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ALAPI TÖKFESZTIVÁL
Lehet, hogy Alap ezután nemcsak az ala-
pi táncról, néphagyományokról lesz hí-
res, hanem a töktermelésérõl is. Ezt erõ-
sítheti a hétvégén, egyelõre csak szûkebb
körben, a Bóbita Óvodában megrende-
zett tökfesztivál. Méhes Lajosné polgár-
mester asszony eddigi óvodavezetõként
nehezen tud elszakadni az óvodától, mert
most is ott sürgött-forgott a gyerekek kö-
zött, akik buzgón vájták ki a tök belsejét.
Az idén nagyon jól sikerült a töktermés,
így lett nyersanyag bõven az alapi tök-
fesztivál megrendezéséhez.

Mindenféle alakút, színût, nagyságút lát-
tam az asztalokon. Az egészen kicsitõl a
hordónyi tökig rengeteget összehordtak.
Ezekbõl készültek aztán töklámpások,
szobadíszek és sokféle összeállítású õszi
kosár. Ebben a munkában a résztvevõ fel-
nõtteknek és a gyerekeknek segített Soós
Margit dunaföldvári népi iparmûvész és
Tóth Sándorné Pálfáról. Soós Margit a
Dunaföldvári Kulturális Egyesület elnö-
ke, a helyi kézimunkaszakkör vezetõje.
Mint elmondta, õ elsõsorban textiles, de
foglalkozik csipkekészítéssel, hímzéssel,
viseletek készítésével is. Most a lehetõsé-

geik javultak, mert a dunaföldvári vár fel-
újítása után ott kaptak helyet.
Tóth Sándorné teleházvezetõ, játszóház-
szervezõ népi játékokkal foglalkozik. Õ a
fesztivál résztvevõinek az ünnepkörhöz
kötõdõ hagyományokról beszélt. Ma-
gyarországon a népi alakoskodó játékok-
ban használták elõszeretettel a tököt.
Mindenszentek idején ijesztésül gyertyá-
val kivilágított töklámpát raktak ki a te-
metõ kapufélfájára és a sírokra a legé-
nyek. Faragtak belõle álarcot is, és azt
magukra öltve vonultak végig a falun.
A tök régen alapvetõ élelmiszer volt, úgy
is hívták, hogy a szegények pecsenyéje.
A gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt
nagy élmény volt a tökök kifaragása,
azokból játékok, maskarák, díszek elké-
szítése. A végén az elkészült alkotásokból
kiállítást rendeztek.

Hargitai Lajos

SIKKASZTÁS GYANÚJÁVALSIKKASZTÁS GYANÚJÁVAL

NYOMOZ A RENDÕRSÉGNYOMOZ A RENDÕRSÉG

10 milliós nagyságrendû sikkasztás gyanújával folytat vizs-
gálatot a sárbogárdi takarékszövetkezetnél a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálati osztálya, feljelentés alapján
— tájékoztatta lapunkat érdeklõdésemre Lasancz Zoltán
rendõrkapitány. Az ügyben részletes tájékoztatást a vizsgá-
lat lezárása után adnak.

Hargitai Lajos
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Kérdéses konszenzus
A napirend tárgyalását megelõzõen dr.
Szabadkai Tamás tájékoztatta a testüle-
tet arról, hogy megalakult az MSZP-frak-
ció, melynek tagjai: Etelvári Zoltán, dr.
Berzeviczy Gábor, Õri Gyula, Schmidt
Lóránd, vezetõje pedig jómaga. Javasol-
ta: a bizottsági tagok megválasztását tûz-
zék ki más idõpontra, és folyjanak továb-
bi egyeztetések, hogy legyen lehetõsége
az MSZP-frakciónak is véleményt for-
málni.
Fülöp Sándor: Az alakuló ülés után töb-
ben megkérdezték tõlem, miért tartóz-
kodtam. Ennek oka az, hogy az ülés elõtt
volt egy minden fórumot érintõ egyezte-
tés, melynek lett volna még egy fordulója,
amelyre azonban a Fidesz és a polgár-
mester nem jött el. Az elsõ fordulón ki-
alakult egy méltányos bizottsági elosztás,
ami akkor mindenki számára elfogadha-
tónak tûnt. Ezt viszont az alakuló ülésig
— nyilván egy háttéralku miatt — átdol-
gozták. Azért tartózkodtam, mert nem
tudtam, hogy a háttéralku mit tartalmaz.
Úgy látom, hogy a bizottsági helyek el-
osztása azóta sincs elõkészítve, emiatt
nem lesz biztosítva az ellenzékiség, ezért
én is azt kérem, hogy ne most tárgyaljuk a
kérdést.
Juhász János: Az általam kialakított
konszenzust magamra nézve kötelezõ-
nek elfogadom, én nem fogok aláírni
semmit, úgyhogy engem hétfõn, 14 óra-
kor ne is várjanak. Nem értettem, hogy
miért dr. Szabadkai József képviseli az
MSZP-t, hiszen nem is tagja a képvise-
lõ-testületnek. Az MSZP-nek volt két al-
polgármester-jelöltje, abból az egyik, dr.
Szabadkai Tamás megmondta, hogy
nem kíván együttmûködni velem. Én sem
õvele. Így kizárásos alapon Ferencz
Kornél az MSZP alpolgármestere. Én a
további egyeztetéseket a két alpolgár-
mesterrel folytattam le. Nem javaslom,
hogy változtassunk a napirenden.
A testület többsége végül elfogadta a na-
pirendet.

Vita a bizottságokon

Milyen és mennyi legyen?
Juhász: Minden bizottságnál 5 tagot ja-
vaslok: 3 választott képviselõt és 2 külsõs
tagot.
Dr. Szabadkai: A városfejlesztési és a
pénzügyi bizottság összevonását nem tá-
mogatom. Polgármester úr, elmondtad,
hogy költségtakarékos módon szeretnéd
megoldani a testület mûködését, hogy
egy személy egy bizottságban dolgozzon
csak. Ilyen már nincsen, hogy ha valaki

több bizottságban van, akkor több tiszte-
letdíjat vehet fel, éppen ezért nem jó in-
dok, hogy egy összevont bizottság legyen.
Pénzügyi bizottságnak a törvény szerint is
lennie kell, a városfejlesztési bizottság
pedig arra jó, hogy a lakosság apró-csep-
rõ ügyeit vigye. A civil bizottságot az
MSZP javasolta négy évvel ezelõtt. Jelen
pillanatban e bizottság felállítása egy po-
litikai alku része, melyben nem kívánunk
részt venni. Akik négy évig ostorozták a
civil bizottságot és annak elnökét, azok
most nem kétséges, hogyan szavaznak.
Juhász: Akik ostorozták, azokat ti figye-
litek, akik pedig ajnározták, azokat majd
én figyelem. A második bizottsági tagsá-
gért is lehet tiszteletdíjat kapni, ha olyan
rendeletet hozunk 31-én, csak az alapdíj
45%-át nem haladhatja meg.
Horváth Tibor: Tamás, úgy szokták mon-
dani, hogy az óriáskerék nem áll meg.
Juhász: Örüljünk, hogy van egy stabilnak
tûnõ többség, amelyik szolgálja a város
érdekeit, a pártokat meg hagyjuk kívül,
meg a köpönyegeket, ezt többen elmond-
ták.
Dr. Berzeviczy Gábor: Vannak olyan
képviselõk is, akik tiszteletdíj nélkül dol-
goznának a bizottságokban.
Juhász: Én már nem ragaszkodom sem-
mihez, konszenzusos ember vagyok.
Dr. Berzeviczy javaslatát, miszerint le-
gyen egy különálló városfejlesztési bi-
zottság, elvetették.
Bártfai Antal javasolta, hogy az oktatási
bizottság nevében legyen benne az egy-
házügyi is, hogy a történelmi egyházak-
hoz kapcsolódó személyek érdeke is
megvalósulhasson.
Szenci György: Feladatkör is kell hozzá.
Bártfai: A bizottság folyamatos kapcso-
latot tartson a történelmi egyházakkal.
Juhász: Ezt nem tárgyalta az ügyrendi és
jogi bizottság.
Hitoktató Varga László: Amikor tárgyal
az üjb., akkor térjünk vissza rá.

