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Elmaradt a szentiváni
szüreti felvonulás

Lázas izgalommal
készültek az alsó-

szentiváni felnõttek és
gyerekek a szombati
szüreti felvonulásra és
az esti vigasságra.
A gyerekek és a lovasok
már déltõl gyülekeztek
az iskola udvarán a
sportpályán. A Portele-
ki család hintójával ér-
kezett volna a helyszín-
re, de a lovak megbok-
rosodtak, és a kanyar-
ban felborult a kocsi. Id.
Porteleki József, a kocsi hajtója hiába
próbált mindent megtenni, hogy vissza-
fogja a lovakat, azok nem hallgattak a
szóra. Lánya, Zsuzsa szerencsétlenül
esett le a kocsiról, és súlyosan megsérült.
Eltört mindkét keze, valamint nyílt boka-
törést szenvedett. A nagy ijedségben még

az árokparton a fûben fekve is a köré se-
reglett embereket nyugtatta. A két unoka
is leesett, de szerencsére õk könnyebb sé-
rülésekkel megúszták. A baleset után alig
fél órával három mentõ érkezett sziré-
názva Sárbogárdról és Dunaújvárosból.
Megállapították, hogy a súlyos sérültnél a
lábfej bokában csaknem teljesen levált,
annak megmentéséért sürgõs mûtétre
van szükség. Ezért mentõhelikoptert hív-
tak, és behívták a kórházba a speciális
mûtét elvégzésére képes sebészorvost,
aki teljes stábbal bemosakodva várta a
mûtõben a beteget, mire a helikopter
megérkezett. Értesüléseink szerint sze-
rencsére olyan jól sikerült visszavarrni a
leszakadt lábfejet, hogyha fertõzés nem
lép fel, akkor teljesen rendbe jöhet a sé-
rült asszony.
A baleset híre futótûzként terjedt a falu-
ban. A szervezõk úgy látták jobbnak, ha
elhalasztják a szüreti felvonulást és a mu-
latságot. Helyette késõbbi idõpontban
rendeznek majd alapítványi bált.
A rendõrségi vizsgálat szerint a hintó sza-
bályosan közlekedett, a hajtó nem volt
ittas.

Hargitai Lajos

Megalakult
a sárbogárdi testület

MOCSKOS KIS
OSZTOZKODÁS

Így jellemezhetnénk leginkább a
sárbogárdi testület megalakulását.
Akik korábban nemkívánatosnak
tekintették Juhász Jánost, akik kez-
deményezték Krupa Rozália jegyzõ
felállítását, most úgy tûnik, szánal-
mas kis pozíciócskákért, alpolgár-
mesterségért, bizottsági elnökségért
hajlandók megint 180 fokot fordul-
ni. Mert fordulat volt már több is.
Emlékezzünk az MSZP tagbelépte-
tési botrányára, amikor Szabados
Tamás megpuccsolására beléptet-
ték még a kukásokat is a pártba, az-
tán hátba támadták ugyanezek Ju-
hászt is, majd a jegyzõ leváltása
mellett törtek lándzsát, majd ismét
Szabadost hitegették, berángatva
egy körre a helyi választási táncba.
Persze az is igaz, hogy könnyû Katót
táncba vinni…
Most meg lássatok csodát, ismét pu-
szi a polgármesternek és a jegyzõ-
nek. Meddig tart ez a frigy vajon?
Karcsikám, itt ez a mondat, az esz-
tergomi érsek írta anno Bánk bán-
nak. Te hova tennéd a vesszõket a
mondatban most éppen?
„A királynõt megölni nem kell félnetek
jó lesz én nem ellenzem”
Éljen János király és Rosalinda ki-
rálynõ örök és megbonthatatlan
uralma!

Hova tûntek a szép szavak?
címû írásunk a 3. oldalon.
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Cece nemet mondott a hulladékra
Több mint 150-en jöttek el hétfõn
arra a falugyûlésre Cecén, aminek a
témája az volt, hogy egy debreceni
telephellyel rendelkezõ kft. Cece
külterületén, Újmajorban, az
Aranyponty tulajdonában levõ te-
rületen veszélyeshulladék-ártal-
matlanítót létesítsen. A falugyûlést
megelõzõen már nagy volt a fel-
háborodás a faluban a hulladékte-
lep létesítésének hírére.

Varga Gábor polgármester bevezetõjé-
ben elmondta, hogy õ is csak másfél, két
héttel ezelõtt, az egyik ismerõsétõl hal-
lotta, hogy valamilyen veszélyes hulladé-
kot szeretnének Cece—Újmajor terüle-
tén elhelyezni. Ezt követõen — kezdemé-
nyezésére — múlt héten pénteken talál-
kozott elõször a cég képviselõjével, Csa-
tári Gábor úrral, aki ekkor tájékoztatta
arról, hogy mit akarnak csinálni. Ismerve
a falu véleményét, elmondta Kardos Ma-
riann ügyvezetõ igazgatónak, hogy az
emberek többsége nem szeretné, hogy itt
egy ilyen telep jöjjön létre, és egy falugyû-
lés összehívását is fontosnak tartotta e
kérdésben.
Kardos Mariann ügyvezetõ tájékoztató-
jában elmondta, hogy cégük Debrecen
Város Városgazdálkodási Kft.-je, és 1992
óta fõ tevékenységi körük a hulladékgaz-
dálkodás, emellett közterület-fenntar-
tással, köztisztasági feladatokkal és te-
metõfenntartással is foglalkoznak. Ola-
jos, szénhidrogénnel szennyezett föld ár-
talmatlanítását szeretnék Cecén végezni.
Elmondása szerint ez semmifajta kárt
nem okozhat a környezetben, sem a ta-
lajt, sem a vizet, sem a földet ez a tevé-
kenység nem szennyezi.
Csatári Gábor bemutatta azt a technoló-
giát, amit máshol is alkalmaznak, de ez a
ceceieket nem gyõzte meg.
Az egyik cecei lakos, Mészáros Istvánné
elmondta, hogy Újmajorban állattartóte-
lepük van. Nem kaptak semmiféle értesí-
tést, hogy mellettük mit terveznek. Új-
majorba egy bejárat van, egy utat hasz-
nálnak, hogyan képzelték el oda a
szennyezett anyaggal való bejárást?
Az ügyvezetõ elmondta, hogy az általuk
használt terület tulajdonosával, Lévai
Ferenccel egyeztettek. A bejárásra egy
másik földutat használnának, hogy meg-
közelítsék a telepüket.
Pordán János: Honnan hoznák ezt a
szennyezett földet?
Ügyvezetõ: 30.000 tonnára kértük meg az
engedélyt, de jelenleg úgy tûnik, 14-
17.000 tonna kerülne ide a dunaújvárosi
telephelyrõl.
Szabó Józsefné: Kész tények elé állítják a
falut. Nem elég nekünk a paksi atomerõ-
mû? Ha ez olyan jó üzem lenne, akkor

Debrecenben is lehetne csinálni vagy Du-
naújvárosban.
Albert Károly: A községi vízmû kútjai ott
vannak. Amikor megépült ez a tehené-
szeti telep, már akkor sem kellett volna
megadni az engedélyt. Mi a garancia ar-
ra, hogyha idehordják ezt a földet, és a
cég csõdbe megy, itt marad nekünk, ak-
kor valaki elfogja ezt innen elvinni?
Pintér László: Hogy került a képbe Cece,
ki ajánlotta? Dunaújvárosból idehozzák
a szemetet jó pénzért: én látom elõre,
hogy mi fog itt folyni, épül a gumigyár,
ugye?
Egy közbeszóló: Cece híres a paprikáról
és a dinnyérõl, ha itt hulladékfeldolgozó
lesz, a terményeinket ki fogja megvenni?
Kinek a tulajdonában van az a terület?
Ügyvezetõ: A terület az Aranyponty Zrt.
tulajdonában van.
Valaki: Akkor vigyék neki a halastóba a
szemetet!
Ügyvezetõ: Tõlük béreljük egy évre ezt a
területet, ez a kezelés maximum 6 hóna-
pot vesz igénybe. A tevékenység befeje-
zése után ott semmilyen hulladék nem
fog maradni, és ezt a szigetelési rendszert
fel kell szedni, azt el kell vinni olyan ártal-

matlanítási helyre, ahol erre jogosultság
van, a terület utána roncsolatlan állapot-
ban rendelkezésre áll.
Valaki: Ha vízszennyezést mérnek, meg
tudják-e védeni a kutakat?
Ügyvezetõ: Akkor a hatóság minket
azonnal kötelezni fog.
Valaki: Nem gyanúsítom Önöket, de nem
egy olyan cég van, amelyik megszûnik egy
ilyen eset után, és itt marad nekünk egy
szemétdomb örök életre. Példa rá Cece
központjában a benzinkút. A lyukas tar-
tálya miatt máig benzinesek a környék
kútjai.
Ügyvezetõ: Nincs szükség rehabilitációra,
ha jól végezzük a munkánkat. Ha károko-
zás van, akkor nekünk a törvény szerint
kötelezettségünk van.
Nagy Gábor: Ha a vajas kenyér leesik,
Murphy-törvénye szerint biztos, hogy a
vajas felével esik le. Itt van nekünk a pak-
si atomerõmûben a 2-es blokk, még nem
vették ki az elemeket, még nem tudják a
technológiát kitalálni, most fogják az el-
következõ héten vagy két hétben kiemel-
ni, úgyhogy Cece még egy ilyen „kataszt-
rófa” elé is néz, ha nem sikerül az oro-
szoknak azt megcsinálni, amit még soha
nem csináltak õk sem. Én azt mondom,
hogy kár ezt ragozni, a falu már eldöntöt-
te, örülünk, hogy megismerthettük Önö-
ket, de nem hiszem, hogy sok keresniva-
lójuk van itt.
Ügyvezetõ: A falut nem akartuk kész
helyzet elé állítani, sajnálom, hogy nem
sikerült Önöket meggyõzni, pedig én úgy
gondolom, hogy gyümölcsözõ együttmû-
ködés lehetett volna.
A vendégek elköszöntek.
A ceceiek 100 százalékban elutasították a
lerakó létesítését, és remélik, hogy ilyen
nem fog mostanában eszébe jutni senki-
nek.

Hargitai Lajos
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Megalakult a sárbogárdi testület

Hová tûntek a hangzatos, szép szavak?
A választások elõtt csak õszinteségrõl, fe-
lelõsségvállalásról, igazságról, becsületrõl
szóltak a jelöltek. Aztán patthelyzet lett,
és elkezdõdtek a mocskos kis alkudozá-
sok. Az úgynevezett bal-, illetve jobbcso-
portnak ugyanannyi képviselõje jutott be
a testületbe, és a civil KAPOCS Egyesület
képviselõje, Bártfai Antal lett a mérleg
nyelve. Ajánlottak neki fût-fát, alpolgár-
mesterséget, bizottsági elnökséget, hogy
álljon be egyik vagy a másik táborba. Õ
azonban azt válaszolta, hogy nem áll be
sehova, egyébként sem megvásárolható és
nem zsarolható. Van javaslata, méghozzá

az, hogy ne egymás kedvét, hanem a város érdekét nézzék, és fe-
jezzék be a frakciózást. A bizottságokat ne egyéni és pártérde-
kek mentén állítsák fel. A bizottságok számát se ez alapján álla-
pítsák meg, hanem szakmai alapon, és a döntések is így szüles-
senek. Takarékoskodni is lehet azzal, ha kevesebb a bizottság.
Például ne legyen civil bizottság, a városgazdálkodási bizottsá-
got vonják össze a pénzügyivel. És ne legyenek titkos paktu-
mok, aláírt kötelezvények, csak tiszta, becsületes, adott szó. Er-
re az volt a válasz, hogy: „Hol élsz, te Tóni? Ez tiszta idealizmus!”
Nem fért a fejükbe, hogy a pártpolitika mezébe bújtatott egyéni
érdekeken túl, lehetne ezt másképp is csinálni. Csak arra járt az
agyuk, ahogy már eddig is megszokták, mutyizásra, egymás
kijátszására, sakkban tartására.
Elõször jó ideig nem volt semmiféle egyeztetés. Hiába várták,
hogy azt a polgármester, akinek ez lett volna a feladata, majd
kezdeményezi. A nyilvános egyeztetõtárgyalások helyett a hát-
térben folyt egyes képviselõk gyomrozása, mindenféle mézes
ajánlatokkal való átcsábítási próbálkozása, és a titkos mutyizás.
Mindeddig szilárdan tartotta magát az úgynevezett „baloldali
frakció” és Bártfai Antal is ahhoz az elhatározáshoz, hogy az
önkormányzat normális mûködésének az a feltétele, hogy
Krupa Rozália jegyzõt véglegesen távolítsák el a polgármesteri
hivatal élérõl. A polgármester a hatalma biztosításáért és azért,
hogy a jegyzõ visszakerülhessen az állásába, szó szerint minden-
re képes volt. Ezért aztán az egész alkudozás végül puszta hata-
lomtechnikai játszmává silányult, amiben megkeresték, hogy
kinek mi az ára, mi az, amire vágyik, és azt a vágyat legalább
addig kielégítsék, amíg a helyzet nem stabilizálódik.
Ferencz Kornél és Nedoba Károly lettek ebben a játszmában a
kulcsfigurák. Nedoba körömszakadtáig ragaszkodott a civil bi-
zottság elnöki posztjához. Nem volt hajlandó megérteni, hogy a
civil bizottság és az õ személye volt a jelképe az elõzõ testület

baloldali hatalmi arroganciájának, és a két oldal közti béke
szimbóluma éppen az lett volna, hogy õ errõl a bizottsági elnök-
ségrõl lemond. Már csak azért is, hogy visszanyerje az arcát, hi-
szen fordult az utóbbi évben eleget a hatalmi játszmákban. Vé-
gül a polgármester megfizette neki (nem a saját zsebébõl) azt a
vágyott árat…
Így jött el az alakulás napja. Hétfõn este a díszteremben
Etelvári Zoltán, mint rangidõs eskette föl a polgármestert és a
testületet. Dr. Krencz Ferencné átadta a polgármesternek és a
képviselõknek a megbízólevelüket. Ezt követõen Juhász János
polgármester megtartotta beiktató beszédét. Ebben hangsú-
lyozta, hogy arra törekszik, hogy létrejöjjön a csaknem ugyan-
olyan összetételû testületben a béke. Sorolta a választási szóró-
lapokon a jelöltek által számtalanszor hangoztatott programo-
kat: iskola-felújítást, a kistérségi összefogás fontosságát, a csök-
kenõ források miatt a takarékosságot, a létszámcsökkentést.
Mindemellett a képviselõ-testületi mûködésben kilátásba he-
lyezte a képviselõi tiszteletdíjak emelését is, mint nagyon fontos
dolgot.
Új képviselõként köszöntötte Szakács Benõnét, Sinka Attilát és
Bártfai Antalt, majd vázolta elképzelését a testület felállásáról.
A civil bizottság vezetésére a legalkalmasabbnak a kitûnõ Ne-
doba Károlyt (MSZP) képzelte el, a városgazdálkodási-pénz-
ügyi bizottság elnökének Sinka Attilát (Fidesz), az oktatási bi-
zottság elnökének Varga László hitoktatót (Fidesz), aki az elõ-
zõ ciklusban közmegelégedésre jól látta el a szociális bizottság
elnöki teendõit, a szociális bizottság elnökének (megkérdezése
nélkül) Bártfai Antal építészmérnököt, korábbi városi fõépí-
tészt gondolta el magában.
Az ügyrendi bizottság elnökének dr. Szabadkai Tamást válasz-
tották, tagoknak Tóth Zoltán iskolaigazgatót és Rigó István
nyugalmazott rendõrtisztet. A megalakult ügyrendi bizottság
javaslatára módosították az SZMSZ-t, hogy a háttéralkuk ered-
ményeként két alpolgármestert választhassanak. Rigó László
lett a tiszteletdíjas alpolgármester, aki ténylegesen helyettesít-
heti távollétében a polgármestert, Ferencz Kornél pedig üres
címként költségtérítéses másod-alpolgármesteri rangot kapott.
A polgármester az õ feladatköreként a városgazdálkodást hatá-
rozta meg. Letették az esküt õk is.
A további munkát október 27-én, rendkívüli testületi ülésen
folytatják a képviselõk.

