt év) alatt gazdasá-
gának teljes területén betartja a helyes gazdálkodási gyakorlat
elõírásait.
Új belépõként minden év májusában lehet beadni támogatási
kérelmet.
Kifizetési kérelem a következõ év februárjában adható be, az
MVH megyei kirendeltségéhez.

Bognár Miklós NVT—Magosz-tanácsadó

Köszönetnyilvánítás
A Lajoskomáromi Íjász Sport Egyesület köszöni
mindazoknak a támogatását, akik az egyesület-
nek ajánlották 2005. évben adójuk 1%-át. Az
összeg, amit az Önök jóvoltából kaptunk: 80.889
Ft. Az 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdé-
se alapján az egyesületnek nyilvánosság elé kell
tárnia ezen összeg cél szerinti felhasználását.
Ebbõl a tételbõl a következõket vásároltuk:

2005. éves MISZ tagdíj 15.000 Ft
Tereplõlapok 4.188 Ft
Oklevél, tányér, kanál 1.720 Ft
Tereplõlap 2.400 Ft
Tereplõlap, toll 5.050 Ft
Lõlap 3.160 Ft
Csavar, anya, alátét 832 Ft
Fenyõ fûrészáru 13.000 Ft
Zöldségfélék 1.304 Ft
Mûanyagkötél 5.980 Ft
Carbonvesszõ 11.940 Ft
Bankszámlafenntartás 13.546 Ft
Összes: 78.120 Ft
2006. évre átvitel: 2.769 Ft

Csiszi István elnök
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Káloz—Sárbogárd 2-2 (0-1)
Káloz: 200 nézõ, vezette. Dala Géza.
Káloz: Miklós, Lukács, Erdélyi, Stivi,
Mári (Mayer Gy.), Osváth (Tausher), Fa-
zekas, Majer D., Varga, Sörös, Molnár
(Árvai).
Sárbogárd: Sipõcz, Hegedüs N., Csuti,
Ilyés, Hegedüs Gy., (Gilicze), Kapusi,
Bognár, Lakatos (Tomán), Huszár,
Csendes, Szabó I. A. (Szabó II. A.).
A középmezõny élén álló két 14 pontos
csapat találkozóján izgalmas mérkõzésre
volt kilátás. Mérsékelt iramban kezdõ-
dött a mérkõzés, az elsõ negyedórában
tapogatódzó játék folyt a pályán egy-egy
lövési kísérlettel. A 7. percben Mayer D.
16 m-es lövését védte Sipõcz. A 10. perc-
ben Kapusi lövése, a 14. percben Osváth
szabadrúgása ment kapu fölé. A 18. perc-
ben Szabó I. A. átadása Lakatost találta
gólhelyzetben, aki kilõtte a hosszú sarkot,
megszerezve csapatának a vezetést, 0-1.
A 23. percben Fazekas szögletét a védõk
felszabadították. A 26. percben Varga 22
m-es szabadrúgása szállt kapu fölé. A 28.
percben Majer D. szép cselekkel tisztára
játszotta magát, közeli lövését Sipõcz
bravúrosan hárította. A 30. percben Hu-
szár 20 m-es lövése a kapu mellett hagyta
el a játékteret. A 33. percben Hegedüs
N.-t a játékvezetõ a második sárga lappal
kiállította. A 35. percben Kapusi hatal-
mas bedobását Ilyés a kapufára fejelte. A
40. percben Huszár 25 m-es szabadrúgá-
sa kapu fölé szállt.
A II. félidõt hazai támadások vezették be.
A 48. percben a mozgékony, jól cselezõ
Majer D. került gólhelyzetbe, közeli lövé-
sét Sipõcz kiütötte, majd a védõk felsza-
badítottak. Az 51. percben — a szünet-
ben csereként beállt — Tauser közelrõl
lõtt a hálóba, 1-1. A vendégek részérõl
nem késett a válasz. Az 53. percben Hu-
szár beadását Csendes lõtte a hálóba, 1-2.
A hazaiak mindent egy lapra feltéve tá-
madtak az egyenlítésért. A 62. percben
Tauser szabadrúgását Sipõcz bravúrral
kiütötte. A 73. percben Tauser közeli lö-
vése kapu mellé ment. A 77. percben
Mayer beadását Tauser értékesítette,

2-2. A 82. percben Csendes 16 m-es
lövése kapu fölé szállt.

Ifjúsági mérkõzés:
Káloz—Sárbogárd 1-1 (1-1)

Vezette: Papp László. Alacsony színvo-
nalú mérkõzésen egyik csapat sem érde-
melt gyõzelmet. Góllövõk: Varga M.
illetve Stix A.

Utánpótlás-eredmények

U-13 Sárbogárd—Mezõszilas
5-2 (3-1)

Góllövõk: Boros (3), Tótok, Lakatos.

Sárbogárd—Sárszentmiklós
6-1 (2-0)

Góllövõk: Boros (3), Lakatos, Varga,
Abdalla Aimen.

U-16 Sárbogárd—Kisláng 6-1 (1-1)
Góllövõk: Böhm (2), Simon (82), Budai
(2).

Sárszentmiklós—Sárbogárd
2-2 (0-1)

Góllövõk: Nagy, Budai.
Október 15-én, vasárnap, 13 és 15 órakor
hazai pályán Baracs csapatát fogadjuk
bajnoki mérkõzésen.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Káloz—Sárbogárd 2-2 (0-1)
200 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ:
Tauser (2), illetve Csendes, Lakatos. Ki-
állítva: Hegedûs (Sárbogárd). Ifjúsági
mérkõzés: 1-1.

Pálhalma—Füle 2-0 (0-0)
150 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Sztanó, Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

LMSK—Seregélyes 3-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Sütõ, Máté, Rapai (öngól). Ifjúsági mér-
kõzés: 1-2.

Sárszentmihály—Elõszállás 4-2 (1-1)
250 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Rappai, Tóth (3), illetve Szanyi, Nagy. If-
júsági mérkõzés: 3-1.

Cece—Szabadbattyán 7-1 (3-0)
90 nézõ, vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Mol-
nár (4), Király (2), Németh, illetve Jung.
Kiállítva: Fuksz (Szabadbattyán). Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-0.

Lajoskomárom—Tác-Csõsz 2-2 (0-1)
140 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ:
Kleiber (2), illetve Mukrányi, Pál. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 0-1.

Baracs—Mezõszilas 0-0
70 nézõ, vezette: Tömöri. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-0.

Kulcs—Mezõfalva 1-0 (1-0)
120 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Kuti. Ifjúsági mérkõzés: 5-3

A Femol-csoport állása
1. LMSK 9 9 - - 23-4 27
2. Sárszentmihály 9 7 2 - 29-13 23
3. Lajoskomárom 9 5 2 2 19-14 17
4. Füle 9 5 1 3 23-16 16
5. Baracs 9 5 1 3 14-11 16
6. Sárbogárd 9 4 3 2 20-10 15
7. Káloz 9 4 3 2 18-12 15
8. Pálhalma 9 4 3 2 17-11 15
9. Mezõfalva 9 4 1 4 13-16 13
10. Seregélyes 9 3 2 4 23-23 11
11. Kulcs 9 3 1 5 12-21 10
12. Cece 9 2 1 6 15-20 7
13. Szabadbattyán 9 2 1 6 15-27 7
14. Tác-Csõsz 9 1 3 5 15-27 6
15. Mezõszilas 9 1 1 7 10-21 4
16. Elõszállás 9 - 1 8 14-34 1 A Déli-csoport eredményei

Alap—Ráckeresztúr II. 3-1 (2-1)
Vezette: Nagy G. Gólszerzõ: Lakatos,
Bauer, Imre, illetve Szarvas.

Nagylók—Vajta 1-2 (0-2)
Vezette: Klics. Gólszerzõ: Sági, illetve Si-
mon, Polyák.