Osztozkodás a helyeken

A bizottsági helyek elosztásánál azt tar-
tották szem elõtt a képviselõk, hogy ame-
lyik bizottság vezetõje fideszes, annak
jobboldali többsége legyen, amelyik pe-
dig MSZP—SZDSZ-es, annak baloldali.
Az ügyrendi és jogi bizottság elnöke dr.
Szabadkai Tamás; tagok: Etelvári Zol-
tán, Bódai Gábor; külsõs tagok: Rigó Ist-
ván, Tóth Zoltán.
A pénzügyi, városgazdálkodási és -fej-
lesztési bizottság elnökének Fülöp
Bártfai Antalt javasolta, mert szakmailag
õt tartja a legalkalmasabbnak, de indítvá-
nyát nem fogadta el a többség. Így Sinka
Attilát választották meg elnöknek; tagok:
Gábris István és dr. Berzeviczy Gábor.
Sinka Attila külsõs tagoknak Sipos Atti-
lát és Móricz Lászlót javasolta.
Ferencz Kornél: Az MSZP-frakciónak
tagja már nem vagyok, a baloldaliságo-
mat, párttagságomat továbbra is fenntar-
tom, Orbán Viktort ugyanúgy nem szere-
tem, és a baloldal részérõl én is Móricz
Lászlót javaslom.
Fülöp: Most nem kilencek, hanem tízek
vezetik a várost, tehát javult a helyzet. Az
lenne a jó, ha nem a tízek döntenének
minden személyi kérdésben.
A civil kapcsolatok, ifjúsági és sport-
bizottság elnökének Nedoba Károlyt vá-
lasztották; tagok: Horváth Tibor,
Schmidt Lóránd; külsõs tagok: Sárközi
László, Lakatos Péter.
Ferencz javasolta Õri Gyulát, aki azon-
ban nem vállalta a tagságot.
Az oktatási és kulturális bizottság elnö-
ke h. Varga László; tagok: Horváth Ti-
bor, Fülöp Sándor; külsõs tagok: Bõjtös
Attila, Vollár János. Õri Gyula ez eset-
ben sem vállalta a tagságot, az õ helyébe
lépett Fülöp.
Az egészségügyi és szociális bizottság el-
nöke Szakács Benõné; tagok: Õri Gyula
és (a tagságot nem vállaló Bártfai Antal
helyett) Nedoba Károly; külsõs tagok:
Tóth Borbála, Varga Imre.
A döntést megelõzõen dr. Szabadkai el-
nöknek Õri Gyulát, az egyik külsõs tag-
nak pedig Molnár Istvánnét javasolta.
Ám egyik indítványa sem kapott többsé-
get.

Bártfai lesz a „Nemecsek”

Bártfai: Meglepõdve veszem tudomásul
azt, hogy itt pillanatnyi döntések alapján
áll össze Sárbogárd önkormányzatának
bizottsági összetétele. Ezen fel vagyok
háborodva! Szerintem szakmai alapon
kell bizottsági tevékenységet folytatni.
Én a szociális bizottságban a tagságot
nem vállalom, mert az egészségügyi dol-
gokhoz nem értek.
Etelvári: Látom, Tóni, jól megaláztak,
megmondom õszintén.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Lajos

N A P L Ó
— a sárbogárdi testület október 27-ei rendkívüli nyílt ülésérõl —
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ELKAPTAM EGY LEVELET
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselõtársaim!
A Magyar Szocialista Pártnak tagja vagyok, tagságomat tovább-
ra is fenn kívánom tartani. Az MSZP-frakciónak tagja nem let-
tem, amikor újonnan megalakult. A testületben független bal-
oldaliként, nem pártkatonaként, Kislókot kívánom képviselni,
alpolgármesterként pedig a várost szolgálni.
A minap napvilágot látott egy levél, amelyet egy ügyvédi irodá-
ban írtak, és amely azzal próbálkozik, hogy — többek közt —
személyemet is besározza; becsületrõl‚ undorról, árulásról pa-
pol. Mondhatnánk azt‚ hogy nem az a lényeg, mit ír‚ hanem
hogy ki írja. De úgy érzem, ennél kicsit most többrõl van szó.
Mindkét kampányba rendkívüli energiát fektettem, pénz, pari-
pa‚ fegyver nem számított. A volt polgármesterjelöltünk (Sza-
bados Tamás) meghirdette a politikamentes, konszenzuson
alapuló városvezetést, melyet a zászlónkra tûztünk. Csakhogy
nem várt fordulat következett be: elvesztettük a választást. Tár-
gyalásokba kezdett mindenki mindenkivel, elõjöttek még a hát-
térbõl figyelõ, segítõ (cigarettázó) kezek is, csak egy baj volt,
hogy Juhász János nem tárgyalt érdemben mindenkivel. A frak-
ciónk elvárta, hogy a következõ ciklusban is majd a Nedoba meg
a Kornél ordítozzanak a Juhásszal, fenyegessék a másik oldalt‚
a többiek meg majd szavazgatnak, ha éppen nincsenek annyira
megsértõdve, hogy még magukkal sem állnak szóba.
Tisztelt Képviselõtársaim! Ez az, amelyre nem vagyok hajlandó
az elkövetkezendõ ciklusban! Juhász Jánost nem támogattam,
de õ Sárbogárd város polgármestere, aki kezet nyújtott mindkét
politikai oldalnak, és a város ellen elkövetett bûnnek számítana
azt nem elfogadni. Igen, elfogadtam‚ mert erre választottak
meg, erre esküdtem fel.
Ha a frakció vagy a párt úgy gondolja‚ hogy tartozom nekik vala-
mivel, akkor számoljunk el oda-vissza‚ és ha tartozás van,
egyenlítsük ki a számlát! Tiszta elszámolás‚ hosszú barátság.
Akár tehetjük ezt a nyilvánosság elõtt is‚ de akkor mindent itt
tegyünk!
A mandátumom visszaadásának felszólításáról érdemben azzal
vagyok hajlandó tárgyalni‚ aki legalább egyszer megmérettette
magát egyéniben, és akinek nem finanszíroztam a fia mindkét
kampányának egy részét! A becsület, árulás, undor szavak ak-

kor nem merültek fel‚ amikor a város tulajdonában lévõ cég em-
berei a cég eszközeivel építették a pódiumokat‚ szerelték fel a
transzparenseket, ragasztották a plakátokat, hordták az aktivis-
tákat, mindezt a levélíró fiának a pozíciójáért. A magánlevél
írójának üzenem, hogy levelét meg nem kaptam, hogy szólni
nem most kéne, hanem eddig kellett volna, amikor is a fia kam-
pányában robotoló aktivistáknak még egy köszönöm sem járt,
az önkormányzati választások meg le voltak tudva azzal, hogy
„ez a Szabadoskának a kampánya, oldja meg” — a titkos
MSZP-s kasszák pedig bezárultak! EZT hívják mifelénk cser-
benhagyásnak! Akkor hol volt a politikai kultúra?
Vagy közeleg a tisztújítás, amikor meg kell osztani a szervezetet
a végsõ csata eldöntéséhez?
Ha az igazam megvédésérõl van szó, nekem nem drága a man-
dátum visszaadása sem, és újból megmérettetem magam a vá-
lasztóim elõtt tiszta lelkiismerettel.
Hogy mire, kitõl kaptam október l-jén felhatalmazást, arról
bárkivel hajlandó vagyok vitázni egy feltétellel: kizárólag Kis-
lókon!