Hargitai Lajos
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Beiktatták az alapi testületet
Megtelt érdeklõdõkkel az alapi önkormányzat díszterme múlt
csütörtökön, este az új képviselõ-testület alakuló ülésére. Új
polgármestert és új képviselõket esketett a választási bizottság
elnöke. Tagja lett a testületnek a régi polgármester, Horváth
József is, aki korelnökként nyitotta meg az ülést.
Esküt tett Méhes Lajosné polgármester, majd a kilenctagú kép-
viselõ-testület.
Méhes Lajosné beiktató beszédében hangsúlyozta, hogy tovább
folytatják a jó hagyományt, és õ mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a pártpolitikát a testületen kívül rekesszék, mert
ahol a pártpolitika uralkodik, ott nem mennek jól a dolgok. A

legfontosabb feladat a mûvelõdési ház felújításának befejezése,
iskolarekonstrukció, a szennyvízhálózat kiépítése, az úthálózat
továbbépítése és egy rendezett, barátságos, virágos falukép ki-
alakítása.
A takarékosság jegyében csökkentik a bizottságok számát há-
romról egyre. Megválasztották a pénzügyi bizottság elnökének
Salamon Lajost, alpolgármesternek pedig Alpek Jánost.
A volt polgármesternek, Horváth Józsefnek a több cikluson ke-
resztül végzett eredményes munkája elismeréseként kéthavi fi-
zetésének megfelelõ jutalmat szavaztak meg.

Hargitai Lajos

Esküt tett a nagylóki testület

Nagylók régi-új polgármestere, Tóth
József, valamint képviselõ-testüle-

te: Arany Zsolt, Dobai Teréz, Horgosi Já-
nos, Molnár Csaba, Takácsné Erdélyi
Mária, Viniczai Mária és Viniczai Ramó-
na hétfõn délután tették le ünnepélyes
esküjüket. Az elsõ ülésre a polgármesteri
hivatal frissen elkészült, szépen berende-
zett tárgyalótermében került sor a község
azon lakói elõtt, akik megtisztelték jelen-
létükkel az eseményt.

Alpolgármesternek ismét Molnár Csabát
választották a testület tagjai.
A szociális bizottság tagjai lettek: Dobai
Teréz (elnök), Viniczai Mária, Takácsné
Erdélyi Mária; külsõs tagok: Csavajda
Renáta és Bakonyi Árpádné.
A pénzügyi bizottság tagjai: Arany Zsolt
(elnök), Horgosi János, Viniczai Ramó-
na; külsõs tagok: Hegedûs László és Jokli
Nándor.

A képviselõk és bizottsági tagok továbbra
is tiszteletdíj illetve költségtérítés nélkül
végzik a munkájukat Nagylókon.
Tóth József polgármester a képviselõ-
testület nevében ezúton is köszöni min-
den nagylóki állampolgárnak a megtisz-
telõ bizalmat. Megpróbálják az elkövet-
kezõ négy évben is úgy szolgálni a telepü-
lést, hogy az itt élõk ne csalódjanak a vá-
lasztáson meghozott döntésükben.

Hargitai Kiss Virág
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ÉLJENEK AZ IDÕSEK!
Sárkeresztúr idõs lakosait múlt héten csütörtö-
kön ünnepelte a helyi közösség a mûvelõdési ház-
ban. A polgármester humoros szavakkal kezdte
köszöntõjét, majd szüleivel kapcsolatos emlékeit
felidézve meghatva folytatta, Márai Sándor Fü-
veskönyvébõl vett gondolatokkal és egy svéd köz-
mondással fûszerezve szavait.
„A szeretetre, amit szüleinktõl, nagyszüleinktõl
kapunk, nagy szükségünk van ebben a rohanó vi-
lágban” — mondta. — „Ez a település elképzel-
hetetlen Önök nélkül. Köszönetet mindenért!”
Külön üdvözölte a 90. életévüket már betöltött
polgárokat: Habi Istvánnét, Gátai Vilmosnét, Bo-
ros Józsefnét és Tuba Bélát, a község két legidõ-
sebb polgárát: Tóbel Józsefnét (98) és Gráczer
Jánost (97), valamint Jancsó Istvánt, aki a hagyo-

mányõrzésért a közelmúltban kapott Farkas Miklós
emlékérmet.
Az unokák, dédunokák nevében két általános iskolás
diák mondott verset. Bódás Jánosné kedves emlékeit
gyûjtötte össze erre az alkalomra arról, milyen is volt ré-
gen iskolásnak lenni. Õt követték a jövõre 20. születés-
napját ünneplõ nyugdíjasklub tagjai, akik a Házastársak
története címû jelenetüket mutatták be. Majd a Szilágyi
Sándor református lelkész vezette helyi kamarakórus
egy dalcsokrot adott elõ. Végül, de nem utolsó sorban a
kisebbségi önkormányzat részérõl ifj. Huszti József kö-
szöntötte két zenés produkcióval a szépkorúakat,
akihez késõbb Ludányi Jánosné is csatlakozott egy nóta
erejéig.

Hargitai Kiss Virág

SZÁRBA SZÖKKENT MAG
Steixner István abai bõrmûves nevével
nem elsõ ízben találkoznak lapunk hasáb-
jain a kedves Olvasók. Akik kíváncsiak
voltak rá, személyesen is megismerhették
õt és munkáit a Madarász József Városi
Könyvtárban nyílt kiállítása megnyitóján,
hétfõn. Az örökké vidám, mosolygós, csu-
paszív fiatalembert egykori tanára, Mol-
nárné Lukács Anita és jómagam ajánlot-
tuk a közönség figyelmébe.
Ahogy az a sokszínû kiállítás darabjain is
látszik, Istvánban egy — a régi mesterek-
tõl örökölt — õsi mag szökkent szárba,
ami az alkotásain bont szirmot. Mint azt
Molnárné Lukács Anita elmondta: ez a
mag jó talajba hullott, mert István tud is
élni a neki adatott tehetséggel; stílusa egy-
re kifinomultabbá csiszolódik az évek és a
gyakorlat során; rátermettsége révén pe-
dig könnyen gazdára találnak remek por-
tékái.
Csak biztatni tudok mindenkit ezúton is,
hogy látogassanak el a könyvtárba meg-
csodálni István mestermunkáit!

Hargitai Kiss Virág
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Bioetanol-üzem települne
Egy bioetanolt (kukoricából készült természetes üzemanyagot)
gyártó üzem szeretne a térségbe települni olyan központi hely-
re, ahol könnyen megoldható a szállítás mind a gyár, mind a
gazdák részére. Az üzemet egy norvég befektetõ és magyar ag-
rárszakemberek által létrehozott cég mûködteti majd.
A témában — immár második alkalommal — a FETÉV-SZER
képviselõje tartott tájékoztatót a termelõknek csütörtökön.
Mint elmondta: egyelõre még nem döntötték el, hogy Sárbogár-
don, a magyar laktanya területén építik-e föl az üzemet, vagy
Cecén, vagy esetleg még délebbre. Ez nagymértékben függ az
érintett önkormányzatok hozzáállásától. (Az 50 milliárdos be-
ruházás lebonyolításában részt vevõ, székesfehérvári FETÉV-
SZER sajnos azt tapasztalta, hogy Sárbogárd polgármesterével
nem lehet tárgyalni.) Az üzem leendõ helye függ attól is, hogy
össze tudnak-e fogni egymással a helyi kukoricatermelõ gaz-
dák, és vállalják-e, hogy hosszú távon beszállítói lesznek a gyár-
nak, annak folyamatos ellátása és mûködése érdekében. Hogy
mind a cég, mind a gazdák jól járjanak, a gyár a mindenkori napi
eladási (nem pedig felvásárlási) áron venné meg a kukoricát a

gazdáktól. A szárítást a termelés során keletkezett hõvel oldják
meg, ami így sokkal olcsóbb.
Az idõ sürget, mert nagy a verseny, és a konkurensek egyre dé-
lebbre szorítják a befektetõket. Az északi területek már nem
bírnak el egy újabb gyárat, a Duna mentén egyéb érdekeltségû
kereskedelmi cégek telepedtek le, akiktõl a befektetõ nem
kíván függeni.
Egyrészt norvég—magyar cég szervezi össze a gazdákat, hogy
biztosítani tudják a folyamatos mûködéshez szükséges kukori-
camennyiséget, másrészt a Sárbogárdon és környékén lévõ ter-
melõk maguk is összeszervezõdhetnek, hogy aztán külön szer-
zõdést kössenek a céggel. Ez utóbbi azért elõnyös, mert a ter-
melõi csoportok létrejöttét támogatja az unió és az állam is, és a
gazdáknál csapódna le a felvásárlás árkülönbsége.
A tájékoztatón elhangzott véleményekbõl ítélve a gazdáknak
nincsenek jó tapasztalataik a termelõi csoportokkal kapcsolat-
ban, ezért valószínûbbnek tûnik, hogy egyénileg oldják majd
meg a céggel való együttmûködést.

Hargitai Kiss Virág

„Nem tudhatom…”

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szü-
lõhazám…” — olvashattuk Radnóti Miklós szép sorait a

tábláról a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola 1956 emlékére
rendezett szavalóversenyén.
A Himnusz közös eléneklésével teremtették meg a jelenlévõk a
szavalóverseny emelkedett hangulatát. A felsõ tagozatos gyere-
kek nagy buzgalommal, lelkesedéssel készültek a versenyre. A
zsûri nevében Sárközi László tanár bácsi köszöntötte a
résztvevõket.
A 6-7-8. osztályos korcsoportban legjobban szerepelt Oláh Jó-
zsef 8. osztályos tanuló, második lett Bartók Dávid 6. osztályos
tanuló, harmadik Fábián Nikolett 8. osztályos tanuló.
A 9-10-11. osztályos korcsoportban legjobban szerepelt Bódi
Emma 10. osztályos tanuló, második lett Horváth János 11. osz-
tályos tanuló, harmadik Németh Julianna 11. osztályos tanuló.
A közönségdíjat Fábián Szabina kapta.
Gratulálunk a versenyzõknek a szép versmondásért és a jó sze-
replésért!

Hargitai Lajos

Háromszor próbálták
A kistérségi társulás ülésén tíz település polgármestere három-
szori próbálkozásra se tudta megválasztani az elnököt. Juhász
János személyeskedõ stílusából, koncepciótlanságából a pol-
gármesterek többségének elege lett, semmiképpen nem akar-
ják elnöknek. Ez derült ki abból, hogy háromszor próbálták
megválasztani a kistérség elnökét, azonban a többség 6:4 arány-
ban inkább Varga Gábor cecei polgármestert szeretné a kistér-
ség elnöki székében látni.

Juhász János nem tudni, hogy mi célból, az MSZP kampány-
programjára hivatkozva, azzal érvelt maga mellett, hogy Sárbo-
gárd nagyobb mérvû részvétele a kistérségi munkában csak az õ
elnökségével biztosítható.
Több polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a kistérség
mûködésébe nagy hiba lenne a pártpolitika bevitele, és az ettõl
való tartózkodást kérték. Tóth József nagylóki polgármester a
Sárbogárdi kistérségben lehetetlen helyzetüket tette szóvá.
Példaként említette, hogy éppen Sárbogárd miatt kellett a
Leader-programban más kistérségekhez csatlakozniuk Han-
tossal együtt, és ott nyertek is pályázatot. Emiatt fontolgatják,
hogy másik kistérséghez csatlakoznak.
Juhász János Tóth Ervin irodavezetõt is azzal vádolta, hogy el-
lene szervezkedett. Ezt Tóth Ervin visszautasította.
A vita után három ízben próbálták titkos szavazással eldönteni,
hogy ki legyen a kistérségi társulás új elnöke, de nem jutottak
dûlõre.
Egy hét múlva újra próbálkoznak.

Hargitai Lajos
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Kisfalumból a nagyvilágba
Móré Imre, a világhírû, cecei származású sportszakember, a
svéd nemzeti válogatott szakmai tanácsadója, sportattasé ön-
életrajzi ihletettségû kötetét kedden mutatta be Cecén legköze-
lebbi barátainak, ismerõseinek.
A könyv megjelenésének különös jelentõséget ad az 1956-os
magyar forradalom ötvenedik évfordulója. Az akkori esemé-
nyek vihara repítette õt ki szeretett falujából, hazájából a nagy-
világba.
Az 56-osok közül sokan eltûntek a népek tengerében. Móré Im-
re azonban megõrizte a hazájához, szülõfalujához kötõdõ gyö-
kereket. Mondhatjuk, hogy hû maradt az országhoz, a szülõ-
földhöz, ehhez a kis dunántúli faluhoz, amelynek utcaneveit
máig fejbõl tudja, név szerint sorolja, melyik házban ki lakott,
kikkel rúgta együtt a labdát a cecei csapatban.

Az útravaló hamuban sült pogácsába itt sütötték bele neki ezt a
hûséget és mindezt a sok jó tulajdonságot: az erkölcsi tartást, a
víg kedélyt, az emberszeretetet, a mások tiszteletét, a kitartást
az igaz, jó ügyek mellett, és nem utolsó sorban a sport, a foci
szenvedélyes szeretetét, ami õt második hazájába, Svédország-
ba és a világhír felé repítette.
A sokszor megrázó erejû, naplószerû beszámolókon keresztül
megérezhet valamit az olvasó 1956 hangulatából, bepillanthat
az akkori drámai eseményekbe, nyomon követheti azt az utat,
amit Móré Imre bejárt öt évtized alatt két hazája között.
1950-ben még az MTK ifi csapatában játszott, 1956-ban a Buda-

pesti Építõknél, 1961-ben már a Melbourne Soccer Clubnál,
1979-ben Södertaljenél Svédországban, 1972-ben az IFK
Malmöben. Sok világhírû svéd focista edzõjeként írta be a nevét
a nemzetközi sporttörténetbe. Aztán, amint lehetett, hazajött,
és ahol csak tehette, sportattaséként segítette a magyar
sportéletet, a focit.
A szûk körû könyvbemutatóra a Móré család tulajdonában lévõ
Happy Centrumban került sor. Móré Imre nosztalgiával emlé-
kezett a régi barátok között a múlt eseményeire. Elmondta,
hogy õt a könyv megírására dr. Móré Attila ösztönözte. Neki
ezért az ösztönzõ támogatásért és a könyv megjelentetésében
való közremûködésért egy jelképes Nobel-díjat adott át. Egy
másikat dr. Kégl Tamásnak, valamint Gesztesi Bélának, akik
szintén a könyv kiadásában segítettek.
Móré Imre ezután minden jelenlévõnek dedikált egy kötetet.
A közös ebéd közben nézegethettük életének dokumentumait:
régi fényképet a cecei focicsapatról, könyvbemutatójának svéd-
országi plakátját, Móré Imrét egy fényképen az UEFA elnöké-
nek és a svéd liga elnökének társaságában, amint gratulálnak
neki kitüntetéséhez, a legmagasabb sportkitüntetéshez, a
Sportszolgálati aranyéremhez.
A kötet nyilvános bemutatója szerdán délelõtt volt a cecei kul-
túrházban.

Hargitai Lajos

OKTÓBER 23-AI
ÜNNEPSÉG CECÉN

Október 23-án, hétfõn, 15 órától ökumenikus istentisztelet-
re várják az ünneplõ, emlékezõ közönséget a katolikus temp-
lomba, ahol ünnepi szentmise keretében emlékeznek meg a
forradalom és szabadságharc áldozatairól.
A misén igét hirdet Szabó Péter református lelkész, fellép a
cecei Harmónia kórus.
A mise után átvonulnak az ünneplõk a Szabadság téren elhe-
lyezett kopjafához, ahol Móré Imre, a község díszpolgára
mond ünnepi beszédet, valamint az Illyés Gyula Általános
Iskola diákjai adnak ünnepi mûsort. A megemlékezés után
56-os kiállításra várják az érdeklõdõket a mûvelõdési házba
a szervezõk.

NYITOTT
TORNATEREM AKCIÓ!

Sok szeretettel várjuk a sportolni,
mozogni vágyókat intézményeink
tornatermébe a következõ helyszíne-
ken és idõpontokban:
Mészöly Géza Ált. Isk.: 2006. novem-
ber 4. és 11., 9.00 és 12.00 óra között;
Szent István Ált. Isk.: 2006. novem-
ber 18. és 25., 9.00 és 12.00 óra között;
Sárszentmiklósi Ált. Isk.: 2006. de-
cember 2. és 9., 9.00 és 12.00 óra kö-
zött.

Intézményvezetõk
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Az idei tanévet négy új osztály
kezdte meg, és a tavalyi évhez ha-
sonlóan tizenhat osztály oktatása
zajlik a gimnázium falai között.
Szeptember a tanulmányi kirán-
dulások hava is, errõl két osztály
beszámolóját olvashatjuk, továbbá
néhány új tanuló egyéni vélemé-
nyeit.