Cikola—Perkáta 2-3 (1-1)
Vezette: Németh. Gólszerzõ: Bodoki,
Pécseli, illetve Klein (2), Tomor.

Nagyvenyim—Besnyõ 1-4 (0-2)
Vezette: Rábai. Gólszerzõ: Eszenyi, illet-
ve Kovács, Miklós, Antal, Mauerer.

Sárszentágota—Dég 2-3 (1-0)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Kuczi (2), il-
letve Gulyás (2), Molnár.

Beloiannisz—Rácalmás 4-1 (1-0)

Vezette: Varga. Gólszerzõ: Tóth (2),
Lakakisz, Sztefopulosz, illetve Balogh.
Kiállítva: Préházi (Rácalmás).

Jenõ—Zichyújfalu 1-1 (0-0)

Vezette: Álmádi. Gólszerzõ: Zsolnai, il-
letve Németh. Kiállítva: Kulacs, Káplár
(Zichyújfalu).

A Déli-csoport állása
1. Alap 9 8 - 1 38-10 24
2. Vajta 9 6 1 2 24-18 19
3. Dég 9 6 - 3 24-13 18
4. Zichyújfalu 9 5 2 2 37-14 17
5. Besnyõ 9 5 2 2 26-17 17
6. Beloiannisz 9 4 4 1 21-16 16
7. Sárszentágota 9 5 - 4 23-21 15
8. Jenõ 9 4 2 3 33-22 14
9. Rácalmás 9 4 1 4 29-22 13
10. Nagyvenyim 9 3 1 5 26-20 10
11. Cikola 9 2 3 4 31-22 9
12. Ráckeresztúr II. 9 1 1 7 10-30 4
13. Perkáta 9 1 - 8 9-57 3
14. Nagylók 9 - 1 8 5-54 1
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Sárszentmiklós—Dunafém-
Maroshegy 8-1 (3-1)

Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Ko-
vács Tamás.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Bodó,
Csanaki, Palotás (Tórizs), Szarka, Mar-
kovics (Szabó L.), Salga (Salamon),
Tóth, Bakos, Král.
Dunafém-Maroshegy: Kálmán, Mezõvá-
ri (Millei), Dánfi, Lénárt, Komáromi, ifj.
Medvid, Gyulai (Fehér), Gáspár, Mol-
nár, Farkas.
A nézõszámon is meglátszott, hogy a baj-
nokságban igencsak gyengélkedõ székes-
fehérvári gárdát fogadtuk, amely mérkõ-
zésen csak egyetlen elfogadható ered-
ményt tudott elképzelni a hazai szurkoló-
tábor: a gyõzelmet.
Már a mérkõzés elõtt többen megjegyez-
ték, hogy gólarányt kellene javítani.
Egyperces némasággal kezdõdött a mér-
kõzés a tragikus körülmények között el-
hunyt Németh Sanyi emlékére, aki egyik
vezérszurkolónk és jegyszedõnk volt.
A kezdeti tapogatózás után folyamatosan
magunkhoz ragadtuk az irányítást.
A 18. percben Szarka 18 méteres kapura
tartó lövésébe Gáspár kézzel belekapott,
melyért a játékvezetõ kiállította és bünte-
tõt ítélt. Král a 11-est magabiztosan érté-
kesítette, 1-0. A 25. percben Král nagy-
szerû cselsorozat után a kapus mellett a
hálóba lõtt, 2-0. A 33. percben védõinkrõl
lepattanó szabadrúgást Farkas biztosan
értékesítette, 2-1. A 35. percben Csanaki
lövése az üresen lévõ Bakos elé pattant,
aki a kapus mellett a sarokba lõtt, 3-1.
Félidõben egyöntetû volt a vélemény,
hogy a két csapat között osztálykülönb-
ség van, még további gólokat fogunk sze-
rezni.
Az 52. percben a csereként beállt Tórizs
lefutotta a védõt, majd a hálóba lõtt, 4-1.
Az 54. percben Bakos a passzot lekezelte,
maga elé tette, lövése után a kapus azt a
hálóból vette ki, 5-1. A 67. percben a szin-
tén csereként beállt Salamon lefutotta a
védõt, felnézett és az érkezõ Bakos elé tá-

lalt, aki nem hibázott, 6-1. A 72. percben
Salamon lekopírozta az elõbbi szituációt,
mely után szintén Bakos elé tálalt, 7-1. A
78. percben Csanaki a saját térfelünkrõl
elindult, becselezte magát a büntetõterü-
letre, ahol nagyszerû ütemben lõtt a háló-
ba, 8-1.
A várakozásnak megfelelõen gyõzelmet
aratott csapatunk, és kijelenthetõ, hogy
még az ekkora gólkülönbség sem túlzó,
mert még további gólokat is szerezhet-
tünk volna — valljuk meg — a még me-
gyei II. osztályú szintet sem megütõ el-
lenfél ellen.
Az egész mérkõzésnek edzõmeccs jellege
volt, mert játékosaink szinte azt csináltak
a pályán, amit akartak. Ennyi gólt még
nem szereztünk a megyei I. osztályban.
Az elsõ góloknál még volt üdvrivalgás‚ de
a végén már egykedvûen könyvelte el
mindenki a gólt. Mindettõl függetlenül
egy nagyon szimpatikus csapatot ismer-
tünk meg a fehérvári gárdában, akik kul-
turáltan játszották, amit tudnak, csak eh-
hez az osztályhoz ez nagyon kevés, mind-
ettõl függetlenül nekik is szurkolunk.
Mérkõzés elõtt a játékvezetõvel, Kovács
Tamással beszélgettem, aki tartott kicsit
a meccstõl‚ de hiba nélkül vezette azt le,
igaz, nem volt nehéz dolga.
Gyõzelmünkkel feljöttünk az ötödik
helyre. Papírforma szerint két könnyebb
mérkõzésünk jön, elõször az Alba Regia
csapatához látogatunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—

Dunafém-Maroshegy 4-0 (0-0)
Gólszerzõk: Barta (2), Bartók Z., Kuti.
Ifjúsági csapatunk hosszú idõ után gyõze-
lemmel vette az akadályt az igencsak sze-
rény képességû ellenféllel szemben, így
megerõsítette helyét a középmezõnyben.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú bajnokság állása
1. Kápolnásnyék 9 7 - 2 23-11 21
2. Sárosd 9 6 2 1 35-16 20
3. Velence 9 6 1 2 29-12 19
4. Csór 9 5 1 3 25-15 16
5. Sárszentmiklós 9 5 - 4 19-11 15
6. Bicske 9 4 3 2 16-11 15
7. Kisláng 9 5 - 4 17-21 15
8. Polgárdi 9 4 2 3 15-11 14
9. Aba-Sárvíz 9 3 4 2 15-11 13
10. Iváncsa 9 4 - 5 18-17 12
11. Etyek 9 4 - 5 14-13 12
12. Kisapostag 9 4 - 5 17-26 12
13. Alba Regia 9 3 1 5 16-21 10
14. Dunafém-M. 9 1 2 6 12-37 5
15. Adony 9 1 1 7 16-34 4
16. Szabadegyháza 9 1 1 7 12-30 4