Ferencz Kornél, Kislók település egyéni képviselõje
/X/ Fizetett politikai hirdetés

Kinek milyen frakciója van?
Különös helyzet alakult ki a sárbogárdi képviselõ-testületben.
A volt MSZP-s Juhász János személyében a jobboldalnak
„jobboldalon álló, kicsit baloldali” polgármestere lett. Aztán
ment az osztozkodás, és a polgármester átrántott a baloldalról
két személyt. Nagy fogás volt, mert az MSZP frakcióvezetõjét,
Nedoba Károlyt és Ferencz Kornélt tudta átállítani jobbra. A
megalakult hattagú MSZP—SZDSZ-frakció ekkor kizárta so-
raiból a két „árulót”, és mandátumuk visszaadására szólította
fel õket. Õk azonban továbbra is MSZP-tagok maradtak, és a
baloldali értékek képviseletét vallják magukénak. Így most a
jobboldalnak lett egy baloldali kisfrakciója is. Bártfai Antal lett
a Nemecsek a testületben, mert senkivel se volt hajlandó játsz-
mázni; nem politikai pártok színébe csomagolt hatalmi magán-
alkuk, hanem a tényleges feladatok mentén tudta csak elkép-
zelni a testületi munkát. Persze, ez nem kellett senkinek se, így
most rághatja egyedül a gittet.
A bizottsági helyek jó részét ezután nem szakmai alapon, ha-
nem pártalkuk alapján, pofára osztották ki. Akkor aztán már a

hasamat fogtam a nevetéstõl, amikor Bártfainak még bizottsági
helyet se ajánlottak a városgazdálkodási bizottságban, hanem
— hogy neve legyen a gyereknek — egy szociális bizottsági
hellyel akarták megvigasztalni, amit természetesen nem vállalt,
hiszen ahhoz nem ért. Így lett õ az egyetlen képviselõ, aki egyet-
len bizottságban sem visel posztot. Ez persze anyagi hátránnyal
is jár.
A keddi testületi ülés egyik nagyon fontos napirendi pontja a
képviselõi tiszteletdíjak megállapítása volt. Annak ellenére,
hogy semmire sincs már pénz a városban, megszavazták, hogy a
képviselõi tiszteletdíjakat havi 60.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra eme-
lik. Ennyit azonban csak az kaphat, aki valamelyik bizottságban
benne van.
Hát, így fest a sárbogárdi kis magyar demokráciának nevezett
kabaré.

Hargitai Lajos
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Szüreti felvonulás Sárhatvanban

A múlt héten a pusztaegresiek vonultak
fel a sárhatvaniakkal együtt mindkét falu-
ban, ezen a hétvégén a sárhatvani vállal-
kozók segítségével Sárhatvan saját szüreti
felvonulást rendezett. A felvonulásban
részt vett szinte az egész falu. Hat kocsi-
val, énekelve vonultak végig a falun. Utá-
na közös ebéden vettek részt a klubnál, es-
te pedig táncmulatságot rendeztek a
szépen feldíszített klubhelyiségben.

Hargitai Lajos
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Kistérségi elnökválasztás huzavonával
Mint azt lapunk elõzõ számában olvashatták, háromszori neki-
futásra se tudott elnököt választani a Sárbogárdi kistérség taná-
csa. A háromszor megismételt szavazás ugyanazt az eredményt
hozta: hat polgármester szavazott Varga Gábor cecei polgár-
mesterre, négyen Juhász János sárbogárdi polgármesterre. Az
eredményességhez az kellett volna, hogy Varga Gábor hét sza-
vazatot kapjon. Ezért ismételt szavazásra október 26-án, dél-
utánra újra összehívták a kistérség polgármestereit. Ekkorra
megérkezett a közigazgatási hivatal állásfoglalása is a választás-
sal kapcsolatban. Az állásfoglalásból kiderült, hogy nemcsak 7
szavazat szükséges, de az is kell hozzá, hogy a településlétszám
is legyen hozzárendelve. Vagyis igen bonyolult, kéturnás szava-
zást kellett rendezni. Minden település lakosságszáma szerint
kapott szavazatmennyiséget. Összesen 42 szavazatot osztottak
ki a települési polgármesterek között. Sárbogárd lakosságszá-
ma szerint eleve elvitte a szavazatok felét,
szám szerint 21-et, a másik 21-et a többi tele-
pülés közt osztották ki.
Juhász János elmondta, hogy az eredményt
látva visszalép, mert a helyzeten fordítani úgy-
sem tudna. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy õ
Varga Gábort sem hajlandó támogatni, nem
tartja õt az elnöki posztra alkalmasnak, mert a
megyei Fidesz-frakcióban vele kapcsolatban
negatív véleményt hangoztatott. Virág József
hantosi polgármestert javasolta elnöknek.
Virág József kijelentette, hogy õ csak akkor
vállalja a jelölést, ha senki más nem vállalja.
Ekkor Varga Gábort 8 igen, 1 nem és 1 tartóz-
kodás mellett elnöknek jelölték. A választás ez
esetben is eredménytelen lett.
A lakosságszám-arányos urnában 18 igen és 22
nem, a másik urnában 7 igen és 3 nem szavazatot számolt össze
a szavazatszámláló bizottság.
Tóth Ervin kistérségi irodavezetõ sürgette: jó lenne, ha mielõbb
lenne elnök, mert hetek óta nincs aláíró, így nem tudják kifizet-
ni a számlákat.
Varga Gábor visszalépett, és Méhes Lajosné alapi polgármes-
tert javasolta elnöknek, Virág József pedig Tóth Józsefet, õ
azonban ezt nem vállalta. Juhász Jánosnak Méhes Lajosnéval
szemben az volt a kifogása, hogy még kezdõ polgármester, nincs
tapasztalata. (Juhász is kezdõ volt négy évvel ezelõtt, mégis
kistérségi elnök lett. Szerk.)
Méhes Lajosné jelölését a többség támogatta, de õ sem kapta
meg a többséget a szavazás során.

Méhes Lajosné ekkor Magyar
József mezõszilasi polgármes-
tert javasolta elnöknek.
Magyar József azt a feltételt
szabta, hogy csak akkor vállalja
az elnökséget, ha két alelnökre
tehet javaslatot: Varga Gábor-
ra és Juhász Jánosra.
Juhász János visszautasította a
felkérést: „Ahol már voltam
plébános, ott nem leszek sek-
restyés.” Magyar Józsefet vi-
szont elnöknek elfogadható-
nak tartotta, és kinyilatkoztat-
ta, hogy meg fogja õt szavazni.

Magyar József ekkor Varga Gábort és Virág Józsefet javasolta
alelnököknek.
Magyar Józsefet a településszám szerinti szavazással 9 igen, 1
nem, a lakosság számaránya szerint 38 igen, 3 nem szavazattal
elnöknek választották.
Ezután Virág Józsefet megválasztották alelnöknek, Varga Gá-
bort pedig a decemberi társulási ülésen történõ rendeletmódo-
sítás után választják meg második alelnöknek. Ezt követõen
megválasztották a pénzügyi bizottság elnökét Tóth József
nagylóki polgármester személyében.
Ezzel végre megkezdheti törvényes mûködését a Sárbogárdi
kistérség tanácsa.