Új osztályok

5. c: osztályfõnök: Dombi Zoltánné.
Balogh Tamás, Baráth Gergely Zoltán,
Boda Donát, Bugyik Benjámin, Czene
Máté, Grigoliát Tamás, Guszejnov
Miklós Márton, Handa Soma, Illés
Éva, Jencski Viktória, Katona Diána,
Kiss Dorina Viktória, Kocsis Tamás,
Kovács Anna Zsófia, Kranauer Kitti,
Leszák László Norbert, Márta Petra,
Márton Anett Roxána, Molnár Va-
nessa, Müller Csaba, Nagy Boglárka,
Palásti Ármin, Répási Anna, Sebestyén
Dominik, Schmidt Beáta, Tótok Alex
Zsolt.
9. a: osztályfõnök: Lovászné Tóbel Ka-
talin. Bálinger Tamás, Berkei Alex,
Bodoki Szabolcs, Boros Dániel, Boros
Zsolt, Farkas Balázs, Farkas Margaré-
ta, Farkas Zoltán, Kacz Tamás, Kövér
Zoltán, Nagy Dávid, Nagy Zoltán, Né-
meth Dóra Anna, Németh Levente,
Németh Valéria, Oláh Csaba, Petõ Ad-
rián, Petró Daniella, Plántek Szilvia
Patrícia, Raffai Viktor, Sinka Tibor,
Sohár Iván, Soós Brigitta, Szabó Csilla,
Takács Péter, Tar Tamás, Turi Tamás,
Varga Ágnes, Varga Anna Katalin,
Varga Eszter, Visi Roland.
9.b: osztályfõnök: Bodoki Tamásné.
Alpek Bence Botond, Balogh Alexand-
ra, Czaffer Nikolett, Csatári Regina,
Csendes Réka, Csepregi Anna, Farkas
Andrea, Fûrész Tímea, Gombos Péter,
Jákli Anita, Király Dóra, Kiss Erzsébet
Mária, Kiss Viktória, Kulcsár Zsuzsan-
na, Láposi István, Lovász Balázs, Ma-
gyar Zsanett, Mezõ Adrienn, Mezõ Bá-
lint, Nagy Krisztina, Nagy Renáta,
Nagy Tímea Andrea, Németh Angéla,
Orbán Ferenc, Pataki Laura Ágnes, Se-
bestyén Dóra, Szabó Tamás Béla, Sza-
kács Rita, Szászvári Gergely, Szemzõ
Petra, Szummer Ádám, Vámosi Gá-
bor.

GIMISAROK
2006. OKTÓBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

5. c5. c

9. a9. a

9. b9. b
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9. d: osztályfõnök: Müller Csaba. Baki
Szabina, Bartók Barbara, Botka Zsu-
zsanna, Bozai Dóra, Csõgör Alexand-
ra, Kiss Gábor, Pálinkás Dániel, Red-
zsepi Arijána, Rigó Bernadett, Suplicz
Dóra, Szabó Ágnes, Szakács Eszter,
Szigeti Kitti, Tóth Katalin, Vas Zoltán,
Vonnák Péter.

Tihany

,,A 6. és a 7. c osztály együtt indultak a
tihanyi kirándulásukra. Reggel 7.45
órakor gyülekeztünk a Petõfi Sándor
Gimnázium elõtt. Tihany nagyon szép
hely. Miután odaértünk, körülbelül há-
rom km-es túra várt ránk. Ezután meg-
néztük a Tihanyi Bencés Apátságot. Az
apátságban láthattuk egy halott király
sírját. Utána az apátság elõtti parkban
másfél órás szabadfoglalkozás várt
ránk. Ezután már csak a busz érkezésé-
re kellett várnunk. Körülbelül öt óra
alatt értünk Sárbogárdra.”

Budapesti kirándulás

,,A második nap Budapestre mentünk,
hogy megnézzük a Magyar Természet-
tudományi Múzeumot.

Elég esõs napra ébredtünk, de mire a
vonat elért a Déli pályaudvarig, már
szépen sütött a nap. Metróval utaztunk
a Deák térig és onnan földalattival
mentünk, majd egy kicsit sétáltunk a
fõút mellett, és ott is voltunk a múzeum
bejáratánál. Zsolti bácsi elmondott pár
dolgot az épületben található érdekes-
ségekrõl. Miután megvettük a jegyeket,
mindenki két óra szabadidõt kapott,
hogy körbejárhassa a múzeumot. Ren-

geteg érdekes élõlényt és növényt néz-
hettünk meg a helyiségben. Lehetõsé-
günk adódott megtekinteni a múmia-
kiállítást is. Nekem az tetszett legjob-
ban, amikor üvegpadlón járkálva vizs-
gálhattuk meg a korallzátonyok élõvi-
lágát. Öt órára érkeztünk a sárbogárdi
vasútállomáshoz. Mondanom sem kell,
nagyon jól éreztük magunkat!”

Horváth Réka és Léki Boglárka

Tanulmányi kirándulás
a Bükkben

Németh Marianna és Szénási Eszter
11. b osztályos tanulók írtak beszámo-
lót az osztálykirándulásukról. ,,2006.
szeptember 7-e, reggel fél nyolc van. Az
iskola elõtt gyülekeznek a diákok, mi-
vel elérkezett az év legjobban várt pár
napja: az OSZTÁLYKIRÁNDULÁS!
Csütörtökön szinte az egész napot Bu-
dapesten töltöttük. Tanulmányi kirán-
dulásunkat a Terror házában kezdtük
meg. Ez a ház most múzeum, de a XX.
században a magyar történelem két
szégyenteljes és tragikus korszakában
valóban a rettegésnek és félelemnek, a
terrornak a háza volt. Az Andrássy út
60. egy épület formájú szoborrá vált,
amely emléket állít az áldozatoknak. A
terror egykori háza ma azt példázza,
hogy a szabadságért hozott áldozat
nem hiábavaló.
A kora délutánt a Dohány utcai zsina-
gógában töltöttük, ahol megismerked-
hettünk a zsidó kultúrával, hagyomá-
nyokkal, és megcsodálhattuk a zsinagó-
ga melletti múzeumot is. A zsinagóga
udvarán egy szobor látható, amely

rozsdamentes acélból készült, és egy
életnagyságú fûzfát ábrázol. Leveleire
a második világháborúban elhunyt ma-
gyar zsidók neveit vésték. A fûzfa mel-
lett található az a hat kõtábla, amelye-
ken azok neveit olvashatjuk, akik a zsi-
dókat bújtatták a háború alatt.
Késõ délután értünk a szállásunkra,
Mátrafüredre. Szinte ki se pakoltunk,
és már is hozzáláttunk a bográcsgulyás
fõzéséhez. A tûznél persze sokat be-
szélgettünk és énekelgettünk.
Másnap 9 órakor ismét a buszon vol-
tunk, és tovább folytattuk tanulmányi
kirándulásunkat Recskre. A település
nevéhez kapcsolódik a XX. századi ma-
gyar történelem egyik szomorú idõsza-
ka: 1950-53 között itt mûködött a ma-
gyar Gulágnak nevezett kényszermun-
katábor, amelyben mintegy 1300 em-
ber raboskodott. Emlékükre 1996-ban
emlékparkot alakítottak ki. A terület
ma nemzeti emlékhely. A parádsasvári
üvegmúzeumban tett látogatásunk
után nekivágtunk a Kékes „megmászá-
sának”. Szállásunkra érve egy kis pihe-
nõ után sétát tettünk a Nagy-Sás-tó
mentén, és egy kilátóból csodálhattuk
meg Mátrafüred környékét. Késõ dél-
után nekiláttunk a vacsora elkészítésé-
nek. Valaki sütött, valaki dobált, valaki
evett. Megsütöttünk 132 palacsintát.
Az este nagyon jól telt, bár már eléggé
elfáradt az osztály.
Reggel ismét kilenc órakor hagytuk el
szállásunkat, ezúttal végleg. A salgótar-
jáni bányamúzeumba tartottunk. Ezt a
múzeumot egy korábbi bányajáratban
alakították ki, felidézve a bányászat
múltját. Salgótarján közelében lévõ
vármaradványok a város legrégebbi
múltjáról mesélnek. Legismertebb kö-
zülük a somoskõi vár, és a Salgó vára. A
somoskõi várat Károly Róbert építtet-
te. A vár alatti hegyoldalon találhatók a
bazaltlávaömlés függõleges irányú osz-
lopai, az úgynevezett bazalt orgonák. A
vár tövében kialakított emlékligetben
áll a Petõfi-emlékkunyhó. Itt pihent
meg Petõfi 1845-ben, amikor Salgó vá-
rába látogatott. A somoskõi vár és a
Salgó várának meghódításával véget
ért a kirándulásunk.
A hazafelé vezetõ út elsõ felében csönd
volt a buszon. Mindenki aludt. Nem

Folytatás a következõ oldalon�

9. d9. d
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csoda, hisz ez a három nap eléggé moz-
galmas volt.
Úgy gondolom, ezen a kiránduláson
sok mindent tudhattunk meg a rend-
szerváltás elõtti idõszakról, és az 1956-
os forradalom következményeirõl.
Kétségkívül ez mindenkit érdekelt, és
õszintén úgy érzem, hogy a recski ba-
rakkban állva mindenki elgondolko-
dott a történelmi múltról.”

Gólyaavatás
„Az elmúlt pénteken volt a kis gólyák
avatása, amit a 8. c osztályosok tartot-
tak a kosárlabdapályán. Izgalommal és
egy kicsi félelemmel néztünk a nap elé.
Reggel az elsõ megpróbáltatás az volt,
hogy a nyolcadikosok egy feliratot tûz-

tek a hátunkra, amin az állt, hogy „Vé-
dett madár vagyok!”, és egész nap így
kellett járkálnunk az iskolában. Éva né-
ni azt a feladatot kapta, hogy építsünk
egy gólyafészket, és még repülni is meg
kellett tanítania minket. Tanítás után
átöltöztünk fehér pólóba, fekete rövid-
nadrágba, és piros zoknit húztunk a lá-
bunkra, hiszen kis gólyák voltunk. Még
a tanár néni is gólyamama lett. A vidám

délután azzal kezdõdött, hogy az avató
helyszínére gólyajárásban vonultunk,
ezután játékos és ügyességi feladato-
kon vettünk részt. Például volt ételkós-
tolás, meseírás, ezt el is kellett játszani,
és táncoltunk újságpapírokon is. A leg-
végén beleálltunk a fészekbe, elmond-
tuk a gólyaesküt, Éva néni megetetett
minket gumicukorbékával, majd egy
hangosat kelepeltünk. Rájöttünk, hogy

felesleges volt izgulni, mert nagyon jól
éreztük magunkat, és így még jobban
összekovácsolódott az osztály” — írja
Márton Anett kisgimnazista.

Diákok véleményei
„Mindkét bátyám ebbe az iskolába járt,
sõt, még anyukám is, tehát számomra
egyértelmû dolog volt, hogy itt tanul-
jak. Kollégista is lettem, három másik
diáklánnyal együtt lakom egy szobá-
ban, akik sokat segítenek nekem” —
mondja Illés Éva 5. c osztályos tanuló.
Kulcsár Zsuzsanna és Sebestyén Dóra
9. b osztályos diáklányok számára sok
újat hoztak az elsõ hetek a gimnázium-
ban. Szereztek új barátokat, testvérük,
unokatestvérük is itt volt gimnazista.
Dóri az angolt, Zsuzsa a kémiát kedveli
a legjobban.
Berkei Alex és Soós Brigitta 9. a osztá-
lyos tanulók a következõket mondták
az új iskolájukkal kapcsolatban: „Sok
barátunk járt már ide. Elõnye az is en-
nek az iskolának, hogy helyben van,
nem kell korán kelnünk. Az informati-
ka tárgy vonzó volt számunkra.”
Iskolánk rendezvénysorozattal, filmve-
títésekkel készül az 1956-os forrada-
lom ötvenedik évfordulójának megün-
neplésére. Az akkori események meg-
értéséhez hozzájárul az is, hogy közö-
sen megnézzük a mûvelõdési házban a
Mansfeld Péter életérõl készült filmet,
továbbá iskolánk nyugdíjas tanárai idé-
zik fel akkori emlékeiket egy mûsoros
beszélgetés keretében.

Folytatás az elõzõ oldalról�

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Változások a francia—magyar
diákcsere-kapcsolatban

Gimnáziumunknak 1992 óta van testvérkapcsolata francia kö-
zépiskolával. A cserekapcsolat a Huszics házaspár vezette sár-
bogárdi vegyes kar Aillant-sur-Tholon-i vendégszereplésével
kezdõdött, amelyet Zocskárné Bartal Zsuzsanna szervezett. A
fogadó nõi kar egyik tagja, Madame Lefichou, a migennes-i
Blaise Pascal szakközépiskolában dolgozott nevelési tanács-
adóként. A beszélgetések folyamán felmerült a migennes-i és a
sárbogárdi középiskola kapcsolatfelvételének lehetõsége. A
terveket hamarosan tett követte, és 1992 februárjában magyar
diákok utazhattak Franciaországba, áprilisban pedig francia
fiatalok érkeztek hozzánk vendégségbe.
Az elsõ cserét magyar részrõl Zocskárné Bartal Zsuzsanna ta-
nárnõ szervezte, francia részrõl pedig Jacques Chevau és Jean-
Pierre Duflanc tanár urak. A következõ évtõl Kozma Andrásné
tanárnõ vette át a szervezést, és a két francia kollégával sikere-
sen folytatta, egészen az idei évig.
A második évtõl kezdve évente egyszer találkoztak diákjaink,
egyik évben utaztunk, másikban fogadtunk, a 14 év alatt össze-
sen 16 alkalommal.
Az évek során több száz diák ismerkedhetett meg a francia, il-
letve a magyar kultúrával, egymás szokásaival, Franciaország és
Magyarország szép tájaival. A hasonló korú francia fiatalokkal
való találkozás számos diákot szembesített a nyelvtanulás jelen-
tõségével, és adott lendületet nyelvtudásuk gyarapításához, el-
mélyítéséhez. Sokuknál a francia nyelv szeretete jövõjük alaku-
lását is befolyásolta: fõiskolán, egyetemen folytatták, folytatják,
vagy tervezik folytatni francia tanulmányaikat.
A cserekapcsolatot többen támogatták az évek folyamán: a sár-
bogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium Öreg Diákok Alapítványa, Pordán György, dr. Sághi Zol-
tán, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Külön
kiemeljük Justus Gyula urat, aki sok éven át finanszírozta a ki-
utazó diákok teljes buszköltségét. Köszönjük e jelentõs anyagi
segítséget!
A cserekapcsolatnak köszönhetõen erõs baráti szálak szövõd-
tek a két gimnázium tanárai között is. Francia barátaink Ma-
gyarország igazi szerelmeseivé váltak. Célul tûzték ki hazánk
megismertetését és népszerûsítését, a magyar kultúra terjeszté-
sét. Ezért három évvel ezelõtt megalakították a Bourgogne-
France—Hongrie nevû francia—magyar társaságot. Kezdet-
ben az iskola jelenlegi és volt tanárait és családjaikat, valamint a
diák-cserekapcsolatban résztvevõ egykori diákokat akarták
összefogni. Mára a tagság kibõvült, és egyre többen látogatják
programjaikat. A diákkapcsolattal párhuzamosan egy felnõtt-
cserekapcsolat is útjára indult, és már a harmadik találkozónk-
ra készülünk.
A felnõtt-cserekapcsolat elindítását személyes okok is motivál-
ták. A szervezõ tanárok közeledtek a nyugdíjhoz, és így szeret-
ték volna biztosítani e barátság szervezett keretek közötti
továbbélését is.
Elõrelátásukat a jövõ igazolta: a nyugdíjba vonulások az idén
megkezdõdtek. A tanév végén nyugdíjas lett gimnáziumunk ta-
nára, Kozma Andrásné, aki oly sok éven át szervezte fáradha-
tatlanul a cserekapcsolatot. Tizennégy év nagy idõ egy ember
életében is, hát még egy cserekapcsolatéban! Szinte példanél-
külinek mondható! A legtöbb ilyen program egy-két utazás
után kifullad. A szervezés, egy kapcsolat ápolása nagy odaadást
és kitartást, sok apró részletre való odafigyelést, utánjárást és
nem utolsó sorban rengeteg idõt, energiát igényel. A szervezõ-
nek lehetnek segítõi, de mindig kell egy ember, aki mindent
kézben tart, és aki mindenért felel. Igen, ez nagy felelõsség a
gyerekekért, egy iskola, település, sõt, egy ország jó hírnevéért.