SAK-hírek

Megkezdõdött a megyei I. osztályú baj-
nokság is a felnõtteknek. Mivel az elsõ
csapat feljutott az NB III-ba, a második
sor indult a megyei bajnokságban, így
Lajtos József, Csizmadia János, Németh
János és Verebélyi Sándor, valamint az
utánpótlásból mindig egy játékos. Az elsõ
mérkõzésre Székesfehérváron, a Szondi
II ellen került sor, ahol a fent említett já-
tékosok álltak az asztalokhoz. Mivel õk
még egy éve járnak csak rendszeresen
edzésekre, igazán nagy eredményt nem is
lehetett várni. Ennek megfelelõen ala-
kult pénteken az eredmény is, a Szondi
nyert 16-2-re. Csizinek sikerült két mér-
kõzést nyerni, a többiek csak szetteket
tudtak nyerni, de a Szondi ellen ez is szép
eredmény. A következõ ellenfelet —
Csákvár II — hazai asztaloknál október
13-án, pénteken, 18-órakor fogadjuk. Ez
sem lesz könnyebb, mint a Szondi. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk a tö-
börzsöki arénába.
Szombaton került megrendezésre a Mar-
ton Imre-emlékverseny Székesfehérvá-
ron, ahol az ifjúsági kategóriában Papp
László a második helyet szerezte meg.
Gratulálunk!
Vasárnap utánpótlás-versenyzõink a
Móri Bornapok keretén belül, a Bartus
László-emlékversenyen szerepeltek. A
fiúk közül Dombi Viktor és Grósz Ádám
indultak. Sajnos érmet nem sikerült sze-
rezni, csak tapasztalatot. A lányokat Tó-
soki Fanni képviselte, aki a serdülõk ver-
senyét megnyerte, újonc kategóriában
második és párosban a harmadik helyet
szerezte meg. Neki is gratulálunk! Az NB
III-as csapat a héten szabadnapos volt,
következõ mérkõzésük október 14-én,
szombaton, 11 órakor lesz, és a dunaújvá-
rosi Linde II lesz az ellenfél Töbörzsö-
kön. Ide is várunk minden érdeklõdõt!

SAK-vezetõség

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Német import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk és szandálok

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. október 16-án,
november 6-án,

délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Miklós-Cece—Spuri 4-2 (2-2)
Vezette. Tar I. Miklós-Cece: Takács,
Démuth, Klazer, dr. Erdélyi, Hegyi. Cse-
re: Kokics, Kiss J., Kiss P., Farkas. Spuri:
Ocsovai, Huszár T., Huszár L., dr.
Roshdi, Berecki. Csere: Kiss, Stadler,
Kovács.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, dr. Erdélyi
— szép támadás után — kilõtte a hosszú
sarkot. A többet támadó csapatból újból
Erdélyi volt eredményes. Szöglet után dr.
Roshdi fejérõl vágódott a labda a kapuba.
A kezdeti lendület alábbhagyott és jött az
egyenlítés. A második félidõ kiegyenlített
játékot hozott. Elõbb dr. Roshdi kapuson
átjutó fejesét a gólvonalról rúgta ki, míg a
másik oldalon dr. Erdélyi mesterhármast
ért el. Ez a gól megpecsételte a Spuri sor-
sát, mert még egy gólt kaptak. Góllövõk:
dr. Erdélyi (3), Kiss J. illetve dr. Roshdi,
Huszár T.

Toledo 2005—Pusztaegresi Fiúk
5-3 (4-3)

Vezette: Tóth I. Toledo: Csuti J., Csuti T.,
Orbán, Barabás R., Bodoki. Csere: Bara-
bás B., Kiss A., Kiss L., Horváth.
Pusztaegresi Fiúk: Ellenbruck, Batári,
Magyarosi, Tóth, Fodor. Csere: Õri Cs.,
Õri Gy., Holcz, Magyar.
Meglepetésre a Pusztaegresi Fiúk ocsúd-
tak elõbb és szereztek kétgólos elõnyt. A
nehezen bemelegedõ Toledo elõbb
egyenlített, majd õk szereztek kétgólos
elõnyt, melybõl egyet letudtak a fiúk. A
második félidõben a Toledonak sikerült
még egy gólt elérni, és kialakult a vég-
eredmény. Góllövõk: Bodoki (2), Csuti
T., Horváth, Barabás R. illetve Fodor (2),
Batári.

Krencz-nagyker—Arsenal
4-0 (0-0)

Vezette: Iván K. Krencz: Pálinkás,
Schneider J., Ragyamóczki, Somogyi, Ki-
rály. Csere: Vámosi, Petrovics. Arsenal:
Haray, Veres G., Veres P., Érsek, Luk-
ács. Csere: Csajbók, Kiss R., Palásti.
Változatos, jó iramú elsõ félidõben nem
bírt egymással a két csapat. A második
félidõben határozottabban játszó
Krencz-csapat sorra rúgta a gólokat, rá-
adásul egy csomó helyzetet el is rontot-
tak. Megérdemelten gyûjtötték be a há-
rom pontot. Góllövõk: Somogyi (2),
Király, Schneider J.

Flamengó—Magnum 4-1 (2-0)
Vezette. Tar I. Flamengó: Lekner, Ban-
da, Berta, Killer, Lakatos T. Csere: Tóth,
Vértes. Magnum: Györök, Mádi, Csen-
des, Lakatos Gy., Bor. Csere: Máté Sz.,
Csõgör, Mihalkó, Kapusi.

Igazi rangadó volt, melybõl az elsõ félidõ-
ben a Flamengó jött ki jobban, kétgólos
elõnyre tett szert. A második félidõben
szépített a Magnum, de ezzel el is lõtte
puskaporát, mert a Flamengó meggyõzõ
játékkal gyûjtötte be a pontokat. Gól-
lövõk: Lakatos T., Vértes, Banda, Killer
illetve Kapusi.

Extrém—Taki Team 6-4 (4-1)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Dévényi,
Roszkopf J., Juhász, Horváth D. Csere.
Horváth T., Oszvald, Pálinkás. Taki Te-
am: Lajtos, Lakatos, Kocsis, Rohonczi
G., Geiger. Csere: Tar J., Fövenyi.
Nem volt nagy iram a mérkõzésen, de gó-
lokban bõvelkedett. Az Extrém szerzett
kétgólos elõnyt, majd szépített a Taki Te-
am, de villant Horváth D. és újabb két
góllal beállította az elsõ félidõ eredmé-
nyét. A második félidõ Geiger mester-
hármasával indult, egál az eredmény. Jött
Pálinkás és két találatával beállította a
végeredményt. Góllövõk: Horváth D. (3),
Roszkopf J., Pálinkás (2), illetve Tar,
Geiger (3).

Légió 2000 Security—B. B.
Truck 3-0 (2-0)

Vezette. Iván K. Légió: Meggyesi, Egei J.,
Csuti, Egei Zs., Csizmadia. Csere:
Rozgonyi, Huszár, Horváth, Szilágyi Cs.,
Szilágyi F. B. B. Truck: Csendes, Dob-
rovoczki, Balázs, Varga. Csere: Bognár,
Simon, Zádori.
Nem volt meggyõzõ a Légió játéka, mégis
simán nyertek az eredményt tekintve.
Voltak helyzetei a B. B. Truck játékosai-
nak is, de azokat nem tudták kihasználni.
Góllövõk: Horváth, Rozgonyi, Egei Zs.

Haladás—Vasuta 5-1 (3-0)
Vezette: Tar I. Haladás: Géczi, Kiss,
Szalai, Szabó, Fekete. Csere: Szántó.
Vasutas: Kehl, Rozgonyi, Kasza, Czei-
ner, Novák. Csere: Bozsoki, Elek, Gu-
szejnov, Babits, Horváth.
Egy csapatról szólt a játék. A sokat hibá-
zó Vasutas ellen sorra érte el góljait a Ha-
ladás. Ennek ellenére a játékuk nem volt
meggyõzõ. Fekete mesternégyest ért el.
Góllövõk: Fekete (4), Szalai, illetve Gu-
szejnov.