Hargitai Lajos

Kistérség

Miért nem Juhászt választották elnöknek?
A Sárbogárdi kistérség polgármesterei
közül többen már az elõzõ ciklusban is
gyakran háborogtak Juhász János ellen.
Személyeskedõ stílusa, az ülésvezetések
hangneme csak a kisebbik gond volt szá-
mukra. Azt panaszolták elsõsorban, hogy
Sárbogárd polgármestere nem hajlandó
belátni, hogy Sárbogárd nem úgy tartozik
felelõsséggel a térségéért, hogy megoszt-
va a településeket, egyeseknek elõnyt jut-
tatva, a másik rovására uralkodik rajtuk,
miközben csak a maga hasznát nézi. El-
mondásuk szerint be kellene látnia Sár-

bogárdnak, hogy a város boldogulása
nem térsége ellenében, hanem a térség
településeinek javát szolgálva lehetséges.
Mert csak egy dinamikusan fejlõdõ kis-
térséggel együtt gyarapodhat a város is.

A választások aztán úgy alakultak, hogy
több olyan új polgármester került be,
akiknek Sárbogárd már nem tekintély,
hanem csak egy település a tíz közül. Úgy
tûnik, eljött az ideje annak, hogy a pol-
gármesterek egyenrangúságot követelje-
nek településük számára.

Most hosszas választási huzavonával el-
érték, hogy ne a sárbogárdi polgármester
legyen az elnök, és még azt az ígéretet is
megkapták hozzá, hogy Sárbogárd min-
denben támogatni fogja a kistérségi tö-
rekvéseket.

Talán lesz változás Sárbogárd kistérségi
politikájában?

A vidéki polgármesterek ebben bíznak.

Hargitai Lajos
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Hídbontók
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra be-
jelentés érkezett, mely szerint Káloz—
Belmajorban a kanálison átívelõ hidat
megbontották, és abból vasgerendákat
vittek el. A hídelemeket a rendõrök egy
sárkeresztúri színesfémátvevõ-telepen
megtalálták és lefoglalták. Megállapítást
nyert, hogy oda egy sárkeresztúri testvér-
pár szállította be a bejelentés elõtti na-
pon. A testvérpárt keresi a rendõrség. A
kárra vonatkozóan a kálozi önkormány-
zat feljelentésében nyilatkozik majd.

Bespájzoltak télire
Ismeretlen tettes október 12-én, 19.00
óra és október 13-án, 7.00 óra közötti idõ-
ben E. J.-né sárosdi lakos ingatlanjának
melléképületébõl, valamint a lakóház
alatt lévõ garázsból az ajtók záratlan álla-
potát kihasználva füstölt húst, fagyasztott
húst és zöldségeket tulajdonított el. Az
okozott kár kb. 50.000 Ft.
Ismeretlen tettesek szeptember 14-e és
október 14-e közötti idõben a dr. D. J.
ráckeresztúri lakos tulajdonát képezõ,
Sárkeresztúr, Szent István utcában lévõ,
jelenleg lakatlan ingatlanba ajtóbefeszí-
tés módszerével behatoltak, és onnét für-
dõszoba-felszerelést és gáztûzhelyt tulaj-
donítottak el. Az okozott kár: 67.000 Ft,
rongálással 2.000 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes október 14-ére virradó-
ra T. J. sárosdi lakos családi házának be-
kerített udvaráról kerítésvágást követõ-
en 400 kg fát tulajdonított el. A lopással
okozott kár 6.000 Ft, rongálással 500 Ft
kár keletkezett.

Ismeretlen tettes október 18-án, 18.00 és
október 19-én, 11.00 óra közötti idõben
behatolt T. Gy.-né sárosdi lakóházába
kerítésbontás módszerével, és onnan el-
tulajdonított 1 db öntöttvas kályhát, illet-
ve 2 db réz hegesztõkábelt. Az okozott
kár kb. 40.000 Ft.

A hiszékenység
csapdája

Ismeretlen tettesek október 13-án, 14.00
és 15.00 óra közötti idõben M. J.-né alapi
lakos figyelmét elterelve bementek a la-
kásába, és onnan készpénzt tulajdonítot-
tak el. Az okozott kár 600.000 Ft.
Ismeretlen tettes október 17-én, 12.00 és
12.30 óra közötti idõben T. J. mezõszilasi
lakoshoz bement azzal az ürüggyel, hogy
temetkezési pénzt hozott, de váltson fel
20.000 Ft-ot. A sértett elõvette a pénztár-
cáját, melyet az ismeretlen személy eltu-
lajdonított, a benne lévõ 230.000 Ft kész-
pénzzel együtt.

Fúvóstrió
B. M. sárkeresztúri lakos október 14-én,
2.45 órakor Sárbogárd belterületén ittas
állapotban közlekedett egy Trabant típu-
sú személygépkocsival. Az intézkedõ
rendõr LION alkoholszondát alkalma-
zott, amely a lefújás után 0,94 mg/l érté-
ket mutatott. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra elõállításra került Seres Ethy-
lométer vizsgálat céljából. Az alkohol-
szonda lefújás után 0,70 mg/l ezreléket
mutatott. A mérési eredményeket, vala-
mint az alkoholfogyasztást jegyzõkönyv
aláírásával elismerte, ezért vérvételre
nem került sor.
R. K. sáregresi lakos október 16-án, 2.00
órakor Sárbogárd belterületén ittas álla-
potban közlekedett egy Alfa Romeo tí-
pusú személygépkocsival. Az intézkedõ
rendõr LION alkoholszondát alkalma-
zott, amely a lefújás után 0,52 mg/l érté-
ket mutatott. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra elõállításra került Seres
Ethylométer vizsgálat céljából. Az alko-
holszonda lefújás után 0,40 mg/l ezrelé-
ket mutatott. Mivel a Seres eredménye
nem egyértelmûen jelezte a szabálysér-
tést, vagy vétséget, ezért a sárbogárdi or-
vosi ügyeletre vérvétel céljából elõállítot-
ták.
Sz. J. sárbogárdi lakos október 18-án,
15.35 órakor Sárbogárd belterületén ittas
állapotban közlekedett a saját tulajdonát
képezõ Bridge típusú kistraktorral. Az
intézkedõ rendõr LION alkoholszondát

alkalmazott, amely a lefújás után 0,85
mg/l értéket mutatott. A Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállításra került
Seres Ethylométer vizsgálat céljából. A
Seres ethylométert eredménytelenül
tudta megfújni, ezért a sárbogárdi ügye-
letre vérvétel céljából elõállították.

Az üveges fusizik
Ismeretlen tettes október 16-án a Buda-
pestrõl Sárbogárd MÁV-állomásra érke-
zõ 4118-as vonat személyszállító kocsija
két hátsó ajtajának üvegét betörte. Az
okozott kár 7.054 Ft.

Makacs ex
Cs. I. hantosi lakos nem hajlandó kiköl-
tözni egy hantosi ingatlanból, amely válás
után a Sárbogárdi Városi Bíróság ítélete
alapján volt felesége tulajdonába került.

Lidércbrigád
Ismeretlen tettesek október 16-án, 16.30
óra körüli idõben az M. J. S.-né
sárkeresztúri lakos tulajdonában lévõ in-
gatlanon elhelyezkedõ melléképületet
felfeszítették, és onnan fúrógépet, flexet,
dekopírfûrészt, fafûrészt, csavarhúzókat
tulajdonítottak el. Az okozott kár kb.
15-20.000 Ft, rongálással kb. 500 Ft kár
keletkezett.

Sulihuligánok
Gyk. L. R. és társai (kálozi lakosok) a
kálozi Szent István Általános Iskola ta-
nulóit az iskolai szünetekben, valamint az
iskolán kívül is bántalmazták, értékeiket
elvették, valamint zavarják a tanórák
rendjét.