Az újság hasábjain keresztül szeretnénk köszönetet mondani
kolléganõnknek, Kozma Andrásné Marika néninek azért a
hosszú, lelkes, áldozatkész munkáért, amit a francia nyelv meg-
szerettetéséért és a cserekapcsolat életben tartásáért végzett.
Jó egészséget és boldog, szép nyugdíjas éveket kívánunk!
A nyugdíjazások a francia partneriskolában is most következ-
tek be. A múlt héten dolgozott utoljára Jean-Pierre Duflanc ta-
nár úr, akit ezúton köszöntünk szeretettel. (Bonne retraite
Jean-Pierre!) A másik fõszervezõ, Jacques Chevau tanár úr is
már csak részmunkaidõben tanít a gimnáziumban, és õ is nyug-
díjba készül. Utolsó találkozásunkkor itt Sárbogárdon világos-
sá tették, hogy a 2006/2007-es tanévtõl nem tudják tovább szer-
vezni ezt a kapcsolatot. Azonban hozzáfûzték, hogy szívügyük-
nek tekintik a magyar—francia barátság fenntartását, nemcsak
a felnõttek, de a diákok körében is, ezért mindent megtesznek,
hogy találjanak egy testvériskolát maguk helyett.
Örömmel tudatjuk, hogy barátaink betartották ígéretüket, és
találtak egy olyan francia középiskolát, amelyik szívesen vállal-
ja e 14 éve tartó kapcsolat folytatását. S ott folytatjuk, ahol ab-
bahagytuk: az idén tavasszal mi fogadtunk, jövõ tavasszal uta-
zunk. Utazunk, de már nem Migennes-be, hanem Auxerre-be.
A két települést mindössze 20 kilométer választja el egymástól.
Auxerre egy nagyon szép, történelmi város, Yonne megye me-
gyeszékhelye.
Az új iskola szervezõ tanárai és gimnáziumunk egyik tanára kö-
zött már a nyár folyamán megtörtént az elsõ találkozás. Ezt kö-
vette a hivatalos kapcsolatfelvétel, azaz a két intézmény vezetõ-
jének levélváltása. A múlt héten érkezett meg a Saint-Joseph
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának levele, amely-
ben megerõsíti, hogy iskolájuk kész a cserekapcsolat folytonos-
ságának biztosítására, és hogy megkezdõdtek az elõkészületek
a fogadásunk szervezésére.
Az elvetett mag tehát jó talajba került, a munka folytatódhat. A
Petõfi Sándor Gimnáziumban van utánpótlás, vannak, akik to-
vábbvigyék és ápolják e szép hagyományt. Franciatanárai ké-
szek az elõdök által magas színvonalon végzett munka folytatá-
sára, a kapcsolat megújítására.
Köszönetet mondva a munkánkat eddig segítõ szülõknek, kol-
légáknak, támogatóknak, kérjük, hogy ezután is tiszteljenek
meg bennünket érdeklõdésükkel és bizalmukkal. A cserekap-
csolat alakulásáról a késõbbiekben is hírt adunk az újság hasáb-
jain, valamint terveink szerint a gimnázium honlapján.
A gimnázium franciatanárai nevében:

Zádori Gyöngyi szervezõ

Meghívó
„Más alapot senki sem vethet a meglévõn kívül,

amely a Jézus Krisztus (1. Kor. 3,11)

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt a

2006. október 28-án, 18 órakor

tartandó protestáns kulturális estünkre, melyre
a sárbogárdi polgármesteri hivatal dísztermében kerül sor.

Sárbogárdi Református Gyülekezet; Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet; Sárszentmiklósi Református Gyülekezet
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Nem fért el
a munkagéptõl

Egy munkagép vezetõjére támadt egy au-
tóvezetõ Sárkeresztúron szerdán, a reg-
geli órákban. A problémát az okozta,
hogy a vezetõ szerint a munkagéptõl nem
lehetett elhaladni az úton. Vélt, vagy va-
lós sérelme okán a markoló vezetõjén
akart elégtételt venni. A huzakodás köz-
ben kitörött a fülke ablaka is, valaki egy
kõvel bedobta…
A bejelentésre érkezett Sárkeresztúri
Rendõrõrs járõrei megtudták, hogy a
munkagép vezetõje egy másik utcában lé-
võ munkaterületen haladt át, amikor a pi-
ros színû Opel helybéli sofõrje rosszallá-
sának hangot adva felmászott a fülkébe
és huzakodássá fajuló vitába keveredtek.
A helybéli sofõr mellett részesként be-
kapcsolódott a vitába néhány munkás is,
akik közül egy a vita hevében kõvel be-
zúzta a munkagép fülkéjének üvegajta-
ját. A markoló sofõrje elmondása szerint
nem akadályozta a forgalmat, amikor lát-
ta, hogy mögötte feltorlódott néhány jár-
mû, félrehúzódott és elengedte õket. Va-
lamennyien elhajtottak mellette, a piros
Opel sofõrje is, aki késõbb visszahajtott
hozzá, hogy nemtetszését tettlegességgel
fejezze ki.
A helyszínen végzett adatgyûjtés ered-
ményeként megállapítást nyert a piros
Opelt vezetõ és a munkagép sofõrjét in-
zultáló helybéli férfi személye, illetve be-
azonosították azt a személyt is, aki az ab-
lakot bezúzta. Mindkét személyt adataik
ismeretében keresik a sárkeresztúri
rendõrök.

Orvhalászok támadtak
a halastó tulajdonosára

Csoportosan elkövetett garázdaság miatt
indult büntetõeljárás a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságon négy férfi ellen, akik
Káloz külterületén a tulajdonos engedé-
lye nélkül horgásztak annak halastaván,
majd amikor az számon kérte õket, rátá-
madtak.
A négy fiatal szerda délben érkezett meg
Káloz község határában található halas-
tóhoz. A magánszemély tulajdonában lé-
võ terület körül lévõ kerítés kapuját meg-
bontották, majd bejutva a tóhoz, ott en-
gedély nélkül horgászni kezdtek. A 18-20
év közötti fiatalok illegális tevékenységét

egy helyi lakos észlelte, aki az esetrõl egy-
bõl értesítette a horgásztó tulajdonosát,
majd ezt követõen már együttesen érkez-
tek a tópartra.
Amikor a két férfi számon kérte a fiatalo-
kat a cselekményükkel kapcsolatban,
majd felszólították õket annak befejezé-
sére, azok rájuk támadtak. A náluk lévõ
horgászbotokkal nekiestek a két sértett-
nek, majd ezt követõen kõvel dobálták
meg õket. A bûncselekmény során a két
személy könnyû sérüléseket szenvedett.
A négy férfi akkor hagyta abba a bántal-
mazást, amikor a helyszínre ért a terület
mezõõre is. A fiatalok a náluk lévõ sze-
mélygépkocsival menekültek el, de mind-
eközben feldöntötték a mezõõr motorke-
rékpárját is, ami megrongálódott.
A bejelentést követõen a rendõrök ha-
mar elfogták a menekülõ fiatalokat.
Azok ugyanis Sárkeresztúr felé vették az
irányt. A helyi rendõrõrs járõrei a község
határában már várták õket. Azonnal lein-
tették a gépkocsit, amellyel a tettesek
csak az útról lehalajtva tudtak megállni,
tekintettel arra, hogy az autóban már a
horgászásra való induláskor sem mûkö-
dött a fék.
A négy sárkeresztúri férfi elõállításra ke-
rült a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol csoportosan elkövetett garázdaság,
könnyû testi sértés, rongálás, valamint lo-
pás kísérletének elkövetése miatt mind-
annyian gyanúsítottként lettek kihallgat-
va. A gépkocsi vezetõjével szemben sza-
bálysértési eljárás indult.

Róbert bácsi
pénzt osztogat

Október 17-én, 12.35 órakor egy mezõ-
szilasi férfi tett bejelentést a Mezõszilasi
Rendõrõrsön, mert egy általa nem ismert
férfi megkárosította. Elmondta, hogy egy
férfi jelent meg a lakásán azzal az indok-
kal, hogy pénzt hozott neki, de kérte,
hogy váltsa fel a nála lévõ 20.000 Ft-os
címletû bankjegyet, egyúttal leellenõrzi a
10.000 Ft-os bankjegyek sorszámát. A
sértett 230.000 Ft összértékû készpénzt
adott át ellenõrzésre, amellyel az isme-
retlen személy ismeretlen helyre távo-
zott. A kb. 180 cm magas, vékony testal-
katú, sötét hajú, kissé kopaszodó, sötét-
kék kiskabátot viselõ „bankjegyellenõrt”
keresik a sárbogárdi nyomozók.
A rendõrség ezúttal is kéri: ne adjanak
hitelt ilyen-olyan ürüggyel lakásukba be-
kéredzkedõ idegenek szavának! Legye-
nek egészségesen bizalmatlanok, és erre
idõs, egyedül élõ hozzátartozóik figyel-
mét is hívják föl!

R. Szabó Ágnes, Németh-Kész Mónika

A pénztárca lopásra
csábította

Ismeretlen tettes Cece, Köztársaság út
63. sz. alatti gázcsereteleprõl a kiadó fi-
gyelmetlenségét kihasználva, az épület-
ben lévõ pénztárcájából eltulajdonított
53.200 Ft-ot.

Jön a tél, vágják
az „indiánok” az erdõt

L. Gy. sárosdi lakos október 6-át megelõ-
zõ idõszakban megjelent a Sárosd külte-
rületén található és a Sárosd I. Erdõ-
gondnokság tulajdonát képezõ akácerdõ
területén, és onnan tûzifát tulajdonított
el kb. 72.000 Ft értékben. Gyanúsítotti ki-
hallgatása megtörtént, ahol cselekedetét
elismerte.
Ismeretlen tettes október 4-e és 6-a kö-
zötti ismeretlen idõben a Cece külterüle-
tén lévõ — K. I. gyönki lakos tulajdonát
képezõ — akácerdõben a kitermelt és
összerakott méterfából 13 m3-t tulajdoní-
tott el, mellyel kb. 169.000 Ft kárt oko-
zott.

Babakocsinak nézte
a Trabantot

Ismeretlen tettes B. M. barcsi lakos sérel-
mére október 6-án, 16.00—23.30 óra kö-
zötti idõben egy sárkeresztúri családi ház
udvarán, lezárt állapotban parkoló Tra-
bant Limusin személygépkocsit kitolt és
megrongált, mellyel kb. 15-20.000 Ft kárt
okozott.
A budapesti Innoterv Zrt. képviselõje
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki október 5-ére virradóra Káloz, Szent
István téren található tûzoltószertárba
lakatlefeszítés módszerével behatolt és
eltulajdonított 2 db Wacker típusú, vala-
mint 1 ismeretlen típusú döngölõgépet,
mellyel kb. 1,5 millió Ft kárt okozott.
E. J. sárbogárdi lakos október 10-én
16.05 órakor Suzuki személygépkocsival
közlekedett Cece irányába. Az ellenõrzés
során leheletén alkoholszag érzõdött,
ezért elõállításra került sor. A Seres 0,40
mg/l értéket mutatott, ezután vérvételre
is sor került, melynek eredménye még
nem érkezett meg.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Felnõttképzés Alsószentivánon
Az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskola egyik új, de szá-

munkra nagyon fontosnak tartott szolgáltatása a különfé-
le felnõttképzési tanfolyamok beindítása, felkarolása. Egy cso-
port már sikeresen elvégezte a vagyonõri tanfolyamot, nagy
örömünkre minden résztvevõ átment a vizsgán és megkapta a
szakma betöltéséhez szükséges bizonyítványt. Jelenleg a
pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium által meghirdetett
bolti eladói OKJ-s tanfolyamot végzi szombatonként egy lelkes
csoport, akik a szóbeli illetve gyakorlati vizsga (kereskedelmi is-
meretek, árutan, csomagolástechnika stb.) után a végzettségü-
ket igazoló oklevelet is kapnak. A csoport már túl van a minden-
ki számára sikeres pénztárgép-kezelõi vizsgán, s jelenleg a ta-
nulmányok mellett a 100 órás bolti gyakorlatukat teljesítik. A
csapat tagjait október 7-én, az alsószentiváni általános iskola
udvarán kaptam lencsevégre, kihasználva a két tanóra közötti
rövid szünetet. Bízunk benne, hogy a csoport decemberben si-
keres vizsgát tesz majd, így a karácsonyfa alatt már az eladói

„diploma” is ott lehet. Az eladói képzésen túl további felnõtt-
képzési tanfolyamok indítását is tervezzük, ezekrõl hamarosan
tájékoztatást fogunk adni.

Kiss Attila

SZÜRET A ZENGÕ ÓVODÁBAN
Pénteken rendezték a Zengõ Óvodában a
gyerekek szüreti felvonulását. Erre hét
feldíszített kocsi állt elõ, hogy a lakótelep
körül énekszóval végigvonuljanak az óvo-
dások. A felvonulás elõtt megismerked-
tek a szüreti hagyományokkal, a citerával
és régi szüreti nótákkal.
A felvonulás utáni szüreti mulatságon
sokféle színes programmal töltötték a na-
pot az óvoda udvarán a szülõk és a gyere-
kek.

/H/

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, hogy 2005. évi adójuk 1%-ával a Zengõ Óvoda
Alapítványát támogatták. Az átutalt összeg 131.527 Ft, me-
lyet a gyermekek karácsonyi ajándékára használtunk fel.
Reméljük, hogy a jövõben is megtisztelik alapítványunkat
felajánlásukkal.

Az alapítvány vezetõsége
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—FAIR BÚTOR VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-TORNA
B. B. Truck SE—Toledo 2005

1-5 (1-1)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Csendes, Dobro-
voczki, Varga, Meilinger, Sebestyén. Csere: Zá-
dori, Bognár, Simon, ifj. Csendes. Toledo: Hor-
váth I., Csuti T., Orbán, Kiss A., Orosz. Csere: Ba-
rabás B., Bodoki, Csuti J., Horváth Zs., Kiss L.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés, helyzetek
mindkét kapu elõtt adódtak. Elõbb ébredt a B. B.
és megszerezte a vezetést. Csendes a bravúros
védések sorozatát mutatta be, de egy rossz kido-
bását Orosz lefülelte, és biztosan lõtte a labdát a
hálóba. A második félidõben szinte csak egy csa-
pat volt a pályán, melyet az eredmény igazol. Sár-
ga lap: Varga.
Góllövõk: Zádori, illetve Orosz (2), Csuti T., Kiss
A., Bodoki.

Bad Boys—Twister 0-4 (0-3)
Vezette: Tar I. Bad Boys: Tóth, Hajba, Mikuli,
Soós, Berzeviczy. Csere: ifj. Soós, ifj. Porkoláb,
Juhász. Twister: Bognár I., Balogh, Nagy, Tóth,
Kristóf. Csere: Bognár T., Katona.
A közvetett szabadrúgást Balogh Bognár T. elé
gurította, aki kilõtte a felsõ sarkot. Egyenlítési le-
hetõséget hagyott ki a Bad Boys. Meddõ mezõfö-
lénybe játszottak, mégis gólt kaptak egy ellentá-
madás után, sõt, az elõnyt tovább növelte a
Twister. A második félidõ eleje Bad Boys-táma-
dásokkal indult, több lehetõséget a szépítésre el-
szalasztottak. Veszélyesek voltak a Twister kont-
rái. A védõtõl elvett labdával Kristóf a kapust el-
fektetve állította be a végeredményt. Góllövõk:
Bognár T., Kristóf (3).

Vasutas—Miklós-Cece 1-9 (0-5)
Vezette. Iván K. Vasutas: Kasza, Guszejnov, Elek,
Czeiner, Novák. Csere: Babits, Bozsoki. Miklós-
Cece: Takács, Farkas, Klázer, Kiss P., Kokics.
Csere: Démuth, Kiss J., Varga.
Nehezen született meg a ceceiek elsõ gólja, de
utána beindultak és tetszés szerint érték el góljai-
kat. A sok gól ellenére ráadásul még legalább
ennyi helyzetet ki is hagytak a gyengélkedõ Vas-
utas ellen.
Góllövõk: Bozsoki, illetve Démuth (2), Klázer,
Kiss J. (3), Farkas, Kiss P., Kokics.

Magnum—Extrém 4-6 (3-3)
Vezette. Tóth I. Magnum: Mádi, Vinklmann, La-
katos, Csendes, Bor. Csere: Csõgör, Kapusi.
Extrém: Avacs, Dévényi, Roszkopf, Juhász, Hor-
váth D. Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás.
Lakatos lövését Avacs lábbal akarta tisztázni, de
a labda a lába alatt elcsurgott és a kapuban kötött
ki. Nem találta a játék ritmusát az Extrém, és há-
rom gólra növelte elõnyét a Magnum. Azt hitték,
megvan a mérkõzés, de az elsõ félidõ végére
egyenlített az Extrém. A második félidõt is góllal
kezdte a Magnum, és ezzel be is fejezte a gólgyár-
tást. Elõbb egyenlített a magára talált Extrém,
majd egy formás támadás után átvette a veze-
tést. A forduló gólját Oszvald 35 méterrõl lõtte.
Mindkét csapat nélkülözte a kapusát, amely az
eredményen is meglátszik.
Góllövõk: Lakatos (2), Bor (2), illetve Horváth T.,
Juhász, Horváth D., Dévényi, Pálinkás, Oszvald.