Vidámfiúk—Bad Boys 4-3 (2-2)
Vezette: Iván K. Vidámfiúk: Németh,
Oláh, Nyári, Horváth, Keresztyén. Csere:
Huszti, Kovács. Bad Boys: ifj. Porkoláb,
Hajba, Soós, ifj. Soós, Mikuli. Csere:
Tóth, Berzeviczy, Juhász.
Hamar kétgólos elõnyre tett szert a Vi-
dámfiúk csapata, de úgy látszott, megelé-
gelték a góllövést az elsõ félidõben, mert
egyenlített a Bad Boys. Küzdelmes máso-

dik félidõ után a Vidámfiúknak sikerült
begyûjteni a három pontot. Itt is mester-
hármas. Sárga lap: Nyári. Góllövõk: Ke-
resztyén, Horváth (2), Nyári, illetve Ber-
zeviczy (3).

OMV—Enying 3-4 (1-3)

Vezette. Tar I. OMV: Nagy, Zsebõk, Ha-
lasi, Gráczer, Killer. Csere: Sinka, Dom-
ján, Lengyel. Enying: Varga, Pudelka,
Csányi, Nagy, Vass.
Igazi rangadó, kemény belemenésekkel,
jó játékkal fûszerezve. OMV-vezetés, de
a védekezésre nem fordítottak kellõ fi-
gyelmet. Vass mesterhármasával beállí-
tották az elsõ félidei eredményt. A máso-
dik félidõben az OMV játszott jobban,
ami gólokban is megmutatkozott, de saj-
nos, késõn hajráztak. Sárga lap: Paluska,
Vass, Nagy. Góllövõk: Killer (2), Lengyel,
illetve Vass (3), Pudelka.

Sárkeresztúr KIKE—DKS
8-1 (3-1)

Vezette. Tóth I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szauervein T. Csere:
Szauervein G. DKS: Suplicz, Kelemen,
Farkas, Domján, Kovács. Csere: Kassai,
Somogyvári, Filotás.
Gólzáporos mérkõzésen csak egy csapat
volt a pályán. Ez a játékstílus a KIKE-nek
kedvezett, élt is a lehetõséggel. Gyõzel-
mük egy pillanatig sem volt kérdéses. Jó
bemutatkozás a KIKE részérõl. Sárga
lap: Vörös. Góllövõk: Szauervein T. (2),
Vörös (3), Domján (öngól), Sütõ, Sza-
uervein G., illetve Kovács.

— G. F. —

Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Sárkeresztúr KIKE 1 - - 8-1 3
2. Krencz-nagyker 1 - - 4-0 3
3. Flamengó 1 - - 4-1 3
4. Extrém 1 - - 6-4 3
5. Enying 1 - - 4-3 3
6. OMV - - 1 3-4 0
7. Taki Team - - 1 4-6 0
8. Magnum - - 1 1-4 0
9. Arsenal - - 1 0-4 0
10. DKS - - 1 1-8 0
11. Memphis Plusz - - - - -

Fair Bútor-csoport tabellája
1. Haladás 1 - - 5-1 3
2. Légió 2000 1 - - 3-0 3
3. Toledo 1 - - 5-3 3
4. Miklós-Cece 1 - - 4-2 3
5. Vidámfiúk 1 - - 4-3 3
6. Bad Boys - - 1 3-4 0
7. Spuri - - 1 2-4 0
8. Pusztaegresi Fiúk - - 1 3-5 0
9. B. B. Truck - - 1 0-3 0
10. Vasutas - - 1 1-5 0
11. Twister - - - - -
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14., szombat, 19 óra

Színes, szinkronizált, amerikai
filmvígjáték

Garfield, a világ kedvenc macskája a
híréhez képest szokatlanul aktív: part-
ra száll Britanniában és végigrombolja
a birodalmat. Nem hiányozhat mellõle
Odie sem, akivel együtt szelik át az
óceánt, hogy meglepjék Garfield gaz-
dáját, Jon Arbuckle-t (Breckin
Meyer), aki viszont azért utazott Lon-
donba, hogy megkérje barátnõje, az
állatorvos Liz Wilson (Jennifer Love
Hewitt) kezét.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Mezõfalván Bartók Bélára

emlékeztek
Október 7-én (szombaton) Bartók-
hangversenynek adott otthont a mezõ-
falvai római katolikus templom. A
nagyszámú hallgatóságot Szabó Gyula
plébános úr köszöntötte, és õ mondott
bevezetõt.
Elsõként a mezõfalvi nõi kar mutatta be
mûsorát Nyulasiné Lakos Angéla veze-
tésével. A szép hangú együttes megér-
demelt sikert aratott szólistájával egye-
temben.
A sárbogárdi Szövetkezeti és Városi
Vegyes Kar egyházi mûvek elõadásával
folytatta a sort. Bodolai György kiváló
orgonajátéka nagyszerûen illeszkedett
a kórus programjába. A hosszantartó
taps J. S. Bach F-dúr Pastorale-ját és
annak elõadóját jutalmazta.

A sárbogárdi kórus mûsorának máso-
dik részében világi mûvekkel érdemelte
ki az elismerést.
A hangversenyt Bartók által gyûjtött és
feldolgozott népdalokkal zárta a két kó-
rus Huszics Ibolya zongorakíséretével.
A közönség felállva, hosszan tartó taps-
sal jutalmazta a közremûködõk munká-
ját.
A hangverseny házigazdája és szervezõ-
je Erdélyi Józsefné, a könyvtár- és mû-
velõdési ház vezetõje volt. A sárbogárdi
kórust a Pordán Sándor vezette kistér-
ségi busz szállította. Mindenkinek kö-
szönjük a közremûködést!

Tudósítónktól

ÕSZI KAMATSZÜRET a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

5% kamatkedvezmény!

SZEMÉLYI HITELEK SZABAD FELHASZNÁLÁSSAL

HITELBÍRÁLATI DÍJ NINCS! SZERZÕDÉSKÖTÉSI DÍJ NINCS!

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

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

Családi nap a Szent István Általános Iskolában

Idõpont: 2006. október 14-e, 9—15 óráig.
Helye: az iskola és a klubkönyvtár.

Programok: 9—13 óráig: kézmûves-foglalkozások, Dudinszki Emil zenés elõadá-
sa, sportrendezvények, kvízjáték, számítógépes játékok és versenyek. 13 óra:
ebéd (halászlé, sertéspörkölt) — ebédjegyek elõvételben hétfõtõl péntekig kap-
hatók az iskola portáján 8.30-tól 15.00 óráig és a Vénusz vegyeskereskedésben,
nyitvatartási idõben. 14 óra: tombola. Büfé 9—15 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

Iskolaszék

MEGHÍVÓ
A sárbogárdi Madarász József Városi

Könyvtár szeretettel meghívja Önt

2006. október 16-án, (hétfõn)
17 órára

Steixner István bõrmûves
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Molnárné Lukács Anita.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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GRILLEZETT
PADLIZSÁNBÓL KÉSZÜLT

LASAGNE
BAZSALIKOMMAL ÉS

MOZZARELLÁVAL
Hozzávalók: 2 db padlizsán, 2 dl olíva-
olaj (extra szûz), só, bors, balzsamecet,
egy ágacska friss rozmaring, fél fej fok-
hagyma, fejes saláta, bazsalikom, moz-
zarella sajt, citromlé, paradicsom.
A padlizsánokat fölkarikázzuk ujjnyi
vastagra. A szeleteket megkenjük olí-
vaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd
grillrácson, vagy grillserpenyõben
mindkét oldalukat megsütjük. Olíva-
olajból — egy pár csepp balzsamecet-
tel, a friss rozmaringgal és az aprított
fokhagymával — páclevet készítünk,
melybe beletesszük a forró padlizsán-
szeleteket, és ott hagyjuk kihûlni.
A tálaláskor egy tányérra salátalevele-
ket teszünk, erre helyezünk egy padli-
zsánkarikát, arra egy bazsalikomleve-
let, majd egy vékony szelet mozzarella
sajtot. Ezt még kétszer megismételjük,
majd az egészet megöntözzük bal-
zsamecettel, olívaolajjal és egy pár
csepp citromlével. Végül a tálat para-
dicsomkarikával díszítjük. Grillezett,
illetve sült húsokhoz kínáljuk.