Családgyalázó
P. Gy. alapi lakos október 18-án, 19.00
óra körüli idõben ittas állapotban arcon
ütötte élettársát, majd ezt követõen élet-
társa édesanyját — a tulajdonát képezõ
alapi ingatlanban — tenyérrel, majd
ököllel is fejen ütötte. Az elmúlt idõszak-
ban a rendszeres alkoholfogyasztás alkal-
mával gyermekei elõtt bántalmazta élet-
társát, melynek során 3,5 éves kislánya
többször is megijedt és visszahúzódóvá
vált.

MEGHÍMEGHÍVÓVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

ezennel meghívja Önöket
az 1956-os forradalom és

szabadságharc 50. évfordulója
alkalmából tartandó

megemlékezésre.

Idõpont:

2006. november 4.
Program:

16.00 óra: Sárszentmiklós, az ’56-os
kopjafánál megemlékezés, gyertya-
gyújtás;
16.30 óra: sárszentmiklósi katolikus
templomban mise;
18.00 óra: Sárbogárd, Hõsök tere, az
’56-os emlékhelynél megemlékezés,
gyertyagyújtás, zászlólevonás.

Juhász János polgármester
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR VÁROSI
TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Pusztaegresi Fiúk—Bad Boys
Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ellenbruck, Batári,
Mogyorósi, Kolonics, Fodor. Csere: Bosnyák,
Holcz, Õri Cs., Magyar, Pribék. Bad Boys: —.
Csere: —.
A mérkõzésre a Bad Boys csapata a várakozási
idõ letelte után 3 fõvel jelent meg, így a mérkõzés
3 pontját, az 5-0-s gólkülönbséget a versenykiírás
XIX. (2.) pontja értelmében a Pusztaegresi Fiúk
javára lett igazolva. A vétkes csapat a fenti pont
értelmében további -3 ponttal lett büntetve.

B. B. Truck SE—Twister 1-3 (0-2)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Csendes, Dob-
rovoczki, Varga, Balázs, Zádori. Csere: Bognár, ifj.
Csendes, Heilinger, Sebestyén, Simon. Twister:
Bognár I., Balogh, Tóth, Szabó, Kristóf. Csere:
Bognár T., Katona.
Nem nagy iramú mérkõzésen, védelmi hibából
szerzett kétgólos elõnyt a Twister csapata az elsõ
félidõben. A második félidõ kiegyenlített erõk
küzdelmét hozta, egy-egy góllal. Ezen a mérkõzé-
sen felavatták a Twister kapusát. Góllövõk:
Zádori, illetve Kristóf (3).

Vasutas—Toledo 2005 2-6 (0-1)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Kehl, Kasza, Schmidt,
Czeiner, Novák. Csere: Bozsoki, Guszejnov,
Rozgonyi. Toledo: Csuti J., Bodoki, Csuti T., Ba-
logh, Barabás. Csere: Horváth I., Horváth Zs., Or-
bán.
Kontrából szerzett vezetést a Toledo, helyzete is
sok volt, de szenvedtek a pályán az elsõ félidõ-
ben. A második félidõben jobban pörögtek a fiata-
lok, mégis szépített a Vasutas. A kezdés utáni el-
sõ támadásból gólt ért el a Toledo, majd újabb két
gól, és összeesett a Vasutas. Igaz, Schmidt még
szépített, de megadták magukat, amiért újabb ka-
pott gólokkal kellett fizetniük. Alacsony színvona-
lú mérkõzés volt. Sárga lap: Balogh. Góllövõk:
Czeiner, Schmidt, illetve Balogh (3), Barabás, Or-
bán, Horváth Zs.

Arsenal—Memphis Plusz 4-4 (1-3)
Vezette: Iván K. Arsenal: Haray, Derecskei, Veres
G., Lukács, Veres P. Csere: Csajbók, Érsek, Kiss
A., Kiss R., Palásti. Memphis: Szilágyi, Herczeg,
Takács, Molnár, Fodor. Csere: Kovács, Lóth, Mé-
száros.
Haray rossz kifutása gólt eredményezett. A sze-
rencse a Memphis mellé állt, mert amelyik labda
kapura ment, az mind be is talált Haray kapujába.
Az Arsenal nagy helyzetet is kihagyott a szépítõ
gól mellett. A kapufák aránya 3-1 az Arsenal javá-
ra az elsõ félidõben. A második félidõ elején két
nagy helyzetet hagyott ki az Arsenal, majd szépí-
tett. Szorossá vált a mérkõzés, azonban egyenlí-
tés helyett Fodor lõtt okos gólt. Megint szépített
az Arsenal, majd Veres P. lövését Szilágyi kiütöt-
te, de a labda a védõrõl a hálóba pattant. Változa-
tos mérkõzésen megosztoztak a gólokon. Sárga
lap: Derecskei. Góllövõk: Palásti, Lukács, Veres
P., Takács (öngól), illetve Molnár (2), Kovács, Fo-
dor.

Taki Team—Sárkeresztúr KIKE
4-4 (1-3)

Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Kocsis,
Rohonczi G., Geiger, Tar. Csere: Lakatos. KIKE:
Plézer, Vörös, Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere:
Madár, Visi.

Nem kímélték egymást a csapatok, kemény játék
folyt a pályán. Az elsõ félidõben kétgólos elõnyt
szerzett a KIKE, de ez kevés volt az üdvösséghez,
mert a Taki Team nem adta fel, fogcsikorgatva
küzdött az egyenlítésért, mely a végén sikerült.
Két ellentétes félidõ után igazságos eredmény
született. Sárga lap: Geiger, Lajtos. Góllövõk:
Tar, Geiger (2), Rohonczi G., illetve Sütõ,
Hajdinger (2), Szauervein.
Flamengó—Krencz-nagyker 4-3 (2-3)

Vezette: Iván K. Flamengó: Lekner, Vass, Tóth,
Lakatos, Verbóczki. Csere: Banda, Gál, Killer, Vér-
tes. Krencz-nagyker: Pálinkás, Ragyamóczki, Si-
mon, Somogyi, Király. Csere: Petrovics,
Schneider, Vámosi.
Jól indult a mérkõzés a Krencz-csapat számára.
2-0-ás vezetésre tettek szert. Na, de nem olyan
fából faragták az öregfiúkat, támadtak és szépí-
tettek. A második félidõben a Krencz-csapat
megint kétgólos elõnyhöz jutott. A védelmi hibá-
kat kihasználva megfordította az eredményt a
Flamengó, és megérdemelten szerezte meg a há-
rom pontot a sokat hibázó Krencz-csapat ellen. A
játék hevében hullottak a sárga lapok. Sárga lap:
Vértes, illetve Király, Simon. Góllövõk: Vértes
(2), Killer, Banda, illetve Somogyi, Simon (2).

Haladás—Légió 2000-Fair Bútor
1-3 (1-1)

Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó K.,
Szalai, Fekete, Szabó. Csere: Kiss, Szántó Zs.,
Varga. Légió: Meggyesi, Csuti, Németh, Egei Zs.,
Csizmadia. Csere: Egei J., Horváth, Huszár, Szil-
ágyi Cs., Szilágyi F.
Haladás-rohamokkal indult a mérkõzés. Veszé-
lyesek voltak a Légió kontrái annyira, hogy a ve-
zetést megszerezték. Ragyogó volt az iram, hely-
zetek maradtak ki, végül mégiscsak sikerült dön-
tetlenre menteni az elsõ félidõt. A második félidõ
elsõ helyzetét a Haladás hagyta ki; annyira tá-
madtak, hogy a védekezésrõl teljesen elfeledkez-
tek. Természetes, hogy ilyenkor jönnek a gólok.
Sárga lap: Csuti, illetve Szabó. Góllövõk: Fekete,
illetve Egei Zs. (2), Csizmadia.