Taki Team—Krencz-nagyker
2-6 (1-1)

Vezette: Tar I. Taki Team: Lajtos, Vörös, Rohonc-
zi M., Geiger, Rohonczi G. Csere: Lakatos, Tar.

Krencz-nagyker: Pálinkás, Schneider J., Ragya-
móczki, Somogyi, Petrovics. Csere: Király,
Schneider T., Vámosi.
Somogyi lövésével szerzett vezetést a Krencz-
csapat. Király elcsúszott, és góllal büntették a
csapatot. Iramról nem igen lehetett beszélni, in-
kább kivárásra játszottak a csapatok, az elsõ fél-
idõben nem sok eredménnyel. A második félidõ-
ben Vámosi távoli lövése után a labda utat talált a
hálóba. Ezután megrogyott a hitehagyott Taki Te-
am, és 1-5-re alakult az eredmény. Tar bomba
góllal szépített, melyet Somogyi lekottázott, és
beállította a végeredményt.
Sárga lap: Ragyamóczki. Góllövõk: Rohonczi G.,
Tar, illetve Somogyi (2), Vámosi Ragymóczki, Ki-
rály, Petrovics.

Arsenal—OMV 3-3 (1-3)
Vezette: Iván K. Arsenal: Haray, Derecskei, Veres
G., Veres P., Lukács. Csere: Csajbók, Érsek, Kiss
R., Máté K. OMV: Nagy, Zsebõk, Sinka, Lengyel,
Szarka. Csere: Killer.
Az elsõ félidõ a tartalékos OMV játékáról szólt,
egymás után három gólt is lõttek. Majd a félidõ
vége elõtt Veres P. szépített. A második félidõt
nem bírták az OMV játékosai. Elõbb Derecskei
szépített, majd Zsebõk öngóljával alakult ki a vég-
eredmény.
Sárga lap: Sinka, illetve Haray. Góllövõk: Veres
P., Derecskei, Zsebõk (öngól), illetve Sinka, Len-
gyel (2).

Pusztaegresi Fiúk—Vidámfiúk
2-4 (0-2)

Vezette: Tar I. Pusztaegresi Fiúk: Ellenbruck,
Bosnyák, Batári, Kolonics, Tóth. Csere: Holcz,
Magyar, Õri, Pribék. Vidámfiúk: Németh, Ko-
vács, Nyári, Horváth, Keresztyén. Csere: Huszti,
Oláh.
Horváth kapufás lövése vezette be a mérkõzést,
majd Keresztyén hagyott ki nagy helyzetet. Me-
zõnyfölényben játszott a Vidámfiúk csapata, mely
nagy nehezen gólokká érett. A második félidõ ele-
jén a Pusztaegresi Fiúk egy ártatlan helyzetbõl
szépítettek. Szorossá vált a mérkõzés. Horváth
mesterhármast érõ találatával ismét kettõre nõtt
a különbség. Megint szépített a Pusztaegres, de
Nyári találatával beállította a végeredményt.
Góllövõk: Bosnyák, Magyar, illetve Horváth (3),
Nyári.

Spuri—Légió 2000 0-7 (0-3)
Vezette. Iván K. Spuri: Ocsovai, Huszár L., Huszár
T., dr. Roshdi, Kovács B. Csere: Bereczki, Kiss,
Kovács I. Légió: Meggyesi, Németh, Csuti, Csiz-
madia, Horváth. Csere: Mondovics, Rozgonyi,
Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Hamar két góllal indított a Légió, jelezve, hogy ki
az úr a pályán. Szinte „egykapuzott” az egész mér-
kõzésen, így nem csoda, hogy sorba rúgta a gólo-
kat a nagyon gyengén, minden elképzelés nélkül
játszó Spuri ellen. A keménységgel nem volt baj.
Sárga lap: Bereczki, illetve Németh. Góllövõk:
Csuti (2), Rozgonyi (2), Csizmadia, Mondovics
(2).

Enying—Sárkeresztúr KIKE
2-3 (1-2)

Vezette: Tóth I. Enying: Varga, Pudelka, Csányi,
Nagy, Vass. Csere: Körmendi. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szauervein T., Sütõ. Csere: Madár,
Plézer, Szauervein G.

Igazi rangadó, nagyszerû, izgalmas mérkõzés
volt, kemény belemenésekkel tarkítva, sok kidol-
gozott és elpuskázott helyzettel. Kapufával kez-
dett az Enying, majd egy szabadrúgás után meg-
szerezte a vezetést. Elõbb egyenlített a KIKE Sütõ
révén, majd Vörös lövése után kötött ki a labda a
kapuban. A második félidõben fokozódott az iram,
elõbb egyenlített az Enying. Úgy nézett ki, hogy
marad a döntetlen, de egy lepattanó labdát Sütõ
értékesített. Szebben adogatott az enyingi csa-
pat, játszotta a futballt, de a KIKE kemény, meg-
elõzõ játéka dominált.
Sárga lap: Körmendi, Pudelka. Piros lap, 2 perc:
Szauervein G. Góllövõk: Vass, Pudelka, illetve
Sütõ (2), Vörös.

DKS—Memphis Plusz 2-6 (1-2)

Vezette: Iván K. DKS: Suplicz, Filotás, Domján,
Kovács, Kassai. Csere: Farkas, Schneider,
Somogyvári. Memphis: Boros, Herczeg, Takács,
Fodor, Molnár. Csere: Kovács, Mészáros, Szil-
ágyi, Zámbó.
Kontratámadás után megszerezte a vezetést a
Memphis. Szöglet után egyenlített a DKS. Szeren-
csés góllal szerzett egygólos elõnyt az elsõ félidõ-
ben a Memphis. Kassai hibáját kihasználva növel-
te az elõnyt, de a második félidõben a Memphis
összeesett, a DKS hibát hibára halmozott, így
nem meglepetés a nagyobb arányú vereség.
Ilyen arányban is megérdemelt a Memphis gyõ-
zelme, de az erõsebb csapatok ellen ez kevés lesz.
Góllövõk: Domján, Kovács, illetve Fodor (3), Mol-
nár (2), Takács.

A tabella összeállítása:
egymás elleni eredmény; több rúgott gól; a gólkü-
lönbség számít a versenykiírás szerint.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Extrém 2 - - 12-8 6
2. Sárkeresztúr KIKE 2 - - 11-3 6
3. Krencz-nagyker 2 - - 10-2 6
4. Memphis Plusz 1 - - 6-2 3
5. Enying 1 - 1 6-6 3
6. Flamengó 1 - - 4-1 3
7. OMV - 1 1 6-7 1
8. Arsenal - 1 1 3-7 1
9. Taki Team - - 2 6-12 0
10. Magnum - - 2 5-10 0
11. DKS - - 2 3-14 0

A góllövõlista állása
4 gólos: Vörös László (KIKE), Somogyi László
(Krencz), Horváth Dénes (Extrém), Vass Ferenc
(Enying).

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Miklós-Cece 2 - - 13-3 6
2. Légió 2000 2 - - 10-0 6
3. Toledo 2 - - 10-4 6
4. Vidámfiúk 2 - - 8-5 6
5. Haladás 1 - - 6-1 3
6. Twister 1 - - 4-0 3
7. Pusztaegresi Fiúk - - 2 5-9 0
8. Bad Boys - - 2 3-8 0
9. Spuri - - 2 2-15 0
10. Vasutas - - 2 1-5 0
11. B. B. Truck - - 2 1-8 0

A góllövõlista állása
5 gólos: Horváth János (Vidámfiúk); 4 gólos: Kiss
János (Cece), Fekete János (Haladás).
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Alba-Regia—Sárszentmiklós 0-2 (0-2)
Székesfehérvár: 70 nézõ, vezette:
Závotka. Alba-Regia: Deák, Totsche, So-
mogyi, Zab, Parall, Sznilek, Molnár (Cse-
ke), Galaczi, Balla (Kovács), Pavlik,
Zámbó. Edzõ: Beszédes Sándor. Sár-
szentmiklós: Papp Z., Papp A., Bodó,
Csanaki, Palotás, Szarka, Markovics,
Tóth (Tórizs), Salamon (Szabó L.), Ba-
kos, Král (Szabó Z.).
A gyõzelem reményében utaztunk Szé-
kesfehérvárra, ahol legnagyobb megle-
petésünkre 4-5 helyi szurkolón kívül csak
vendégszurkolók foglaltak helyet a lelá-
tón.
Tapogatózva kezdtek a csapatok, és már
az elsõ percekben kitûnt, hogy az áhított
három pontot hazavisszük, bár igencsak
akadozott csapatunk játéka, de így is
szemmel láthatóan messze fölénõttünk
ellenfelünknek, mely különösen a közép-
pályán domborodott ki.
Úgy tûnt, mintha játékosaink már el-
könyvelték volna a gyõzelmet, ezért min-
denki a másikra várt, hogy majd megoldja
a feladatot. Gólra a 20. percig kellett vár-
ni, amikor Král egy nagyszerû cselsorozat
után 5 méterrõl spiccel a hálóba lõtt, 0-1.
A 35. percben ismét Král cselsorozata
kápráztatta el a nézõket, aki az érkezõ
Markovics elé passzolt, majd futtából ha-
talmas gólt ragasztott a hálóba 18 méter-

rõl. Ezzel az eredménnyel meg is elége-
dett csapatunk, és mivel nem volt átütõ
erõ az ellenfélben, ezért „léhoztuk” a fél-
idõt.
A második játékrészben már egyértelmû-
en magunkhoz ragadtuk az irányítást, tá-
madást támadás után vezettünk, de to-
vábbi gólt már nem tudtunk elérni, mely-
ben oroszlánrésze volt Deák Mikinek, aki
kifogta a már kifoghatatlant is. Sok eset-
ben hihetetlen reflexszel szerezte meg a
labdát, mellyel a mezõny legjobbja lett.
Nem irigylem Mikit, mert ilyen védelem
mögött védeni nem egy felemelõ érzés
lehet.
Mérkõzés után megegyezett a vélemény,
hogy csapatunk csak annyit adott ki ma-
gából, amennyi kellett és gyõzelmünkkel
feljöttünk a negyedik helyre.
Hétvégén a „mumus” Iváncsa csapatát
fogadjuk, ami rangadónak számít, de
nem érzem, hogy baj lehet, mert meglátá-
som szerint csapatunk összeállt.

Ifjúsági mérkõzés:
Alba-Regia—Sárszentmiklós 1-4

Ifi csapatunk önmagára talált, és Dombi
vezérletével — aki három gólt szerzett —
egy sima mérkõzésen gyõzött.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Sárszentmihály—Kulcs 4-1 (1-0)
400 nézõ, vezette: Wittner. Gólszerzõ:
Domján (2), Gulyás, Purger, illetve Ne-
mes. Ifjúsági mérkõzés: 9-0.

Elõszállás—LMSK
80 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ:
Nyikos, Csizmadia, Sütõ. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-3.

Seregélyes—Pálhalma 0-1 (0-1)
200 nézõ, vezette. Földi. Gólszerzõ:
Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 0-7.

Füle—Káloz 0-0
100 nézõ, vezette: Kalmár. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-7.

Sárbogárd—Baracs 3-2 (3-1)
100 nézõ, vezette. Tóth II. L. Gólszerzõ:
Bognár, Huszár, Csendes, illetve Mészá-
ros, Gáspár. Kiállítva: Némedi (Baracs).
Ifjúsági mérkõzés: 7-2.
Mezõszilas—Lajoskomárom 3-0 (1-0)

100 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Kecs-
kés, Wukovics, Keresztúri. Ifjúsági mér-
kõzés: 4-2.

Tác-Csõsz—Cece 2-1 (2-0)
100 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ.
Nagy (2), illetve Klazer. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-1.
Szabadbattyán—Mezõfalva 0-2 (0-1)

110 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Szepesi, Krisztin. Ifjúsági mérkõzés: 3-4. Sárbogárd—Baracs 3-2 (3-1)

Sárbogárd: 100 nézõ. Vezette: Tóth II.
László. Sárbogárd: Sipõcz, Juhász, Laka-
tos (Szabó II. A.), Hegedûs, Ilyés, Kapusi
(Kõvágó), Bognár, Szabó J., Juhász, Hu-
szár, Csendes (Szabó I. A.), Baki. Baracs:
Vaszócsik, Fehérvári, Radnó, Bódi, Né-
medi, Bartók, Deli, Petrás, Drávics, Mé-
száros, Peredi (Gáspár).
A kellemes idõ ellenére igen kevés nézõ
volt kíváncsi a mérkõzésre. Nagy iram-
ban kezdtek a csapatok. A 2. percben Hu-
szár 16 méteres lövése szállt kapu mellé.
A 7. percben Kapusi beadásáról Baki le-
maradt, így odalett a gólszerzési lehetõ-
ség. A 10. percben Radnó 20 méteres sza-
badrúgását Sipõcz szögletre ütötte. A 14.
percben Kapusi kapáslövését védte Va-
szócsik. Felváltva kerültek veszélybe a
kapuk. A 16. percben Petrás lövését Si-
põcz tette ártalmatlanná. A 18. percben
Baki került gólhelyzetbe a kapussal
szemben, lövését védte a vendégek háló-
õre. Váratlanul a vendégek szereztek ve-
zetést. A 20. percben Petrás beadását
Mészáros lõtte a hálóba, 0-1. Nem kellett
sokat várni a hazai válaszra. A 22. perc-
ben Kapusi bedobását Bognár fejelte
Vaszócsik kapujába, 1-1. A 28. percben
újabb hazai találat, Bognár beadását Hu-
szár fejelte a hálóba, 2-1. A 36. percben
Vaszócsik cselezgetett a 16-oson belül,
Baki megzavarta, a kapus Csendes elé
lõtte a labdát, aki megköszönte és a

hálóba lõtte, ezzel kialakította a 3-1-es
félidei eredményt.
A II. félidõben a vendégek léptek fel tá-
madólag. A 48. percben Némedi került
gólhelyzetbe, 5 méterrõl kapu mellé lõtt.
A 62. percben Deli közeli lövése kerülte
el a kaput. A 66. percben Kapusi szabad-
rúgását védte a vendégek kapusa. A 71.
percben Némedit a játékvezetõ kiállítot-
ta. A megfogyatkozott vendégek 10 em-
berrel is többet támadtak, míg a hazaiak
az eredmény tartására törekedtek. A 75.
percben Právics ment el a jobb oldalon,
beadását a csereként beállt Gáspár lõtte
a hálóba, 3-2. A félidõ hátralevõ részében
a vendégeknek több lehetõségük is volt
az egyenlítésre, de a hazaiak tartották az
eredményt. Ezzel a gyõzelemmel csapa-
tunk a tabella harmadik helyére jött fel.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Baracs 7-2 (3-2)

A II. félidõben mutatott gólra törõ játé-
kával, magabiztos hazai siker született.
Góllövõk: Szabó Z. (2), Mondovics (2),
Sebestyén, Budai, Barabás.
Október 22-én, vasárnap, 12.30 órakor és
14.30 órakor ifjúsági és felnõtt csapatunk
Lajoskomáromban játszik bajnoki mér-
kõzést. Indulás 10.30 órakor a sportpá-
lyáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A megyei I. osztályú bajnokság állása
1. Kápolnásnyék 10 8 - 2 24-11 24
2. Sárosd 10 7 2 1 36-16 23
3. Velence 10 7 1 2 35-14 22
4. Sárszentmiklós 10 6 - 4 21-11 18
5. Csór 10 5 2 3 26-16 17
6. Polgárdi 10 5 2 3 17-12 17
7. Kisláng 10 5 1 4 18-22 16
8. Iváncsa 10 5 - 5 19-17 15
9. Bicske 10 4 3 3 16-12 15
10. Aba-Sárvíz 10 3 4 3 15-12 13
11. Etyek 10 4 - 6 16-21 12
12. Kisapostag 10 4 - 6 17-27 12
13. Alba Regia 10 3 1 6 16-23 10
14. Szabadegyháza 10 2 1 7 13-30 7
15. Dunafém-M. 10 1 2 7 12-38 5
16. Adony 10 1 1 8 17-36 4