KATÓKA
Hozzávalók: 15 dkg zsír, 2 tojás, 50 dkg
cukor, 50 dkg liszt, 1 csomag sütõpor,
tejföl, kevés cukros tej, 2 evõkanál ba-
racklekvár, 1/2 dl rum, 10 dkg vaj. Máz:
2 tojásfehérjét 20 dkg cukorral gõz fölött
habbá verünk, majd bevonjuk vele a sü-
temény tetejét.
Elkészítés: a zsírt a tojások sárgájával,
15 dkg cukorral kikeverjük. Hozzáad-
juk a lisztet, amelyben elõzõleg elke-
vertük a sütõport, és tejföllel olyan ke-
ménységûre gyúrjuk, hogy nyújtani
tudjuk. 3 lapot sütünk belõle. 1 lapot
összetörünk, cukros tejjel meglocsol-
juk, hozzáadjuk a baracklekvárt és a
rumot. Közben egy másik tálban a va-
jat kikeverjük 15 dkg cukorral, a két
masszát összekeverjük, és ezt töltjük a
két megmaradt lap közé. Másnap víz-
be mártott késsel szeleteljük. Nagyon
mutatós, ha még melegen a mázra
csokoládédarát is hintünk.

FELÁLL A TESTÜLET
Nem tudom, hogyan szavaztál, kedves le-
ány, nem kérdezem meg tõled, örülsz-e
az önkormányzati szavazatok helybeli
eredményeinek. Magyarországon titkos
szavazás van (kivéve némely országgyûlé-
si szituációt), az emberek behúzzák a ke-
resztet a szavazófülkében, aztán kuss.
Másnap pedig kiderül, hogyan döntött a
többség. Tehát nem kérdezem, kire, kik-
re adtad a voksaidat, legyen ez a te titkod.
Azt mondják, itt Sárbogárdon a testület
majdnem teljesen abban az összetételben
áll fel, mint az elõzõ ciklusban. Valaki azt
mondta, kár volt megtartani ezt a költsé-
ges szavazási procedúrát, úgyis marad
minden a régiben.
Én erre azt mondom, hogy nem biztos.
Mert mit hallottunk a régi testületrõl?
Azt, hogy veszekszenek, személyesked-
nek, durva szavakat használnak, saját
zsebükre dolgoznak. Szerintem meg kell
adni az elõzetes bizalmat az új ciklusra
mindenkinek. Miért ne tennénk fel a kép-
viselõkrõl, hogy nyitott szemmel élõ, gon-
dolkodó emberek, akik látják, mi törté-
nik körülöttük az országban? Hátha
megszûnnek szégyellni „a bennük lapuló
jóságot”? (Petri György, nemrég elhunyt
költõ megfogalmazása.) Meg kell várni,
hogy mit csinálnak, képesek-e „a hoz-
záértõ, dolgozó nép okos gyülekezeté”-vé
válni. (Ezt meg József Attilától idéztem,
biztos felismerted, nemrég érettségiztél.)

Azt persze tudni kell, hogy a körülmé-
nyek nem kedvezõek. Az országban fe-
szültségek várhatók, szinte mindenkinek
romlani fognak az életfeltételei, keve-
sebb pénzre számíthatnak az önkor-
mányzatok a költségvetésbõl. Össze kel-
lene fogni, ahogy a birkák is összebújnak
a viharban. Ehelyett attól kell félni, hogy
széthúzás lesz. A belügy országos fõ-
asszonya és a legfõbb hadügyér zárt tár-
gyalásukon harciasságra, a másik oldallal
szembeni kemény magatartásra biztatta
a kormánypárti képviselõket. Õk a leg-
halványabb célzást sem tették az összefo-
gásra. Elszánt hatalomtechnikusok kezé-
ben van az ország érzésem szerint, az or-
szág, a nép érdekeirõl egymás között
nemigen ejtenek szót, csak ha a nyilvá-
nosság elõtt szónokolnak. A hatalom az õ
fõ gondjuk. Na, de az az önkormányzati
képviselõ a lakosságtól kapta a mandátu-
mát, nem a miniszterektõl, ez ugye nyil-
vánvaló? Szóval, ha becsületes, akkor azt
nézi, mi a jó a városnak, nem azt, hogy a
tejben-vajban fürdõ, dúsgazdag hatalma-
soknak mi van kedvére. Miért ne higy-
gyünk ebben?

Különben jól tudom, hogy húszéves vagy,
nem sokat törõdsz azzal, mi lesz az ön-
kormányzatban. Talán nem is kell ezzel
kínoznunk magunkat. Mit is mond a
nagymama? „Majd csak lesz valahogy!”

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

RC-MODELLEZÉS
Egy leendõ modellezõ baráti kör
létrehozását szervezzük. Célunk
egy olyan klub létrehozása, mely
összegyûjti az e hobbi iránt érdek-
lõdõket. Mivel településünkön
már néhányan ûzik e tevékenysé-
get, így felmerült egy klub létreho-
zása, mely segítené e technikai
sport biztonságos, szabályos gya-
korlását. Összegyûjtené az érdek-
lõdõket, tanítaná a pilótanöven-
dékeket, illetve közösen, a tagok
által fenntartana illetve üzemel-
tetne egy modellezõrepteret a vá-
ros szélén. Bekapcsolódva a Ma-
gyar Modellezõ Szövetség szár-
nyai alá, versenyek szervezésével váro-
sunk életét is színesebbé tehetné.
Várjuk mindazok jelentkezését Sárbo-
gárdról, illetve a környezõ települések-
rõl, akik érdeklõdnek a repülõmodelle-
zés iránt. Azok jelentkezését is várjuk,
akik szeretnének e hobbival megismer-
kedni, illetve gyakorolni. Most csatlakoz-
hatsz egy olyan alakulóban lévõ csapat-
hoz, amely segít a kezdeti lépések elsajá-

tításában, megtanít a repülõgépmodell
biztonságos vezetésére, illetve a modell-
építés rejtelmeiben hasznos társad lesz.
A modellezés egy társasági hobbi, melyet
egyedül nehéz elkezdeni, ezért ha szeret-
nél egy vidám csapat alkotó tagja lenni,
keress minket!
Várjuk jelentkezésedet a 06 (30) 2266
707-es telefonszámon.

Iker János, Sárbogárd, Szent István u. 70.
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Pimasz Pintyõke
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
bejárhatatlan, illatos mezõ, behintve né-
hány vidáman zöldellõ bodzabokorral és
sok-sok apró mezei virággal. Itt élt egy ci-
kázva repkedõ, gondtalan kismadár, Pi-
masz Pintyõke. Aprócska madár volt,
még csak alig múlt el egy kis idõ azóta,
hogy az utolsó tojáshéjdarabokat lerázta
szárnyacskáiról, de tapasztaltabb tollas
barátjától minden ügyes fortélyt eltanult.