Enying—DKS 2-3 (1-3)
Vezette. Iván K. Enying: Varga, Pudelka, Csányi,
Vass, Nagy. Csere: Körmendi I., Körmendi II.
DKS: Suplicz, Kelemen, Farkas, Domján Zs., Ko-
vács. Csere: Filotás, Karsai, Somogyvári.
Tapogatódzó játék után Farkas mintegy 22 m-rõl
vette be az enyingiek kapuját. A forduló legszebb
gólja volt. Mintha zsinóron húzták volna. A jobb
helyzetkihasználás után újabb két gólt ért el a
DKS. Egy rossz átadás után az utolsó másodper-
cekben sikerült szépíteni az elsõ félidõben. A má-
sodik félidõben is a DKS hagyta ki a nagyobb hely-
zeteket, gólt viszont az enyingi csapat ért el. A ta-
valyi vereségért visszavágott a DKS. Sárga lap:
Körmendi I. Góllövõk: Csányi, Pudelka, illetve
Farkas, Kelemen (2).

Spuri—Sárkeresztúr Vidámfiúk
4-3 (1-2)

Vezette: Tóth I. Spuri: Ocsovai, Huszár L., Huszár
T., dr. Roshdi, Bereczki. Csere: Kiss, Kovács,
Stadler. Vidámfiúk: Németh, Nyári, Oláh, Hor-
váth, Keresztyén. Csere: Huszti, Kovács.
Ez a mérkõzés a sok hiba ellenére úgy nézett ki,
hogy a Vidámfiúk sima gyõzelmet fognak aratni.
A kapuról kipattanó labdát Huszár L. továbbította

a hálóba. A második félidõben a Vidámfiúk bemu-
tatták, hogyan lehet még a jobbnál is jobb helyze-
teket kihagyni. Elõbb fordított a Spuri, egyenlítet-
tek a Vidámfiúk. Végül nyert a Spuri. Természete-
sen megérdemelten. Közben dr. Roshdi egy elõzõ
mérkõzésen rosszul lett játékost is ellátott. Gól-
lövõk: Huszár L., Huszár T. (3), illetve Horváth,
Huszti, Keresztyén.

Magnum—OMV 5-4 (3-1)
Vezette: Szakács I. Magnum: Györök, Vinkl-
mann, Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Csõgör, Ka-
pusi, Máté, Mihalkó. OMV: Nagy, Lengyel,
Zsebõk, Gráczer, Killer. Csere: Domján J., Halasi.
A mérkõzés elején mindjárt támadólag lépett fel a
Magnum. Sikerült kihagyni két ziccerhelyzetet.
Kapufával válaszolt az OMV, majd egy helyzet
maradt kihasználatlanul. Kontrából megszerezte a
vezetést az OMV. Lengyel egyedül ment kapura,
de a lövést Györök hárította. Ez feldobta a
Magnum játékát, és elõbb egyenlített, majd még
két góllal terhelte meg az OMV kapuját. A máso-
dik félidõben letette névjegyét a Magnum újabb
találatával. Felpörgött az OMV, elõbb szépített,
majd két kapufát is lõttek, de az a fránya labda ne-
hezen került kapuba. Szorossá vált az eredmény.
Most a Magnum hagyta ki a helyzetet. Bor ballá-
bas lövése kötött ki a kapuban. A végén sikerült
szépíteni az OMV-nek, de letelt a játékidõ. Sárga
lap: Bor. Góllövõk: Bor (3), Csõgör, Lakatos, illet-
ve Zsebõk (2), Lengyel, Killer.

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. Sárkeresztúr KIKE 3 1 - 20-7 10
2. Extrém 2 1 - 14-10 7
3. Flamengó 2 1 - 10-6 7
4. Krencz-nagyker 2 - 2 16-10 6
5. Magnum 2 - 2 14-17 6
6. Memphis Plusz 1 2 - 11-7 5
7. OMV 1 1 2 16-13 4
8. Enying 1 1 2 9-10 4
9. DKS 1 - 2 6-16 3
10. Arsenal - 2 2 7-16 2
11. Taki Team - 1 3 11-22 1

A góllövõlista állása
8 gólos: Bor József (Magnum); 5 gólos: Molnár
Zoltán (Memphis), Vörös László (KIKE), Sütõ Gá-
bor (KIKE), Killer Gábor (OMV), Lengyel László
(OMV), Somogyi László (Krencz), Geiger Zoltán
(Taki Team)

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 4 - - 21-7 12
2. Légió 2000-Fair Bútor 4 - - 20-2 12
3. Vidámfiúk 3 - 1 15-12 9
4. Twister 3 - - 9-1 9
5. Miklós-Cece 2 - 1 15-6 6
6. Haladás 2 - 1 10-6 6
7. Pusztaegresi Fiúk 1 - 3 10-11 3
8. Spuri 1 - 3 7-19 3
9. B. B. Truck - - 4 5-15 0
10. Vasutas - - 4 5-28 0
11. Bad Boys - - 3 3-11 -3

A góllövõlista állása
7 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 6 gólos: Horváth
János (Vidámfiúk), Fekete János (Haladás).
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MEGHÍVÓ
A Szent István Általános Iskola

Katalin-napi bált rendez,
melynek idõpontja:

2006. november 25-e, 19 óra.
Helye: Patkó csárda (nagyobb létszám

esetén az iskola tornaterme).

Vacsora: Patkó-tál. Zenél: Csizmadia Já-
nos. Belépõ: 2.000 Ft/fõ.

Belépõ- és pártolójegy elõvételben kapha-
tó november 15-éig:

— az iskola gazdasági irodájában
(Mészárosné Editnél, tel.: 06 (25) 465-098);

— a Vénusz vegyesboltban (Szõnyeginé
Klárinál, tel.: 06 (20) 559-0703);

— Bernáthné Anikónál, tel.: 06 (70) 453
5697.

Tombolajegyek a helyszínen kaphatók!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZMK

Tisztelt Támogatóink!
A Sáregresi Általános Iskola Közalapítvány vezetõsége köszönetet mond mind-
azoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták célkitûzé-
seinket. A felajánlott összeg: 47.734 Ft.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat, hogy a 2004. évi befolyt 1%-ot a diá-
kok tanulmányi kirándulásaira és év közbeni támogatásaira fordítottuk.

Köszönettel és tisztelettel:
Takács István, a közalapítvány elnöke

M E G H Í V Ó
Nagy szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk mindenkit

2006. november 4-én, 18 órakor a Hõsök terére.
Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc

leverésének 50. évfordulójára!

Ünnepi beszédet mond: Menyhártné Nagy Judit református lelkész
és Pék Lõrinc katolikus plébános.

Kérjük, hozzon egy szál gyertyát és gyújtsuk meg közösen
a kommunista diktatúra áldozatainak tiszteletére.

Szervezõk

Köszönet
A Templom Alapítvány javára az adó
1%-ának felajánlásával 194.303 Ft ér-
kezett. Az összeget a sárbogárdi római
katolikus templom és plébánia tataro-
zására használjuk fel.
Adószámunk: 18490499-1-07.
Köszönjük, és továbbra is várjuk szíves
adományaikat!
Isten fizesse meg!

Kuratórium

Állatorvosi ügyelet
november hónapban

I. körzet:
Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

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

Sáregres

1.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady
E. út 50. Tel.: 06 (20) 471 9054;
4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30. Tel.: 06 (20) 355 7213;
11-12.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226. Tel.: 06 (20) 530 1582;
18-19.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156. Tel.: 06 (30) 520
8877;
25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62. Tel.: 06 (30) 939 8629.

II. körzet:
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,

Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., tel.: 06 (30) 993 9404;
4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1. Tel.: 06 (30) 625 7807;
11-12.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a. Tel.: 06 (30) 639 3977;
18-19.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30. Tel.: 06 (30) 993 9404;
25-26.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3. Tel.: 06
(20) 974 9065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06 (30) 956 3168-as számú

telefonon érhetõ el.