A Femol-csoport állása
1. LMSK 10 10 - - 26-4 30
2. Sárszentmihály 10 8 2 - 33-14 26
3. Sárbogárd 10 5 3 2 23-12 18
4. Pálhalma 10 5 3 2 18-11 18
5. Füle 10 5 2 3 23-16 17
6. Lajoskomárom 10 5 2 3 19-17 17
7. Káloz 10 4 4 2 18-12 16
8. Baracs 10 5 1 4 16-14 16
9. Mezõfalva 10 5 1 4 15-16 16
10. Seregélyes 10 3 2 5 23-24 11
11. Kulcs 10 3 1 6 13-25 10
12. Tác-Csõsz 10 2 3 5 17-28 9
13. Cece 10 2 1 7 16-22 7
14. Mezõszilas 10 2 1 7 13-21 7
15. Szabadbattyán 10 2 1 7 15-29 7
16. Elõszállás 10 - 1 9 14-37 1
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Októberi nyitány
„Mi közünk Beethovenhez?” — tette fel a
kérdést Kodály egyik emlékbeszédében.
Hadd szûkítsük le a felvetést: mi köze
Beethovennek az 1956-os eseményekhez?
Miért éppen az Egmont-nyitány vált a for-
radalom jelképévé? Vajon a magyar zene-
irodalom nem elég bõséges szabadságze-
nék tekintetében?
Nemzeti romantikánk például szép szám-
mal kínál hasonló eszmeiséget kifejezõ
mûveket. Erkel, Liszt, vagy épp Mosonyi
megfelelõ darabjai kiválóan megfeleltek
volna a célnak. Igaz, hogy pl. a „Rákóczi-
induló”, a „Hunyadi-nyitány” vagy hason-
ló tartalmat hordozó társaik népszerûség-
nek örvendtek mind a Horthy-, mind a Rá-
kosi-érában. Zenei emblémaként talán
már lefoglaltnak tûntek. A fokozatosan
szóhoz jutó új magyar zene már alkalma-
sabb lett volna egy ilyen szerepre, gondol-
junk csak Kodály Páva-variációira. Úgy
tûnik azonban, hogy a Parlament épületé-
be menekített szabad rádióban valaki,
vagy valakik egy mélyebben gyökerezõ,
közérthetõbb, egyetemes jelkép, Beetho-
ven Egmont-nyitánya mellett döntöttek,

amellyel a világ felé forduló felhívást is
megfogalmaztak.
Akár a választás indoklásaként is felfog-
hatóak Kodály szavai, melyek négy évvel a
forradalom elõtt hangzottak el 1952-ben:
„Ha most azt nézzük, hogy Beethoven sze-
mélyisége alkalmas-e, hogy széles tömegek-
ben visszhangot keltsen: talán egy zeneszerzõ
sincs, akinek egész életmûvében a zsarnok-
ság elleni tiltakozás, a világszabadság, test-
vériség vágya hatalmasabban jut kifejezésre.
A magyarság rokonra ismerhet Beethoven
lelki alkatában, hisz egész története küzde-
lem a szabadságért a zsarnokság ellen.” Re-
mek példája ennek a fent említett nyitány,
amely Egmont van Lamoraal (1522—
1568) németalföldi gróf alakját idézi. A
hazafiét, aki felemelte szavát a spanyol
uralkodó helyi kiváltságokat és a protes-
táns vallásszabadságot korlátozó rendel-
kezéseivel szemben. Lázadásáért Hoorn
grófjával együtt kivégezték, s velük együtt
mintegy 1000 ember esett áldozatul a vé-
res megtorlásoknak. Haláluk csak olaj volt
a tûzre, mert kivégzésüket fegyveres fel-
kelés követte, amely a szövetségbe tömö-

rült északi tartományok gyõzelmével vég-
zõdött. A történelmi párhuzam nyilvánva-
ló: egy maroknyi nép elszánt harca a világ-
birodalom ellen.
Beethoven szerette az ilyen hõsies alako-
kat és témákat. Ekkorra már zenébe ön-
tötte Prométheusz, Coriolan, Leonóra és
Florentas (Fidelio), Krisztus (Krisztus az
Olajfák hegyén) és — bár nem nevezve
meg — Napóleon (lásd 3. „Eroica” szim-
fónia) alakját.
Az Egmont Goethe öt felvonásos szomo-
rújátékához készült. Az 1809—1810-es
években komponálta a bécsi Birodalmi
Színház felkérésére, mintegy „tükrözve sa-
ját megkésett reagálását fogadott városának
(Bécs) francia megszállására, és reményét a
felszabadulására” — írja a Grove mono-
gráfia szerzõje. De ínyére volt a munka
azért is, mert csodálta a német költõóriás
mûvészetét. A Faust megjelenése idején,
1807-ben operát szándékozott írni a drá-
mából. Az Egmont keletkezése körüli
idõkben pedig néhány versét zenésítette
meg (Op.83). Személyes ismeretségük is
az Egmont-zene kapcsán jött létre, jól le-
het Goethe, a maga klasszikus higgadtsá-
gával és mozarti eszményeivel, nem érté-
kelte nagyra Beethoven kísérõzenéjét, túl
erõsnek és zabolátlannak tartotta.
A nyitányból és kilenc tételbõl álló színpa-
di kísérõzene (Op.84) egészében ritkán
hangzik fel. Annál többször hallható vi-
szont önállóan a tragédia lényegét magá-
ba sûrítõ nyitány. Alaphangneme a zene-
történeti hagyományok értelmezésében a
legszenvedélyesebb jelleget hordozó
f-moll. A klasszika zenéjében egyébként
nem túl szokványos hangnem Haydnnál
többször fordult elõ, pl. vonósnégyeseiben
vagy a 49. „Passione” szimfóniában. Mo-
zartnál alaphangnemként mindössze két
ízben találkozunk vele. Beethoven többek
között a serioso vonósnégyesek (Op.95) és
az „Appassionata” (Op.57) esetében élt
vele.
A hangnemhez társuló komor és felfoko-
zott, szenvedélyes hang szólal meg a nyitó
akkordtömbökben, amely a spanyol el-
nyomást jelképezi a szvit muzsikából is-
mert sarabande ritmikával. A tartal-
mi—hangulati bevezetés után indul a há-
romrészes szonátaforma. Az expozíció-
ban a panaszos fõtémával, a bevezetõt idé-
zõ akkordikus melléktémával és a felfelé
száguldó melléktémával. A kidolgozás
mozarti léptékû, Beethovenhez képest
aránylag rövid, ahol a fõtémáé és kísérõ
elemeié a fõszerep. A visszatérésben
rendre felsorakoznak a témák, ám a mel-
lék- és a zárótémák alap- helyett tercro-
kon desz-dúrban érkeznek meg. Ez már a
romantika felé mutat, akárcsak a három-
tagú forma kibõvítése a kódával, amely
gyõzelmi fényével ellensúlyozza a gyászos
bevezetõt. Forma és tartalom kitûnõ egy-
sége mutatkozik itt meg. A kóda, amely
egyben az egész kísérõzene végén „Gyõ-
zelmi szimfóniaként” újra felhangzik, lel-
kesülten hirdeti: a hõs elbukott ugyan, de
ügye gyõzedelmeskedett.

(-b, -n)

Az Egmont-nyitányról és októberrõl
Újra a mû elejére kapcsolok, nem is tu-
dom, hányadszor. Kiiktatok minden
mást a figyelmem körébõl, behunyom a
szemem. Majdnem belebújok a magnó
hangszórójába, odatapasztom a fülem a
készülékhez. Kell, hogy valami magyará-
zata legyen a titoknak.
Tömör zengésû, baljós dallam markolja
meg a szívemet, az Egmont-nyitány elsõ
ütemei Sziszüfosz erejével kapaszkod-
nak felfelé. Mitõl van, hogy huszadszor,
századszor is beleborsódzik a hátam?
Szavakat keresek. „Hömpölyög”. Ez a
zene hömpölyög. De nem, inkább sziklá-
kat görget. Vagy talán viharfelhõket fest,
ahogy sötéten közelednek. De egy nagy
folyó vonulását is elképzelem, ahogy
csapkodja a parti sziklákat.
Aztán félrelököm a metaforákat. Mit
sziklák és viharfelhõk! Zászlók, egy
ütemre lépkedõ, jelszavakat ritmizáló
tömegek, októberi napsütésben fürdõ
Magyarország. Aztán éjszakai lõporfüst,
véres aszfalt, géppuskasorozatokkal le-
terített tömeg az Országház elõtt, fejbe-
lõtt nagymama a kenyérbolt bejáratánál,
vigasztalan õszi esõben ázó romok az
egész országban. Fogcsikorgatás, tankok
lánckerekeinek dübörgése, akasztófák.
Mert a forradalom kitörésekor, mikor a
rádió Bródy Sándor utcai ablakaiból lõt-
ték a tüntetõket, azok meg a katonákkal
lukacsossá durrogatták a falat, a Kos-
suth-adó semmi mást nem közvetített,
mint Beethoven Egmont-nyitányát. Az
ötven feletti magyar lakosság nagy részé-
nek megremeg a keze, ha ezt a zenét

hallja. Aki pedig még nem élt akkor, an-
nak kár is magyarázni. Hogy is ne? Ha
manapság valakit agyonlõ egy merénylõ
Budapesten, másnap az egész ország ar-
ról beszél. Ezelõtt negyvenegy évvel pe-
dig százakat és ezreket lõttek agyon ha-
zánkban. Népfelkelés volt. És szabad-
ságharc. Itt Magyarországon. S azok el-
len, akiknek a puszta neve elhangzása-
kor pár héttel elõbb még vörösre tapsol-
ta a tenyerét minden jelenlevõ hazánk-
fia. Csoda volt, akik elindították, azok
sem hitték el. Vagy két hétig mindenki-
nek gyorsabban dobogott a szíve. De né-
ha jéggé dermedt a rémülettõl. És éjjel
õrségben, gomolygó füstben, ágyúdör-
gésben távolról megszólalt az emlékezet
hangszóróján az Egmont-nyitány.
Azóta is azon gondolkodom, ki volt az a
zseni, aki a legfeszültebb pillanatban,
mikor a Kossuth-adó stúdiója alatt re-
megett a föld, és a plafonról hullott a va-
kolat, Beethovennek ezt a mûvét tette
föl a lemezjátszóra. Épp ezt a zenét. Mi-
ért nem például a „Hej, cicát”?
A zene komoly dolog. Hisz a történelem-
ben. És hisz az emberiségben. Mikor eb-
ben az Egmont-nyitányban messzirõl
megindul egy morajlás, mintha földren-
gés közeledne, aztán gyorsuló hullámok-
ban egyre közelebb ér hozzánk, végül az
egeket ostromló riadóhangzatokban
robban ki, akkor megértjük, hogy a zene
hisz a jövõben, mint az 56-os forradalmá-
rok.

Leszkovszki Albin
(Forrás: Bogárd és Vidéke,

1998. október 22., VIII. évf. 43. szám.)
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21., szombat, 19 óra

Kate a városba indulva egy üzenetet
hagy a postaládában a ház következõ
bérlõjének, melyben arra kéri õt, hogy
a még ide érkezõ leveleit továbbítsa
neki, na meg tudatja vele, hogy azok a
megmagyarázhatatlan eredetû festett
tappancsnyomok a bejáratnál már ak-
kor is ott voltak, amikor õ ideköltö-
zött.
De amikor a következõ bérlõ — egy
közeli épületfejlesztésen dolgozó, te-
hetséges, de frusztrált építész — meg-
érkezik, õt egy teljesen más kép fogad-
ja. A tavi ház hanyagoltan, porosan,
koszosan és gazzal sûrûn benõve tárul
elé. A tappancsnyomoknak se híre, se
hamva.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Két daliás legény: Kottán Béla és
Pörgye Mihály lépkedtek el a szer-

kesztõség elõtt lóháton egyik nap. Rög-
tön ki is szaladtam lencsevégre kapni a
nem mindennapi látványt.
„Drága a benzin” — jegyezte meg humo-
rosan Kottán Béla, a paripák gazdája. Az
igazság azonban az (mint megtudtam),
hogy a két jó barátot már mintegy 35 éve
köti össze a lovak szeretete, és ha tehetik,
nyeregbe pattannak. Mert nincs párja an-
nak az érzésnek, amikor az ember lóhá-
ton szemléli a világot.
Ahogy gyönyörködtem a lovakban, el-
képzeltem, mi lenne, ha kocsik helyett is-
mét lovakkal közlekednénk, visszatérve
õsi gyökereinkhez. Biztosan egészsége-
sebbek, vidámabbak, nyugodtabbak len-

nénk a jó levegõtõl és testmozgástól,
olyan helyekre juthatnánk el, ahol eddig
még sosem jártunk, nem lennének du-
gók, sõt, akkora környezetszennyezés, zaj
és forgalom sem, kevesebb lenne a bal-
eset, kisebb helyen tudnánk „parkolni”,
és talán nem is kerülne olyan sokba egy
paci tartása. Nem utolsó szempont, hogy
riasztó sem szükségeltetik hozzá, mert
nem olyan könnyû ezt az önálló teremt-
ményt meglovasítani.
Persze, egy nemes négylábú több foglal-
kozást igényelne, mint egy autó, de oda-
adásunkért igazi társra lelnénk benne.
Lovasként pedig másképp, talán bölcseb-
ben látnánk az élet dolgait is.

Hargitai Kiss Virág

LóLóháháton a viláton a világ…g…

Asztalitenisz-hírek
Folytatódott az asztalitenisz-bajnokság a
héten. Már az elõjelek sem voltak biztató-
ak, mert a második csapat október 13-án,
pénteken állt az asztalokhoz. Csákvár II-
es csapata volt az ellenfél. A hazaiak Csizi
vezetésével küzdöttek derekasan, de hiá-
ba küzdött Németh Jani, Lajtos Józsi meg
Verebélyi Sanyi, nem igazán sikerült nyer-
niük. A két leány, Tóth Katalin és Tósoki
Fanni is beszállt a küzdelembe, de nem
sok sikerrel. A hazai csapat becsületét a
csúfos vereségtõl Kasza Tominak sikerült
megmentenie egy mérkõzés megnyerésé-
vel. Így alakult ki a 17-1-es végeredmény.
A második csapatnak ez az év a tanulóév,
és nem ez volt az utolsó ilyen eredmény.
Amikor az elsõ csapat játszani kezdett,
szintén Csákvár volt az ellenfél. Ott az
eredmény 18-0-volt, nem a mi javunkra.
Az elsõ csapatnak az NB III-ban a Linde II
csapata volt az ellenfél szombaton, 11 óra-
kor, a töbörzsöki arénában. A kilátogató
szurkolók izgalmas és helyenként igen jó
mérkõzéseket láthattak. A párosok mér-
kõzését mindkét hazai páros (Lovász—
Dörögdi és a két Papp) simán nyerte, 2-0
ide. Az egyéni mérkõzések során az ered-
mény meccsenként változott, hol a hazai-
ak, hol a Linde vezetett, de végül Lovász
Lajos három, Dörögdi Gabi két, míg a két
Papp egy-egy mérkõzést nyert, így alakult
ki a 9-9-es döntetlen, két áramszünet után.
A következõ héten Balatonalmádi lesz az
ellenfél, oda utazik a csapat. A vendéglá-
tók eddigi eredményeit látva már most ki-
egyeznénk egy döntetlenben. A lényeg
azonban, hogy sikerült az elsõ pontot
megszerezni, és reméljük: hamarosan jön
a többi is.

A SAK vezetõsége
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Mexikói rakott hús
Hozzávalók: alufólia, 4 fej hagyma, 4
szelet csontozott karaj, 2 csomag gyors-
rizs, sûrített paradicsom, só, bors, olaj.
Elkészítés: a karajszeleteket kiklop-
foljuk, megsózzuk. A sûrített paradi-
csomot vízzel hígítjuk, de nem túlzot-
tan, sózzuk, borsozzuk. A gyorsrizst
megfõzzük. Alufóliából megfelelõ
nagyságú csíkokat vágunk, akkorákat,
hogy a hússzeleteket betakarják bõ-
ven. Egy alucsíkra egy szelet húst fek-
tetünk, majd arra a hagymakarikákat
és a rizsbõl egy halmot, hogy beterítse
a húst, meglocsoljuk a paradicsomlé-
vel, és becsomagoljuk. Fontos a gon-
dos csomagolás, az olaj a hús alá! Sütõ-
ben, 3-as fokozaton, 20 perc alatt elké-
szül.
Legjobb azokra az alkalmakra, amikor
gyorsan kell finomat összehozni kevés
alapanyagból.

Szilvás-kókuszos
lepény

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg vaj, 10
dkg cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 3
tojás, 25 dkg liszt, 1/2 csomag sütõpor. A
töltelékhez: 75 dkg szilva, 5 tojásfehérje,
kevés só, 2 csomag vaníliás cukor, 20 dkg
cukor, 5 csepp rumesszencia, 15 dkg kó-
kuszreszelék.
Elkészítés: a tepsit kizsírozzuk, lisztez-
zük. A vajat kikavarjuk a cukorral, va-
níliás cukorral és a tojással. A lisztet
összevegyítjük a sütõporral, fokozato-
san beledolgozzuk a vajkrémbe. A
tésztát a tepsibe simítjuk. A sütõt 180
fokra melegítjük. Megmossuk a szil-
vát, kivesszük a magját, négybe vágjuk.
A tojásfehérjéket felverjük a sóval, va-
níliás cukorral és a cukorral. Hozzáad-
juk a rumesszenciát, a kókuszreszelé-
ket, végül pedig a szilvadarabokat. A
szilvás habot rásimítjuk a tésztára, és
kb. 40 percig sütjük. Amikor kész van,
kivesszük, hagyjuk egy kicsit hûlni.
Ezután felszeleteljük és kivesszük a
tepsibõl.
A kerek szilva sütéskor nagyon meglá-
gyul, a hamvas, hosszúkás formájú
szilva könnyebben leválik a magról,
sütéskor sokkal inkább egyben marad.