Ugyanis Pimasz Pintyõke legjobb barátja
Rafinált Rigó volt, és Rafinált Rigó jóval
többet hallott és látott már az illatozó ré-
ten, mint ifjonc pintypajtikája, elvégre
sokkal elõbb, talán már egy fél nappal is
korábban kikelt a tojásból. Rafinált Rigó
el is látta bõségesen Pimasz Pintyõkét ra-
vasz, jó tanácsokkal.
— Pintyõ, élvezetes tréfa lenne, ha tor-
kodszakadtából csiripelve átsuhannál
ott, ni, a felett a kisimult kövön sütkérezõ
Gyáva Gyík felett! — csipogta Rafinált
Rigó, és Pimasz Pintyõke már emelte is a
szárnyait, miközben Rafinált Rigó hoz-
zátette:
— De alacsonyan röpülj, egészen közel
Gyáva Gyík komához, és jól nyissad ki ám
a csõrödet!
Szegény, öreg Gyáva Gyík békés szunyó-
kálásából felriadva oly nagy rémületbe
esett, hogy azonmód kiújult rég elfelej-
tett betegsége: a lüktetõ, heves szívug-
rándozás.
Rafinált Rigó, a mókás csínytettek nagy-
mestere sosem fogyott ki az újabb és
újabb ötletekbõl, így mindig el tudta csi-
pogni Pimasz Pintyõkének, mit kell ten-
nie ahhoz, hogy jót mulassanak. Pimasz
Pintyõke, Rafinált Rigó füttyszavára,
ripsz-ropsz elcsente Pufók Pocok élés-
kamrájából a legízletesebb magvakat,
fürgén összebogozta az árvalányhaj hosz-
szú tincseit, és belecsípett a zöldellõ me-

zõn mélabúsan kérõdzõ Terka Tehén
kajla füleibe.
Egy verõfényes kora délután Pimasz Pin-
tyõke észrevette, hogy a virágos rét mel-
lett düledezõ házikó egyik ablaka tár-
va-nyitva van. Máris az ablak párkányára
röppent és kíváncsian bekukucskált a ku-
lipintyó kicsinyke konyhájába. Odabent a
ház egyetlen lakója, az õszkontyú Matild
mami tüsténkedett, fel sem tûnt neki az
ablakban nézelõdõ kismadár.
Bezzeg Pimasz Pintyõke, ki minden érde-
kességre azonnal felfigyelt, rögvest meg-
pillantotta az asztal közepén álló piros fa-
zekat, és minthogy sosem látott még
ilyesmit, furdaló kíváncsisága egyre na-
gyobbra nõtt. Gondolt egyet és beröp-
pent Matild mami picurka konyhájába,
egyenesen a piros fazék felé.
Úgy tervezte, hogy a piros fazék peremé-
re szállva tüzetesen megszemléli a furcsa
edény rejtelmes belsejét, ámde amint
megpróbált belekapaszkodni a fazék kes-
keny szélébe, váratlanul megcsúsztak pici
lábai, és potty, Pimasz Pintyõke beleesett
a fazékban úszkáló, kihûlt krumplileves-
be.
Szerencsére Matild Mami hallása a
hosszú évek során semmit sem változott,
így hamar meghallotta a levesesfazékból
kiszûrõdõ, élénk szárnycsapkodást, élet-
mentõ merõkanalat ragadott ráncos ke-
zébe és sürgõsen kihalászta Pimasz Pin-
tyõkét a piros fazékból.
— Jaj, te butuska, szeles kismadár —
dünnyögte, mialatt puha zsebkendõjével
óvatosan letörölgette Pimasz Pintyõke
zsíros tollait —, hogyan találhattál ki
ilyen elhamarkodott hebehurgyaságot,
hogy épp az én krumplilevesembe röp-
penj?
— A Rafinált Rigó, õ volt! Õ fütyörészte
ezt nekem! — csiripelte harsogva a raga-
csos tollú Pintyõke. — Magamtól sose
tennék ilyet! — és huss, már ki is repült a
nyitott ablakon, az illatos, végeláthatat-
lan mezõre, hogy megkeresse Rafinált
Rigót, Matild mami pedig mosolyogva in-
tegetett utána a kezében maradt zsírpe-
csétes, gyûrött zsebkendõvel.

Cserepes Andrea

Megfejtés

fenyõfa, paprika, káposzta, sárgaré-
pa, karalábé, uborka, tulipán,

Helyes megfejtést küldött be: Sereg Krisz-
tina, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sár-
bogárd; Kiss Adrienn, Sárbogárd; Szabó
Dominik, Sárbogárd; Horváth András,
Sárbogárd; Paczona Boglárka, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:
KISS ADRIENN

Sárbogárd, Magyar u. 6.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Mi a következõ szavak jelentése?
Segít a Magyar Értelmezõ Kéziszó-
tár.

cserzés, dukál, iringó

Beküldési határidõ:
2006. október 17.

Heti idõjárás

Továbbra is anticiklon határozza meg
idõjárásunkat, így gyökeres fordulatra
nem számíthatunk. Pénteken és szom-
baton több lesz felettünk a felhõ, és
kissé visszaesik a nappali felmelege-
dés, de csapadék ezeken a napokon
sem várható. Vasárnaptól ismét sok
napsütésre van remény, ám az idõszak
végén a hajnali órákban már egyre
több helyen jelennek meg a talaj menti
fagyok.
A reggeli hõmérséklet 3—9, a nappali
18—20 fok körül várható.

www.metnet.huKutya-macska barátságKutya-macska barátság Jó szundizást!Jó szundizást!
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Október 14., 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 12.05 Izomláz 12.35 Hurrá, vidék-
re költözünk! 13.05 Lángoló szív 13.35 Csellengõk
15.00 MaXmotor 15.30 TS 16.00 TS 18.00 Afrika rit-
musa 18.30 Kész Amerika! 19.00 Híradó 19.30 Luxor
19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Hozományvadászok
21.05 Sült zöld paradicsom 23.15 Hírek 23.20
Sporthírek 23.30 Kika
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az internet csodái
6.50 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.50 Odüsszeia
14.45 Eltûntnek nyilvánítva 15.40 Sue Thomas —
FBI 16.40 Rendõrvicc 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Damb és Dambr — Dilibogyók 21.30 Ha-
lálos fegyver 3. 23.45 Fönn a csúcson 1.45 Vészhely-
zet 2.30 Papás-mamás 3.10 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 Áll az alku —
Ráadás 20.10 Activity 20.50 Walker, a texasi kopó
22.40 Elit kommandó 0.50 A nindzsa színre lép 2.40
Vadnyugati bûnvadászok 3.30 A láthatatlan ember
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika
8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02
Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05
Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00
16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20
Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sportvi-
lág 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Arany-
emberek 20.35 Közvetítés: Egy nyomozás krónikája
21.04 Táncol a halál is — Iris Dsse és David Höhner
hangjátéka 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza

Október 15., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55
Örömhír 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.35 Sá-
rospataki könyvek 11.05 Magyar Baptisták Világta-
lálkozója 12.00 Híradó 12.10 TS-Sport 7 12.55 TS
14.45 Magyar elsõk 15.05 Stílus 15.35 TS 16.35 Ab-
szolút 17.05 „Feszti” körkép 17.35 VEVÕSZOLGÁLAT
18.00 Állatkölykök 19.00 Híradó 19.25 Hozományva-
dászok 20.20 Krém 21.25 A szólás szabadsága 22.30
A félelem bére 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek 0.50
TS-Motorsport 1.20 TS
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers 6.20 Kölyök-
klub 9.30 Receptklub 9.45 Játék 10.50 Isteni sugallat
11.45 Dawson és a haverok 12.40 Teguila és Bonetti
legújabb kalandjai 14.10 Seven Days 15.00 Trópusi
nyomozók 16.05 Egy rém rendes család 16.35 Dög-
lött akták 17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Több a sokknál 22.10 Heti hetes
23.20 Rémálom 1.00 Portré 1.30 Kórház a város
szélén 2.30 Papás-mamás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 9.10 Jetix 9.50 Lassie 10.25 Két
TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.30
Knight Rider 13.30 Monk — Flúgos nyomozó 14.25
Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes vírusok
nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Pofa be! 21.45 Gyagyások
serege 23.55 Képírók 2.40 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 Római katolikus szent-
mise közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika
12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pó-
diuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek
16.04 Tükörképek 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Sass Sylvia