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

Pélpuszta.)

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

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

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

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

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

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

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

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pén-
teken 9-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig,
november 14-én szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig. November 2-3-án szünetel a
rendelés.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig, no-
vember 22-én szünetel a rendelés.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és pén-
tek 8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Igazságos pontosztozkodás
Sárbogárd—Cece 1-1 (1-0)

Sárbogárd: 150 nézõ, vezette: Futó János. Sárbogárd: Sipõcz,
Csuti, Hegedûs (Gilicze), Szabó J., Ilyés, Baki, Bognár, Lakatos
(Szabó II. A.), Huszár, Szabó I. A. (Kõvágó), Csendes. Cece:
Gyenes, Kiss, Pintér, Kimiti, Németh Zs., Parragi (Hegedüs),
Klazer, Szikszai (Beraczkai), Molnár, Király (Németh F.),
Pordán.
A mérkõzés elején kóstolgatták egymást a csapatok. Mindkét
együttesnek a három pont megszerzése volt a cél. Ez a hazaiak-
nak az élmezõnyben maradást jelentette, a vendégeknek pedig
az volt a céljuk, hogy minél távolabb kerüljenek a kiesési he-
lyektõl. A 3. percben Huszár szögletét védte a kapus. A 10. perc-
ben Pordán került gólhelyzetbe, közeli lövését Sipõcz hárította.
A 12. percben Parragi 20 m-es lövése kapu fölé szállt. A 17.
percben váratlan hazai vezetés, Hegedüs vezette fel a labdát, 25
m-rõl lövésre szánta el magát a jól eltalált lövés a hálóban kötött
ki, 1-0. A vezetõ gól után a hazaiak átvették a kezdeményezést
és egyre több gólhelyzetet alakítottak ki az ellenfél kapuja elõtt.
A 24. percben Huszár beadását Csendes 5 m-rõl kapu fölé
emelte. A 27. percben Bognár beadását Szabó I. A. közelrõl a
kapu fölé lõtte. Három perc alatt két 100%-os helyzet maradt
ki. A 43. percben Bognár is kihagyta a ziccert. Az I. félidõt
többgólos elõnnyel zárhattuk volna, de a helyzeteket be kellett
volna rúgni.
A II. félidõt vendégtámadások vezették be, melynek az 52.
percben meg is lett az eredménye. Egy hazai védõtõl kapott lab-
dát Pordán lõtte a hálóba, 1-1. Az egyenlítõ gól után mezõnyfö-
lénybe kerültek a vendégek, és sorra alakították ki a helyzete-
ket, ám ahogy az elsõ félidõben a hazaiak, úgy a másodikban a

vendégek is kihagyták. A 62. percben Kiss közeli lövését szög-
letre ütötte ki Sipõcz. A 65. percben Németh Zs. 20 m-es lövését
védte a hazai kapus. A 73. percben Huszár 18 m-es szabadrúgá-
sa a kapufáról pattant a mezõnybe. A 78. percben ismét Huszár
veszélyeztetett, lövését védte Gyenes. A látottak alapján a
döntetlen igazságos, egyik csapat sem érdemelt volna gyõzel-
met.

Ifjúsági mérkõzés: Sárbogárd—Cece 4-2 (2-1)

Vezette: Géringer Zoltán. A jobb játékerõt képviselõ, rutino-
sabb játékosokból álló hazaiak gyõzelme ilyen arányban is meg-
érdemelt a lelkesen küzdõ vendégek ellen. Góllövõk: Budai (2),
Mondovics, Hegedüs.

U16 serdülõmérkõzés

Cece—Sárbogárd 0-11 (0-5)

Góllövõk: Simon (4), Budai (3), Halasi, Böhm, Boros, Kovács.

Sárbogárd—Dunaújváros 5-3 (4-2)

Góllövõk: Böhm (3), Budai, Halasi.

November 5-én, vasárnap, 11.30 és 13.30 órakor Mezõfalván
játszik ifjúsági és felnõtt csapatunk bajnoki mérkõzést. Indulás
10 órakor a sportpályáról.

Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

SAK-hírek
A hétvégén itthon játszott mind a két csapat a bajnokságban.
A megyei I. osztályban játszók a Linde III csapatát fogadták
pénteken este Töbörzsökön. Mint az várható volt, az „újoncok”
nem igazán tudták megizzasztani a dunaújvárosiakat. Bár küz-
döttek derekasan, most nem sikerült gyõzni a Németh Jani,
Csizi, Verebélyi Sanyi, Kasza Tomi, Lajtos Józsi, Tóth Katalin
és Tósoki Fanni felállásban játszó hazaiaknak. Egyedül Kasza
Tomi tudott nyerni egy meccset, így alakult ki a 17-1-es végered-
mény.
Szombaton délelõtt az NB III-as csapat Szabadbattyán együtte-
sét fogadta, szintén Töbörzsökön. A mérkõzés kezdése nem
igazán sikerült, mert mind a két páros meccset simán bukták a
hazaiak, a két Papp 3-2-re, míg a Lovász—Dörögdi páros 3-1-
re.
Az egyéni mérkõzések során azonban sikerült javítani; Lovász
Lajos négy egyéni mérkõzést nyert. Az elõzõ meccsen igen ha-
loványan játszó ifj. Papp Lászlóra nem lehetett ráismerni — há-
rom mérkõzést nyert, és a negyediket is nagy csatában veszítette
el. Id. Papp László a „kötelezõ” egy mérkõzését nyerte, míg
Dörögdi Gábor is egyet nyert, bár neki ez nem kötelezõ (kettõ,
vagy három már igen). Így alakult ki a 9-9-es végeredmény, és
ezzel sikerült a második pontot is begyûjteni az õszi forduló so-
rán. Még két pontot kell legalább szerezni a hátralevõ fordulók-
ban, hogy kicsit nyugodtabban várhassa a csapat a tavaszi rajtot.
Reméljük, hogy sikerülni fog.
Most egy hét szünet, legközelebb idegenben, Száron játszik a
csapat. Ez sem lesz könnyû mérkõzés, az már most tudható.