OKTÓBER VÉGÉN
Még nyílnak az udvarunkon a kerti virá-
gok, és tényleg zöldell a nyárfa a konyha-
ablakunk elõtt. Az idõjárásra valóban
nem lehet panaszunk az idén. Panasz? In-
kább hála és köszönet.
Ötven évvel ezelõtt ilyenkor a debreceni
Nagyerdõ fái már ledobták a lombozatot,
a sétányokon szinte térdig ért az avar.
Ballonkabátban gázoltam a fák alatt,
mentem befelé a diákszállóból a városba.
Dolgom volt, valami forradalmi tenniva-
lóm, mert 1956 október végét éltük.
Milyen érzés átélni egy forradalmat? Aki-
nek nem volt része benne, annak lehetet-
len elmagyarázni. Egyrészt azt volt nagy-
szerû dolog felfogni, hogy része vagyok
egy népnek, amely közönybõl, meddõ
kocsmai káromkodások szánalmasságá-
ból váratlanul és forrón egységbe állt
össze, szenvedélyesen akar valamit. Ez az
egység és ez az akarás mindennél fonto-
sabb lett, semmi más nem érdekelt ben-
nünket igazán, csak ami az országban
ezekben az órákban történik. Még az ágy-
ban alvás közben is ez a tudat parázslott
bennünk. Meg kellett tanulnunk, hogy
egy nép akár órák alatt is képes tetszha-
lott állapotból viruló életre ébredni. Bib-
liai csoda történt, olyan energiák szaba-
dultak fel, amelyek évtizedekre mûköd-
tetni tudták volna az országot.

Tudták volna, ha ez a „volna” ott nem lett
volna. Ugyanis közbejött kétezer szovjet
tank és kétszázezer szovjet katona. Egy
nap alatt végeztek. Romok és halottakkal
borított utcák maradtak utánuk. És
megint tanulni kellett valamit. Hogy a ha-
talmi gonoszság nem ismer korlátokat,
ha a hatalom megtartása forog kockán.
Olyankor mindegy, hogy kisgyerekek
vérzõ holttestei, tizenéves srácok hulla-
merev mosolya jelzi a diadal útját. És egy
egész hullamerevségbe dermedt ország.
Mert ez is csoda volt, ahogy a csúcsról
órák alatt a pokol mélyére lehetett zu-
hanni.
Tudnunk kell, hogy ezt a sebet a magyar-
ság azóta sem heverte ki. Mostani herce-
hurcáink mélyén ez a történelmi sérelem
lappang, vegyük tudomásul. Ezért nem
tudunk rendesen, össznépi módon ünne-
pelni. Mert az nem nemzeti ünnep, ame-
lyen bizonyos népcsoportok egymás ellen
ünnepelnek. Úgy látszik, egyelõre nincs
mód a kétféle örökség összebékítésére.
Lesz egyszer 1956 kapcsán béke? Nehéz
ügy. Nem mondatott ki idõben a bocsá-
natkérés. Mert nem volt bûnbánat, sõt,
nem volt bûntudat sem. Egyre nehezebb
lesz a megtérés, mert a görcsök erõsöd-
nek. Csak reménykedni lehet…

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Ismételt felhívás személy- és vagyonõröknek,
magánnyomozóknak és biztonságtechnikai

tervezõknek, szerelõknek!

2006. június 1-jén hatályba lépett a személy- és vagyonvédelmi, magán-
nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. A
törvény rendelkezései értelmében 2006. december 31-éig valamennyi sze-
mély- és vagyonõrnek, magánnyomozónak és biztonságtechnikai terve-
zést, szerelést végzõ személynek az igazolványát, a vállalkozóknak pedig a
mûködési engedélyüket meg kell újítani. Az új igazolványok és mûködési
engedélyek érvényessége 5 évre szól.
Kérünk minden érintett személyt, hogy a folyamatos és gyors ügyintézés érde-
kében lehetõleg 2006. október 31-éig nyújtsák be az igazolványok megújításá-
hoz szükséges kérelmeket és azok mellékleteit, tekintve, hogy kb. 1000 kére-
lemben kell döntenie a rendõrhatóságnak, és az ügyintézési határidõ akár 60
napot is igénybe vehet.

A kérelem benyújtásához a tájékoztatást, a nyomtatványokat, illetve a szolgál-
tatási díj megfizetésére szolgáló csekket a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
igazgatásrendészeti osztályán ügyfélfogadási idõben (hétfõ, szerda 8.00—
15.30 óráig, pénteken 8.00—12.00 óráig) kaphatnak.

Fontos tudni, hogy mindazon engedélyesek, akik 2007. január 1-jén új igazol-
vánnyal nem rendelkeznek, tevékenységüket nem folytathatják!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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AZ OROSZLÁN ÉS
AZ EGÉR

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kisegér. Egy napon jókedve kerekedett,
és odamerészkedett az alvó oroszlán kö-
zelébe. Sõt, fel is mászott rá, és föl-alá
masírozott a hátán. Az oroszlán azonban
hirtelen felébredt, és feldühítette a kis-
egér vakmerõsége. Megragadta, s már
emelte is magasra, a szájához. Az egér
könyörgõre fogta a dolgot:
— Felség, ne egyen meg! Bocsássa meg,
ha zavartam! Engedjen szabadon, ké-
rem! Nemcsak hogy nem leszek többé a
terhére, hanem hálából alkalomadtán
még segítségére is leszek!
Az oroszlánnak eszébe sem volt bekapni
a szerencsétlen kis állatot, csupán meg
akarta ijeszteni. Most pedig még el is ne-
vette magát.
— Nocsak, nocsak! Egy egér akar segíte-
ni egy oroszlánon! Ki hallott már ilyet? S
hogy képzeled? Vadászni jössz velem,
vagy inkább üvöltesz helyettem?
Az egér riadtan szabadkozott:
— Felség, én... én... jól tudom...
— Jó, jó, elmehetsz — intette le az orosz-
lán, és kinyitotta óriási mancsát. Néhány
nap múltán az oroszlán csapdába esett:
szûk háló fonódott köré. Hiába küzdött,
kapálózott, nem tudott belõle kiszaba-
dulni, sõt, annyira belegabalyodott, hogy
végül már mozdulni sem bírt. Föladta a
harcot, megadta magát. Hatalmas ereje,
félelmetes mancsai és tépõfogai most mit
sem értek. Keserûen várta a sorsát, ami-
kor egyszerre vékony kis hang szólította
meg:
— Segíthetek, felség?
Az oroszlán kimerülten, üveges tekintet-
tel pillantott a hangocska irányába.

— Ó, te vagy az? Sajnos nem tehetsz ér-
tem semmit, mert én már...
Az egér közbeszólt:
— Elrághatom a hálót. Erõs rágcsálófo-
gaim vannak, eltart egy ideig, míg elké-
szülök, de biztosan sikerül.
S a kis egérfogak szorgosan munkához
láttak. Rövidesen kiszabadult az oroszlán
egyik mancsa, aztán a másik, s így tovább,
míg végül a háló apró darabokban hevert
a földön.
— Látja, felség, mégiscsak tudtam segíte-
ni, pedig nem hitt nekem!
— Igazad volt. S amilyen hatalmas és erõs
vagyok, olyan nagy hálát érzek irántad,
akármilyen kicsi vagy is!

Megfejtés
cserzés: bõrkikészítési mód; dukál:
jár neki valami; iringó: növény;

Helyes megfejtést küldött be: Varga Júlia,
Sárbogárd; Varga Cecília, Sárbogárd;
Varga Péter, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:
VARGA CECÍLIA,

Sárbogárd, Köztársaság út.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Misi nehezen boldogul a magyar
nyelvvel. Segítsetek neki helyesen
megírni a levelet!

Kedves feco

Csudi kafa a balaton víze, sokat
fûrdünk és kirándulunk. Már látam a
tihanyi vízeshangot is.

Õlel barátod Misi.

Beküldési határidõ: 2006. október 17.

Heti idõjárás

Péntektõl sok lesz felettünk a felhõ és
elszórtan már elõfordulhat kisebb esõ
is. Szombaton az erõsen felhõs idõben
többször is valószínû kisebb esõ vagy
zápor, és csak rövid napos idõszakokra
számíthatunk. Vasárnap eleinte még
többfelé lesz csapadékra, majd dél-
utántól ismét kevesebb lesz a felhõ.
Hétfõn már jellemzõen napos, száraz
idõben lesz részünk, és a nappali fel-
melegedés is tovább erõsödik. A reg-
gel hõmérséklet 4-9, a nappali 14-21
fok körül várható.

www.metnet.hu

Tudod-e, hogy ki nyomtatta ki
az elsõ könyvet?

A XV. sz. közepén Németországban egy kézmû-
ves, Guttenberg János találta fel a könyvnyom-
tatást, amely megkönnyítette az írott szó ter-
jesztését. Az elsõ nyomtatott könyv a Biblia
volt. Eljárásának neve a „mozgatható betûk”.
Lényege, hogy az ábécé betûit egy szárazbé-
lyegzõnek nevezett speciális bélyegzõre vés-
ték, és ezekbõl a bélyegzõkbõl rakták ki a szava-
kat.

Tudod-e, hogy ferde a Föld tengelye?
Tudjátok, hogy a Föld a Nap körül kering, mindig
ugyanazon a pályán. A Föld tengelye ehhez ké-
pest ferde. Ha a földgömbödet az asztalra helye-
zed, láthatod, hogy a tengelye az asztal lapja fe-
lé dõl, mint az igazi Föld tengelye a pályájához
képest. A Föld tengelyferdesége miatt a napsu-
garak nem egyformán világítják meg a Föld
északi és déli felét.

Tudod-e, hogy
ki volt az igric?

Ez egy szláv eredetû szó, melynek jelentése já-
tékkal kapcsolatos. A magyar irodalomban a
középkori énekmondók neve volt.

Tudod-e, hogy
ki volt a niklai remete?

Berzsenyi Dánielt nevezték így, miután
1805-ben a Somogy megyei Niklára költözött,
hogy ottani birtokait igazgassa. Ezt követõen
életét a magány, az irodalmi élettõl való vissza-
húzódás jellemezte, amely költészetének elégi-
kus hangvételét is megalapozta.

Tudod-e, hogy mit jelent
a „Nota bene”?

Latin eredetû, jelentése „Jól jegyezd meg!” Fi-
gyelemfelhívásra használták szövegben.
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Október 21., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Századunk 9.40 Minden-
tudás Egyeteme 10.30 Európa kék szalagja, a Duna
11.30 Delta 12.00 Hírek 12.10 Izomláz 12.40 Hurrá,
vidékre költözünk! 13.10 Példakép(p) 13.40 Helló,
Ghána! 14.05 Csellengõk 14.30 Autóvízió 15.00 TS
16.00 TS 18.00 In memoriam 19.00 Híradó 19.30
Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Hozomány-
vadászok 21.05 Agatha Christie: Temetni veszé-
lyes 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 23.00 Majdnem
híres
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Recept-
klub 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 Robin Hod, a fuszeklik fejedelme 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Salamon király kin-
cse 22.45 Forma-1 0.30 Zsaruszerelem 2.3 Egy
rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.10 Jetix 9.50 Mókás állat-
világ 10.20 Kalandjárat 10.55 Stahl gyerekkonyhá-
ja 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 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30
Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10
Megatánc 23.00 Stephen King: Halálos árnyék
1.20 Vadnyugati bûnvadászok 2.10 A láthatatlan
ember 3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Króni-
ka 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én hazám… 8.00 Kró-
nika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem…
9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat
délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új
zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04
Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré
18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30
Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Hatá-
rok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 „Ki lángban
és vérben születtél meg újra” 22.00 Krónika 22.20
Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a
rádiós évek

Október 22., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.55 „Így szól az
Úr!” 10.00 Örömhír 10.30 Evangélikus ifjúsági mû-
sor 10.40 A firtosi püspök 11.10 TS-Sport7 12.00
Hírek 12.10 TS 14.10 Egy emlékmû emléke 14.40
Magyar elsõk 15.00 Unokáink sem fogják látni
15.30 Abszolút 16.00 Ökumenikus istentisztelet
17.05 „Feszti” körkép 17.35 Exhumált versek
18.20 Köszönet a szabadság hõseinek 19.35 Hír-
adó 20.00 Naplófilm, 12 voltam 1956-ban 21.00 A
szólás szabadsága 22.05 1956-2006 Emlékév
23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 9.30 Receptklub 9.45 Játék 10.45 Bol-
dog napok, hulló csillagok 12.55 Dawson és a ha-
verok 13.50 Seven Days-Az idõkapu 14.45 Trópusi
nyomozók 15.40 Hatos lottó-sorsolás 15.45 Egy
rém rendes család 16.20 Döglött akták 17.20
Medicopter 117 18.15 Forma-1 18.30 Híradó
18.50 Forma-1 21.00 Az egyetlen 22.35 Heti hetes
23.50 Portré 0.20 Freddy halála-Az utolsó rémálom
1.55 Egy rém rendes család 2.20 Az elnök emberei
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mecha-
nika 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 Smallville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes ví-
rusok nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A bukás-Hitler
utolsó napjai 23.10 Az utolsó óráig-Hitler titkárnõ-
jének visszaemlékezései 0.55 Képírók 2.40 Napló

KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 7.00 Kárpát-me-
dencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A
múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Ortodox is-
tentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika
12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyö-
kerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Villanófényben
17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 18.30 Állami
díszünnepség-Közv. a Magyar Állami Operaházból
19.50 Esti mese 20.04 Mi a titka? 20.54 Közv. a
Radnóti Színházból: Castel Felice 22.00 Krónika
23.12 Zene

Október 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Gyerekek-
nek 9.55 Szabadság tér 17. 10.00 Az állami lobogó
ünnepi felvonása 10.30 Egy emlékmû emléke
11.00 „Budapest” 56 12.00 Hírek 12.05 Roma Ma-
gazin 12.35 Domovina 13.05 Régi magyar viselet
14.00 A mûegyetemi 1956-os emlékmû felavatása
14.30 Megemlékezés a 301. parcellánál 15.00
Szökés a nagy árvíz idején 15.25 Napló 56 15.35
Az aranyember 17.30 Szabadság Emlékgyûlés a
Parlamentnél 18.25 Határtalan emberek 19.00 Hír-
adó 19.30 Az 56-os emlékmû avatási ünnepsége
20.00 Köszönet a szabadság hõseinek 20.35
1956-2006 Emlékév 22.20 Kultúrház 22.45 Hírek
23.00 Sporthírek 23.05 Napló 56 23.10 Felice,
Felice
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Kölyökklub 9.00
Receptklub 9.10 Golyók a falban 10.15 Fõnök in-
kognitóban 12.00 Híradó 12.10 Szindbád és a Tig-
ris Szeme 14.05 Az erdõ harcosa 15.55 Monte
Christo grófja 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30
Herkules 19.56 10 perc 56-ról 23.00 Dokumentum-
film 1956-ról 23.55 28 nap 0.55 Bundesliga 2.05
ITTHON 2.25 AutóMánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.20 Irány Eldorádó 8.00
Denis, a komisz újra pimasz 9.50 Bízd csak az öcs-
kösre! 11.35 Így készült a Szabadság, szerelem
címû film 12.10 Modern muskétások 13.50 Babe
16.05 Valami Amerika 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.56 1956 20.06 Fõ a
káosz! 22.00 Világszám 0.05 Telitalálat 2.05 A
võlegény tanúja
KOSSUTH RÁDIÓ: 6.35-tõl óránként Ez történt ok-
tóber 23-án 8.00 Krónika 10.00 Krónika 11.04
Kaleidoszkót 56 11.33 Krónika 1956-ról 12.02 Kró-
nika 12.30-tól óránként Ez történt 12.35 Fohász
13.04 Vendég 13.30 A snagovi gyerekek 14.04 Ze-
ne-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.05
Kaleidoszkóp 56 17.04 56 humora 17.35 Beszélge-
tés Rainer M. János történésszel 18.00 Krónika
18.30 Háttér 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.40 Mese 19.50 Beszélgetés Rainer M. János
történésszel 20.04 56 fényképeken 20.30-tól órán-
ként Ez történt 20.34 Nagyítás 21.05 Szabó család
21.35 Kaleidoszkóp 56 22.00 Krónika 22.40
Beszélgetés Rainer M. János történésszel 23.04
Muzsikusok