és Miller Lajos operettfelvételeibõl 20.04 Rádiófónia
21.05 Vivaldi: Hagyjatok, hagyjatok már el kantáta
RV. 684. 21.20 Közvetítés a József Városi Színházból
22.00 Krónika 23.24 Ignacd Pleylel: Szerenád

Október 16., 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 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Példakép(p) 14.05 Hawaii üzenetek
14.55 A tanárnõ és a biznisz 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 Sport-
hírek 23.35 Napló 56 23.45 Médiamix 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 Rés a pajzson 23.20 Érzéki csalódás 1.00
Reflektor 1.15 Bundesliga 2.30 Rali-vb 2.50 ITTHON
3.10 AutóMánia 3.35 Fókusz
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 13.15
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 Frei-dosszié
22.15 Halálhajó 0.10 Csillagkapu 1.10 Tények este
1.40 Halálos szenvedély 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurá-
dió 6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Márai Sándor
Napló-1954. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási
mûsorok 14.04 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Száz könnyû szonett:
Faludy György mutatja be kötetét 21.05 Szabó csa-
lád 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Október 17., 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 13.05 Napló 56 13.10
Srpski Ekran 13.35 Unser Bildschirm 14.05 Példa-
kép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Fõtér-Szeged
15.50 Bartók 125 16.00 Emeljük fel szívünket! 16.05
Katolikus krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55 Példa-
kép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20
Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd
21 22.00 Kedd este 22.30 Route 56, az én 56-om
23.00 Kultúrház 23.25 Híradó 23.30 Sporthírek 23.35
Napló 56 23.45 Teljes a létszám
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.05
XXI. század — a legendák velünk élnek 23.40 Reflek-
tor 23.55 Igaz történetek 1.35 Egy rém rendes család
2.05 Az elnök emberei 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00
Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30

Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Egy rém rendes
család Budapesten 21.50 A Pelikán ügyirat 0.30
Moziverzum 1.00 Good Bike 1.30 Tények este 2.00
Sírig tartó barátság 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Márai
Sándor Napló-1955. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05
Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Birkózás a
szóval-1956-G. M. naplója 21.05 Vallási híradó 21.35
Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Kró-
nika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Október 18., 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 13.05 Napló 56
13.10 Hrvatska 13.40 Ecranul Nostru 14.05 Példa-
kép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.00 Kormányváró
15.30 Kaleidoszkóp 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró
gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti
híradók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 TS 23.00
Szerda este 23.30 Kultúrház 24.00 Hírek 0.05
Sporthírek 0.10 Napló 56 0.15 Párducnõ
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top Shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 A szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05 A fõ-
nök 0.05 Reflektor 0.20 Kész õrület 2.00 Egy rém ren-
des család 2.25 Az elnök emberei 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00
Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jó-
ban-rosszban 20.10 Áll az alku 21.10 Született fele-
ségek 22.20 Vak igazság 23.20 Nincs alku 2. 1.05 Té-
nyek este 1.35 Tökös csajok 2.05 A Szent
Lõrinc-folyó lazacai 4.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten
ért szavak 11.33 Krónika 1956-ról-Zimándi Pius nap-
lójából 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05
Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 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 Bírkózás a szóval-
1956-G. M. naplója 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Október 19., 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 13.05 Napló 56 13.10 Slovenski utrinki
13.35 Roma Fórum 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek
szállodája 15.00 Az utolsó édenkertek 15.55 Bartók
125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00
Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25
Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXI 20.05 1956-2006 Emlékév 21.00 Árulkodó nyo-
mok 22.00 Csütörtök este 22.35 Panoráma 23.00
Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Napló
56 23.45 Pengetõ
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RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 10.45 Top Shop 11.45 Recept-
klub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés!
22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflek-
tor 0.35 Infománia 1.10 Egy rém rendes család 1.40
Az elnök emberei 2.20 Papás-mamás 2.40 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! 12.10 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 A Sárkány:
Bruce Lee élete 23.30 A médium 0.25 Strucc 1.00
Tények este 1.30 Villám és Fürgeláb 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Krónika 1956-ról 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Csendes kiál-
tás 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok

nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Birkózás a szóval-1956-G. M.
naplója 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Napló részletek, muzsikával

Október 20., 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 12.55 A fóti
gyöngyös koszorú 13.05 Sorstársak 13.35 Sírjaink
hol domborulnak? 14.05 Példakép(p) 14.10 Szívek
szállodája 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 Kör-
mendi János színmûvésszel beszélget Alföldi Róbert
21.05 Árulkodó nyomok 22.00 Péntek este 22.30
Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthí-
rek 23.35 Napló 56 23.45 Mindörökké melletted
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 Lost — Eltûntek 22.10 Odaát 23.00
Warlock 1.00 Reflektor 1.20 MeneTrend 1.45 Egy
rém rendes család 2.05 Az elnök emberei 2.45 Fó-
kusz
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! 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 Az utolsó pisz-
kos tánc 23.20 Tények este 23.50 Törvényszéki
bomba 1.40 Malibu Road 2000 2.30 Páran párban
2.55 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 Krónika 1956-ról 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Péntek kávé-
ház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Birkózás a
szóval-1956-G. M. naplója 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

KUKORICATERMELÕK figyelem!
A Sárbogárd és Vidéke Gazdák

Szövetkezete folyamatosan
vállalja ez évben is (elõzetes

egyeztetéssel) kukorica
tisztítását, szárítását korrekt

áron, valamint felvásárlást rövid
fizetési határidõvel.

Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni:

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

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul a Légió 2000
Security szervezésében

SÁRBOGÁRDON.
Munka- és hitellehetõség.

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

a 06 (25) 508 980-as telefonon.

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

AKCIÓ!
MÉCSESEK 36 Ft-tól
OB 16 db 3 féle 399 Ft
CAREFREE tisztasági betét 60 db 420 Ft
LENOR 1 liter 400 Ft
ARIEL 1 kg 730 Ft
TOMI 2 kg vagy 1,5 liter 900 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—
36000 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)

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)

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

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

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.
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)

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.
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)

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

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

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

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

Német nyelv korrepetálását és nyelvvizsgára
való felkészítését vállalom alaptól felsõfokig.
Érd.: 06 (70) 205 3595. (0921697)

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.

Kifogástalan állapotú FÉG C30-as gázkazán el-
adó; 06 (70) 381 1544. (0921963)

Rózsa Dekor a Tompa M. u. 38/c alá költözött.
Továbbra is vállaljuk cégtáblák, reklámtáblák,
világítótáblák esküvõk és rendezvények deko-
rációjának készítését. Tel.: 06 (70) 773 6158.

Csendes helyen, régi típusú családi ház, 600
öles telken eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 375
3734-es számon.

Ház eladó a Bethlen Gábor u. 15. szám alatt. Ér-
deklõdni: 10-16 óráig a helyszínen. (0921900)

Ócskavasat (mosógép, radiátor, gáztûzhely)
vashulladékot és roncsautót vásárolnék; 06
(20) 329 2694. (0921899)

Személyautókat vásárolnék bontásra magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0921899)

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570 0329.
(0921896)

Sárbogárdon négyszobás családi ház eladó az
Úttörõ u. 3. szám alatt. Irányár. 15 millió Ft, 06
(70) 459 3167. (0921895)

Állás! Sárbogárdi sörözõbe fiatal pultos, fel-
szolgálóhölgyet felveszek. Tel.: 06 (20) 249
7386.

Összkomfortos, kis kertes családi ház, ala-
csony rezsivel hosszútávra kiadó a városköz-
ponthoz közel; 06 (20) 257 9368. (0921890)

Nagysúlyú hízók eladók. Tel.: 06 (25) 460 346.
(0921897)

Sárbogárdon kétszintes családi ház eladó. Ér-
deklõdni: 06 (70) 507 2217. (0921888)

Mûanyag vízóraakna eladó. Irányár. 38.000
Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 378 3405. (0921887)

Cecén, a Casablanca üzletházban üzlethelyi-
ség kiadó. Tel.: 06 (25) 508 080, 06 (25) 518
012.