Október 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.05 Szabadság tér 17. 11.10
Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.30 Példakép(p)
13.00 Napló 56 13.10 Srpski ekran 13.35 Unser
Bildschirm 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállo-
dája 15.00 A szívemben élõ hegyek: a japán Észa-
ki-Alpok 15.50 Bartók 125 16.00 Emeljük fel szí-
vünket! 16.05 Katolikus krónika 16.35 Magyar el-
sõk 16.55 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 Önök
kérték! 20.20 Életképek 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd
este 22.30 Route 56, az én 56-om 23.00 Kultúrház

23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45
Odalent
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.40 Holnapem-
ber 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace kli-
nika 23.00 XXI. század-a legendák velünk élnek
23.35 Reflektor 23.55 Igaz történetek 1.35 Egy rém
rendes család 2.00 Az elnök emberei 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mok-
ka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.05
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 MEGATÁNC+
19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az
alku 21.15 Egy rém rendes család Budapesten
21.50 Haláljárat 23.50 Moziverzum 0.20 Tények
este 0.50 Sírig tartó barátság 1.40 Galmour 3.40
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Króni-
ka 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33
Krónika 1956-ról 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 A forra-
dalom hangjai napról-napra 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Bírkózás a szóval, 1956.
21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00
Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl

Október 25., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30
„Feszti” körkép 12.00 Híradó 12.30 Kedd 21 13.05
Napló 56 13.10 Hrvatska 13.35 Ecranul nostru
14.05 Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00
Kormányváró 15.25 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 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXi 20.05 Agatha Christie: Nemezis 22.05 Szerda
este 22.35 Az én TV-m 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.50 A zálogos
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 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 Bará-
tok közt 21.15 A szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05
A fõnök 0.05 Reflektor 0.20 Alvászavar 2.00 Egy
rém rendes család 2.15 Az elnök emberei 2.55
Fókusz
TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reg-
gel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda
10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Ész-
bontó 13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosz-
togatói 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban
20.15 Áll az alku 21.15 Született feleségek 22.20
Vak igazság 23.20 Tények este 23.50 A szökött rab
fogjai 1.35 Tökös csajok 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Króni-
ka 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20
Beszélni nehéz! 11.33 Krónika 1956-ról 12.02 Kró-
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nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórá-
ja 14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális
17.45 A forradalom hangjai napról-napra 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Birkózás a
szóval, 1957. 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Október 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.05 Babamagazin 11.30 Sza-
badság tér 17. 11.35 Route 56, az én 56-om 12.00
Híradó 12.30 Az én TV-m 13.00 Napló 56 13.04
Rondó 14.00 Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája
15.00 Az utolsó édenkertek 15.55 Bartók 125
16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Hír-
adó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25
Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXI 20.05 1956-2006 Emlékév 21.05 Frank Riva
22.00 Csütörtök este 22.30 Panoráma 23.00 Kul-
túrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló
56 23.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 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 Bará-
tok közt 21.15 Esti showder Fábry Sándorral 22.55
Házon kívül 23.30 Kemény zsaruk 0.30 Reflektor
0.45 Cirgue du Soleil-A sors cirkusza 1.25
Infománia 1.55 Egy rém rendes család 2.25 Az
elnök emberei 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó
13.00 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa
csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban
20.15 Áll az alku 21.15 Beverly Hills-i zsaru 3.
23.20 A médium 0.20 Strucc 0.50 Tények este
1.20 Bikinishop 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Króni-
ka 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05
A Szabó család 11.33 Krónika 1956-ról 12.02 Kró-
nika 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 Vállalkozásklinika
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Csendes kiáltás 17.45 A forradalom hangjai 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Birkó-
zás a szóval, 1957. 21.06 A 20. század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, kenó 23.04 Köszöntjük a 70 éves Pauk
Györgyöt

Október 27., 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 Csellengõk
12.00 Híradó 12.30 Panoráma 12.55 Papoji Katica
tükröse 13.05 Sorstársak 13.35 Sírjaink hol dombo-
rulnak? 14.05 Példakép(p) 14.15 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 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05
Dob+basszus 21.05 Frank Riva 22.00 Péntek este
22.30 Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 A titkárnõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 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 Bará-
tok közt 21.15 Lost-Eltûntek 22.10 Odaát 23.10
Ómen 1.20 Reflektor 1.40 MeneTrend 2.00 Egy rém
rendes család 2.30 Az elnök emberei 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15
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 MEGATÁNC+
19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku
21.15 Börtönnapló 22.20 Tai Pan 0.55 Tények este
1.30 Baklövészet 3.15 Malibu Road 2000 4.05 Pá-
ran párban 4.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Króni-
ka 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.33 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 ká-
véház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 A forra-
dalom hangjai napról-napra 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Birkózás a szóval, 1957. 21.05
Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fó-
rum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában

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

ÚJRA MEGNYÍLIK!

Z S E B Õ K
V A S B O L T

újra megnyílik
október 24-tõl, keddtõl,

a Sárbogárd, Ady E. út 115. szám alatt
(VOLT ROSTÁS ABC,

DOMJÁN KENYÉRBOLT MELLETT).

Várjuk régi és új vásárlóinkat!

ÉRTESÍTÉS
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dokumentációs Igazgatósága megke-
resésére Sárbogárd város polgármes-
teri hivatala értesíti a Sárbogárd, Ber-
csényi utcai zsinagóga környezetében
lévõ ingatlantulajdonosokat — 530,
531/A/1-tõl 631/A/5-ig, 532, 534,
611/1, 611/2 hrsz. — és a lakosságot,
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal megindította a zsinagóga mûem-
léki védetté nyilvánításának elõkészí-
tõ eljárását.
A védetté nyilvánítással kapcsolatban
esetlegesen felmerülõ kérdésekkel a
(KÖH) Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Székesfehérvár, Távírda u. 2.,
III., Dokumentációs Igazgatósághoz
lehet fordulni.

Sárbogárd város polgármesteri hivatala
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasználá-
sú hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecslés-
sel. 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 ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika 06
(20) 924 3830. (0921735)

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

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

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

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

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

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)

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

Sárbogárd—Töbörzsökön ház 3 millió Ft-ért el-
adó; 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 személyesen a
presszóban. (0921594)

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

Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 495 1928.
Szántó eladó; 06 (20) 968 7406. (0921915)

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

Philips gyártmányú telefonos fax, tintasugaras
olcsón eladó vagy számítógépre cserélhetõ. Ér-
deklõdni: 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.
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)

Összkomfortos, kis kertes családi ház, alacsony
rezsivel hosszútávra kiadó a városközponthoz kö-
zel; 06 (20) 257 9368. (0921890)

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 üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 06 (25) 508 080, 06 (25) 518 012.

Felsõkörtvélyesen 4200 m2-en fekvõ, felújítás
alatt lévõ, 30 m hosszú parasztház+szántóval el-
adó. Tel.: 06 (30) 438 4658. (0921882)

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

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

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

Akció november 17-ig! Lakáscélú hitelhez nincs
értékbecslési és közjegyzõi díj, szabadfelhasz-
nálású jelzáloghitelek. Tel.: 06 (30) 568 3974, 06
(30) 363 8979, 06 (70) 387 2039. (0921995)

Sárbogárd központjában 2006. októberében el-
készült, új építésû, amerikai stílusú családi ház el-
adó; 06 (70) 534 8326. (0921994)

Tollpaplankészítés! Sárszentágota, Széchenyi
u. 5/B., Pákolicz Árpádné; 06 (25) 476 051. (0921993)

Albérlet kiadó az Árpád-lakótelepen,
30.000+rezsi+kaució, 06 (20) 979 4067. (0921988)

Bútorboltba talpraesett, kommunikatív nõi el-
adót keresek; 06 (20) 9937 248. (0921987)

Alkalmanként bébiszittert, illetve bejárónõt ke-
resek; 06 (20) 9937 248. (0921987)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó; 06
(30) 225 2067. (0921983)

30 db, kilenchetes malac eladó. Köztársaság út
91. (0921981)

Rántani való csirke kapható. Tinódi u. 107. Tel.:
06 (25) 462 684.

91-es évjáratú, MB100-as, dobozos hûtõkocsis
Mercedes eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 3997 077-es
telefonszámon. (0921976)

Antik bútorokat vásárolok; 06 (30) 611 9508.
(0921973)

Nagylókon parasztház eladó; 06 (30) 434 1917.
(0921972)

Sárbogárd központjában lakás kiadó: igényes-
nek; 06 (70) 332 1397. (0921970)

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.

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. (0921685)

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)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT CENTER.
Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR 2006. OKTÓBER
21-ÉN, SZOMBATON, REGGEL 7 ÓRÁTÓL

A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN, MAJD
DÉLUTÁN AUTÓRÓL A VÁROS TERÜLETÉN.

AKCIÓSAN téli kabátok, kosztümök,
bõrkabátok, egyéb felsõruházati termékek.

ULMER DIVAT, a Plusszal szemben;
valamint Csík utcai üzletünkben.

ÓRIÁS VIRÁGÚ KRIZANTÉM KAPHATÓ!
Sárszentmiklós, Tisza u. 8.

Telefon: 06 (20) 530 5384. (0921978)

Kíváncsi Ön a 2007. évi
KÖTELEZÕ FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS díjára?
Keresse fel ügyfélszolgálatunkat, ahol adatait

regisztráljuk. Címünk: OTP Garancia
Biztosító ZRt., Sárbogárd, Hõsök tere 11.

Telefon: 06 (25) 461 872. (0921977)

AZ ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

2006. október 21-én lesz
Sárbogárd—Sárszentmiklóson,

az Alapi út mellett.

3K 2002 Fémipari Kft.

CO-val hegeszteni tudó

lakatosokat

keres a sárbogárdi Videoton területén

mûködõ vállalkozásához.

Telefon: 06 (30) 9561 891.
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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
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Nyílt
tér

Nem vagyok lerakatos
A múlt héten lapunkban megjelent „Bot-
rányos temetés” címû írással kapcsolat-
ban Major József, a Szentlélek Temetke-
zés sárkeresztúri ügyintézõje kifogásolta,
hogy abban õ „lerakatosként” volt említ-
ve. Elmondása szerint õ nem lerakatosa,
nem hivatalos megbízottja a temetkezés-
nek. Vállalkozóként virágboltot üzemel-
tet. Igaz, hogy az üzleténél ki van téve,
hogy „Temetkezési ügyintézés”, és az
ügyintézésért temetésenként 5.000 Ft
költségtérítést kap, de nem lerakatosként
alkalmazott dolgozója a Szentléleknek.
Visszautasítja a polgármester ezzel kap-
csolatos nyilatkozatát, mert szerinte az
önkormányzatnak mint fenntartónak
lenne a dolga a hûtõ üzemeltetése. Úgy

gondolja, mivel nincs papírra rögzítve,
hogy kinek mi a feladata, ezért van ez a vi-
ta. Az is gond szerinte, hogy a hûtõ csak
akkor üzemel, amikor halott van benne,
így a hûtõ nem tudja idõben elérni a
megfelelõ üzemi hõmérsékletet.
Virág Miklós polgármester ezzel kapcso-
latban elmondta, hogy a hûtõ jó, megfele-
lõen mûködik. Errõl azóta ismételten
meggyõzõdtek. Probléma csak akkor le-
het, ha nem kapcsolják be, vagy közben
kikapcsolják. Elmondása szerint egyér-
telmû, hogy hûtõ mûködtetését annak
kell biztosítania, aki azt használja. Az ön-
kormányzat csupán annak mûködõké-
pességét garantálja, és ha meghibásodik,
kijavíttatja.

/H/

Kérdezték

Szemetes buszváró
Sárkeresztúrról kérdezték, hogy: kinek a
feladata a buszvárók takarítása, rendben
tartása? A Lóránt kocsma melletti busz-
váró környékét fényképezve valóban ta-
pasztalható, hogy tele van szeméttel
nemcsak a buszváró, hanem végig mellet-
te az árok is, vandálok lebarmolták és ki-
borították a szemeteskukát.
Virág Miklós polgármestert kérdeztem
ezzel kapcsolatban. Õ elmondta, hogy az
önkormányzat feladata a buszvárók taka-
rítása. Erre hetente egy alkalommal ke-
rül sor, de úgy tûnik, ez nem mindig elég.
Sajnos vannak, akik vandál módon meg-
rongálják nemcsak a szemetes edénye-
ket, hanem az oldaluk is. Az egyik buszvá-
rónak még a plexi oldalát is kidöntötték,
hogy kioperálhassák belõle a fémet. Ott is
csak egy hét múlva szóltak, hogy mi tör-
tént. A buszvárók javítását elvégzik, és a
jövõben fokozott figyelemmel ellenõrzik
a buszvárók tisztaságát.

Hargitai Lajos

Hogyan
ünnepelhetünk

az 50. évfordulón?
(Rendszerváltás helyett

rendszámváltás)
Hosszas tépelõdés után kikértem a Pod-
maniczky-palotából a rólam összegyûjtött
„titkos” és „szigorúan titkos” írásokat. Az
egész — úgy ahogy van — elképesztõ.
Senkire sem haragszom, egy cseppet sem!
Egy ötvenhatos édesapa fájdalma, bánata,
szorongása azonban ide kívánkozik. A na-
pokban mesélte el leánya — akkor is csak
édesanyjának —, hogy együtt avatták ta-
nárrá Gyurcsány Ferenccel 1983-ban. Mi-
kor 2004 közepén tudomására jutott, hogy
Gyurcsány Ferenc lesz hazánk miniszter-
elnöke, nem tudott aludni két éjszakán.
Nevezett évfolyamtársa ugyanis két alka-
lommal is KISZ-fegyelmi eljárást folyta-
tott ellene. Elõször a Beszélõ olvasása volt
a vád. Majd annak terjesztésével vádolták
(eredménytelenül), mert a róla, illetve
édesapjára vonatkozó feljegyzések min-
dent lehetõvé tettek. A Janus Pannonius
Tudományegyetem tanulmányi osztálya a
tanulmányai folytatásától való eltiltást is
kilátásba helyezte. Természetesen a kis-
lányt sebezhetõ pontja (az édesapjának
1956-os múltja) miatt hosszan szorongat-
ták. A szorongás az aszténiás érzések leg-
rosszabbika. Bomlasztó, romboló hatása
lelkileg kikészíti az embert. A kislány a
szülõk kímélése érdekében csak most tá-
lalt ki részletesen, most is csak az anyjá-
nak. Meghurcolt édesapját kímélni akarta
most is.
„Istenemre!” — ugrottam fel a hallott tör-
ténet hatására. Most kellene ünnepelni az
1956-os Magyar Forradalom és Szabad-
ságharc 50. évfordulóját. Hogyan fog ez
lezajlani, ha a totalitárius diktatúra kulcs-
pozíciókban maradt emberei a „rende-
zõk”? Az igazi ünnepléshez valódi rend-
szerváltás kellett volna, amelynek éppen a
személycserék lettek volna a feltételei! Ez
csak „rendszámváltás”, ahogyan egy baj-
társ a minap keserûen megjegyezte. Arra
már gondolni sem érdemes, hogy a mi ha-
lálunk után az egész 1956-os forradalom
és szabadságharc történetét hogyan írják
át majd régi-új uraink.

Ujságh Tibor ny. tanár,
Sárbogárd 56-os nemzetõrparancsnoka

1956-os deportált, internált, elítélt (a Leg-
fõbb Bíróság ítélete: Budapest. II.
44./1958-57. szám, kelte: Budapest, 1958.
április 2.)

Ismét temetkezés
Az elmúlt héten az újságban megjelent
„Botrányos temetés” címû cikkhez sze-
retnék néhány dolgot hozzáfûzni.

Évek óta foglalkozom temetkezési ügyin-
tézéssel Sárkeresztúron. Ha a hullaház-
ban lévõ hûtõvel bármi probléma volt,
mindig bátran fordulhattam Virág Mik-
lós polgármester úrhoz. Õ rögtön intéz-
kedett a rendbehozataláról. Soha nem
fordult elõ, hogy bármilyen oknál fogva

kikapcsoltatta volna a készüléket, vagy
elzárkózott volna a segítség elõl. Azt pe-
dig bizton állíthatom, hogy a hûtõ jól mû-
ködik. Úgy gondolom, hogy elég aljas do-
log a felelõsséget másra hárítani, ha vala-
ki, nevezetesen a temetkezési vállalkozó,
elkövet egy ilyen szarvashibát. Sárkeresz-
túron ilyenre még nem volt példa. Töké-
letesen megértem a család felháborodá-
sát.

Bori Mónika