Háromszemélyes fekvõfelületre kinyitható
sarokgarnitúra olcsó áron eladó; 06 (30) 2917
222. (0921886)

Barkas platós kisteherautó, lejárt mûszakival
eladó, 06 (20) 252 0493. (0921883)

Felsõkörtvélyesen 4200 m2-en fekvõ, felújí-
tás alatt lévõ, 30 m hosszú parasztház+szán-
tóval eladó. Tel.: 06 (30) 438 4658. (0921882)

Lada 2107-es elsõ tulajdonostól, garázsban
tartott, garantáltan 87.000 km-rel, vonóhorog-
gal, új akkumulátorral, 2007 novemberig mû-
szakival eladó, 06 (70) 227 6268. (0921879)

Nemesbodza-csemete (Haschberg) kapható.
Tel.: 06 (30) 530 4801. (041950)

Munkatársakat keresünk biztosítás hitel
munkakörbe. Dombi Zoltán 06 (30) 3824 204,
Barabás Dezsõ 06 (30) 504 0707. (0921946)

Kétszintes, felújított családi ház eladó, 06 (20)
413 7082. (0921945)

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)

VEZETÕ PÉNZINTÉZET BANKI TERMÉKEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE MOBILBANKÁR

MUNKATÁRSAKAT KERES. Kiemelt
jutalék, jó háttértámogatás.
Érd.: 06 (30) 256 2417. (0921898)

RÉGI ÉS ÚJ SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSA,
TISZTÍTÁSA, GÉPI CSISZOLÁSSAL, RÖVID
HATÁRIDÕVEL. Hívásra házhoz megyek!

06 (30) 494 0305. (0921943)
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HITELCENTER
Ez a macska meghozza a szerencséjét!

* Megérkezett az új lakáslízingprogram!
* Egyénre szabott konstrukciók akár hosszú távra,

minimális törlesztõrészlettel!
* Novemberben indul új pályázatfigyelõ nyilvántartásunk!
* Hitelek, hitelkiváltás
* Szabadfelhasználású vásárlási, felújítási hitelek szocpol.

ügyintézéssel, adókedvezményekkel!
* Lízingek
* ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁSOKRA, HÁZÉPÍTÉSRE AKÁR

0% ÖNERÕVEL!
* Kamatadómentes programok
* Befektetések
* Egyes hitelekhez ingyenes biztosítások
* Építõipari munkák szervezése és finanszírozása
* Nyílászárók!

Irodáink címe:
Sárbogárd, Ady E. út 160/c; Dunaújváros, Vasmû út 17.

Bõvebb információ a következõ telefonszámon:

KÜLSÕ, BELSÕ TAKARÍTÁS:
szenzációs ár:

1750 Ft
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Nyílt
tér

Botrányos temetés
Sárkeresztúrról egy család jött panaszt
tenni szerkesztõségünkbe azért, mert el-
mondásuk szerint hozzátartozójuk teme-
tése a temetkezési vállalkozó hibájából
botrányosan zajlott le. A hozzátartozók
máig nem tudnak napirendre térni az eset
fölött. Azért szeretnének nyilvánosságot
adni az ügynek, mert hasonló eset már
nem elõször fordult ott elõ, és szeretnék,
ha ilyesmi többet nem történhetne meg.
A negyvenéves fiatal, váratlanul elhunyt
férfi igen testes, magas ember volt. Ami-
kor megrendelték a temetést, nagy, fehér
koporsót kértek. A koporsó a temetés
elõtt egy órával érkezett. Ekkor derült ki,
hogy ebbe nem fér bele a halott. A temet-
kezési vállalkozó nem tudott hirtelen
mást tenni, egy nagyméretû barna kopor-

sót hoztak ki. A családot igazán az hábo-
rította fel, hogy a tetem bomlásnak in-
dult. Véleményük szerint azért, mert
nem kapcsolták be a hûtõt. A helyi
lerakatos, akinek ez dolga lett volna, el-
hárította a felelõsséget, és azt mondta a
családnak, hogy az önkormányzat a hi-
bás, mert nem javították meg a hûtõt. A
felháborodást tovább fokozta, hogy a fej-
fára is 40 helyett 39 évet írtak. Vélemé-
nyük szerint a temetéseknél ilyen gondat-
lanság megengedhetetlen és kegyeletsér-
tõ. Ezért pert akarnak indítani.
Virág Miklós polgármester a hûtõvel
kapcsolatban elmondta: a temetés után
meggyõzõdtek arról, hogy a hûtõ jó volt.
Egyébként, ha bejelentik a hibát, a pol-
gármesteri hivatal azonnal kijavíttatja. A
hûtõ jelenleg is mûködõképes. Feltétele-
zése szerint valószínûleg elfelejtették azt
bekapcsolni.
A temetkezési vállalkozó elismerte, hogy
a hûtõ valóban jó, szerinte azonban be
volt kapcsolva, csak a nagy testet nem
tudta áthûteni. A temetés elõtt derült ki,
hogy a halott nem fér bele a koporsóba,
ezért azonnal intézkedtek, és hoztak má-
sik koporsót, ami azonban nem fehér, ha-
nem barna volt. Ezért elnézést kértek, és
az árkülönbözetet visszafizették a család-
nak.

/H/

IRÁNI ÜDVÖZLET
Hazánkfia, Sándor Pál Iránban vett részt
egy kéthetes túrán. Külön érdekessége
volt az útnak, hogy idegenvezetõjük szin-
tén sárbogárdi, a tudós iranológus fiatal-
ember, Sárközi Miklós volt, aki rendkívü-
li lelkesedéssel mutatta be a résztvevõk-
nek a csodák varázslatos birodalmát.
Pali szerkesztõségünknek stílszerûen egy
khomeini ajatollah arcképével ellátott, a

túra résztvevõinek kézjegyével ellátott
iráni pénzt küldött emlékül. Néhány
mondatban már szóban beszámolt errõl a
fantasztikus utazásról, a béke, a boldog-
ság és a történelmi perzsa õsmúlt világá-
ról, Iránról. Megkértem, hogy alkalma-
sint olvasóink számára tartson élménybe-
számolót útjáról.

Hargitai Lajos

Köszönet a mentõsöknek
Az újságon keresztül szeretnék köszönetet mondani a sárbogárdi mentõsöknek.
Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy nagy bajomban mindig normálisan és udva-
riasan bántak velem. Soha tõlük egy rossz szót vagy egy gúnyos megjegyzést sem
kaptam. Pedig volt olyan is, hogy nem voltam nagyon türelmes beteg, de õk mindig
megértettek.
Igaz, ez a dolguk, ezt vállalták. Õk ezt felsõfokon végzik, ezért kívánok nekik min-
den jót, és amíg élek, hálás leszek nekik végtelen türelmükért. Köszönök nekik
mindent!

Nagy Istvánné, Sárszentmiklós

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

felejthetetlen halottunk

TÓTH JÓZSEF

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút

helyeztek.

A gyászoló család

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete 2006. októ-
ber 16-án (hétfõ), 18 órakor ülést
tart, melyre meghívom (helye: a pol-
gármesteri hivatal díszterme).

Napirend

Megnyitás.
1. A választás eredményének ismerte-
tése, megbízólevelek átadása.
2. A képviselõk és a polgármester es-
kütétele.
3. Sárbogárd város polgármesterének
programismertetése.
4. A polgármester illetményének meg-
állapítása.
5. A polgármester költségtérítésének
megállapítása.
6. Ügyrendi és jogi bizottság megvá-
lasztása.
7. Alpolgármester-választás, tisztelet-
díjának megállapítása.

Juhász János polgármester