A SAK vezetõsége
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Sárosd—Sárszentmiklós 2-1 (1-0)
Sárosd: 300 nézõ, vezette: Erdõs. Sárosd:
Magasföldi, Viniczai, Rottmann, Hor-
váth, Reit, Strommer (Gyõri), Nyakas,
Egerszegi, Barics (Molnár), Kovács,
Právics. Edzõ: Masinka László. Sárszent-
miklós: Papp Z., Papp A., (Fülöp), Bodó,
Csanaki, Tóth, Deák (Szabó L.), Szarka,
Salamon (Bakos), Szabó Z., Tórizs. Ed-
zõ: Horváth Csaba.
Az erõsen szeles és hideg idõ ellenére
nagy várakozás elõzte meg a forduló
rangadóját, mert a második és a negyedik
helyezett lépett pályára.
Nagy bizakodással látogattak a vendég-
szurkolók a mérkõzésre, mert csapatunk
jó passzban van, bár azt mindenki tudta: a
hiányzó húzó embereink nagyon fognak
hiányozni.
Nagy iramban kezdõdött a mérkõzés,
melynek során a hazai csapat némi fö-
lénybe került velünk szemben, ami külö-
nösen a középpályán domborodott ki.
Az igazat megvallva, ezt is vártuk, bízva
abban, hogy az ellenfél csapatán a máso-
dik játékrészben a fáradtság jelei fognak
mutatkozni.
A hazai csapat a 29. percben egy szeren-
csés góllal megszerezte a vezetést, ami-
kor Kovács lepattanó lövése Horváth elé
került, aki a rövid sarokba lõtt, 1-0.
A gól mintha bennünket nyugtatott volna
meg, mert folyamatosan magunkhoz ra-
gadtuk az irányítást. Különösen Csanaki
jeleskedett, akinek „bombái” jelentettek
veszélyt a kapura. A második félidõben a
végrehajtott cseréink eredményeként
már egyértelmûen irányítottuk a játékot,
de a 73. percben ismét egy lepattanó lab-
da után Kovács nem hibázott, 2-0. A 75.
percben Bakos 30 méteres szabadrúgása
a felsõ lécet érintve vágódott a hálóba.
Ezután folyamatos nyomás alatt tartot-
tuk az ellenfél kapuját, de ha már verve
volt a védelem, akkor ott volt Magasföldi,
aki parádézott.
A mérkõzés ezen periódusában a hazai
csapat kontrákra épített játéka is veszélyt
jelentett kapunkra, de már szemmel lát-
ható volt a fáradtság rajtuk, melyet a kü-
lönösen sok fetrengésük is mutatott. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben a
helyzetben valószínûleg a mi játékosaink
is hasonlóan jártak volna el.
Rendeztünk még tûzijátékot a hazai ka-
pu elõtt, de ez eredménytelen maradt, így
vesztesen hagytuk el a játékteret.
Sok vendégszurkoló Král és Markovics
hiányán kesergett. Aki megtekintette a
mérkõzést, az két kifejezetten jól felké-
szített csapatot láthatott nyílt sisakkal ját-
szani, melynek során a szerencsésebb
gárda nyert egy döntetlenszagú meccsen.
Véleményem szerint vereségünk ellené-
re is Csanaki volt csapatunk, de megkoc-
káztatom, hogy a mezõny legjobbja. Csa-
naki azt focizta, amit már régóta várunk
tõle.

Ezzel a gyõzelemmel a tabella élére lé-
pett a hazai csapat, melyhez gratulálunk!
Taktikájukat tekintve sok örömet fognak
még szerezni szurkolóiknak, különösen
akkor, ha még az erõnléten is javítani
tudnak.
Emlékeimben kutatva régen találtam
olyan idõpontot, amikor Sárosdot hazai
környezetben legyõztük volna, de az is
igaz, hogy olyan is régen volt, hogy õk
gyõztek volna le bennünket otthon.
Nem történt tragédia, már csak azért
sem, mert igaz, egy helyet visszacsúsz-
tunk a tabellán, de a hátralévõ három
meccsbõl kettõ hozható. Az elvárást tel-
jesítettük.
Hétvégén Szabadegyháza csapatát fo-
gadjuk, amely nem egy acélos védelem-
mel rendelkezik.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárosd—Sárszentmiklós 4-1

Góllövõk: Hippler (2), Simon, Dobál il-
letve Kuti.
Ifjúsági csapatunk egy nagyon lelkes és jó
erõkbõl álló hazai csapattól kapott ki,
amely jobban akarta a gyõzelmet.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

LMSK—Kulcs 2-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Gombor, Nyikos. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Sárszentmihály—Pálhalma
0-0

100 nézõ, vezette: Németh. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-3.

Elõszállás—Káloz 0-5 (0-2)
120 nézõ, vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Árpa
(2), Sörös, Mayer, Molnár. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-9.

Seregélyes—Baracs 2-0 (0-0)
130 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ:
Benczik A., Szaniszló. Kiállítva: Miklós
(Baracs). Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

Füle—Lajoskomárom
2-3 (2-3)

120 nézõ, vezette: Becséri. Gólszerzõ:
Csiszár (2), illetve Kleiber (2), Juhász. If-
júsági mérkõzés: 3-2.

Sárbogárd—Cece 1-1 (1-0)
150 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: He-
gedûs, illetve Pordán. Ifjúsági mérkõzés:
4-2.

Mezõszilas—Mezõfalva
4-2 (1-1)

60 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ: Ke-
resztúri (3), Bontovics. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-3.

Tác-Csõsz—Szabadbattyán
6-0 (4-0)

150 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Nagy (2), Gergõ, Babai, Kovács, Pál. Ifjú-
sági mérkõzés: 5-0.

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Sárosd 12 9 2 1 41-18 29
2. Kápolnásnyék 12 9 - 3 29-13 27
3. Velence 12 8 1 3 39-16 25
4. Csór 12 7 2 3 31-16 23
5. Sárszentmiklós 12 7 - 5 25-13 21
6. Polgárdi 12 6 2 4 19-14 20
7. Kisláng 12 6 1 5 19-26 19
8. Bicske 12 5 3 4 18-14 18
9. Etyek 12 6 - 6 27-24 18
10. Aba-Sárvíz 12 4 5 3 18-14 17
11. Iváncsa 12 5 - 7 20-23 15
12. Kisapostag 12 4 - 8 20-31 12
13. Alba Regia 12 3 1 8 17-30 10
14. Szabadegyháza 12 3 1 8 18-34 10
15. Dunafém-M. 12 2 2 8 15-43 8
16. Adony 12 1 2 9 19-45 5

A Femol-csoport állása

1. LMSK 12 11 1 - 30-6 34
2. Sárszentmihály 12 8 4 - 35-16 28
3. Lajoskomárom 12 7 3 2 27-18 24
4. Pálhalma 12 6 4 2 23-12 22
5. Sárbogárd 12 5 5 2 26-15 20
6. Káloz 12 5 4 3 24-16 19
7. Baracs 12 6 1 5 19-17 19
8. Seregélyes 12 5 2 5 29-25 17
9. Füle 12 5 2 5 26-22 17
10. Mezõfalva 12 5 2 5 17-20 17
11. Tác-Csõsz 12 3 4 5 23-28 13
12. Kulcs 12 4 1 7 17-29 13
13. Mezõszilas 12 3 1 8 17-27 10
14. Cece 12 2 2 8 18-26 8
15. Szabadbattyán 12 2 1 9 17-39 7
16. Elõszállás 12 - 1 11 15-47 1
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P R O T E S T Á N S E S T

Protestáns kulturális est keretében mutatkoztak be Sárbo-
gárd és Sárszentmiklós református illetve evangélikus gyü-

lekezetei szombaton este a díszteremben. Az elhangzó verse-
ket, énekeket, zenemûveket a protestáns kultúra gyöngyszeme-
ibõl válogatták össze. A különleges alkalmon Agyagási István
lelkész szolgált.

Az eseményt az alkalomhoz méltóan a világ protestánsainak in-
dulója, a reformáció Marseillese: Luther Himnusza nyitotta
meg. A mûsorszámokat a gyülekezetek tagjaiból összeverbuvá-
lódott protestáns énekkar elõadása foglalta keretbe Bõjtösné
Fûke Veronika és Jákob Zoltán, az est szervezõje vezényleté-
vel. Repertoárjukon Telemann, Brahms, Ádám Jenõ és Szo-
kolai Sándor darabjai szerepeltek.

Elsõként a miklósi hittanos gyerekek vonultak a pódiumra
énekszóval, Horváthné Szabó Judit vezetésével. Õket követték
a konfirmandusok, akik Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, Ká-

roli Gáspár és Szenczi Molnár Albert reformátorokról olvastak
föl egy összeállítást. Majd Hegedûs Zsófia Gárdonyi Zoltán fel-
dolgozását játszotta el klarinéton, Horváth Réka pedig Ritter
korálfeldolgozását adta elõ zongorán.
Az apróbb és nagyobb evangélikus hittanosok verssel, dallal ké-
szültek. Bõjtösné Fûke Veronika egy Bach- és egy Krieger-áriát
adott elõ Jákob Zoltán zongorakíséretével.
Németh Zoltánné és Nedelkó Szilárdné szavalatukkal színesí-
tették a mûsort, míg Melis Orsolya hitoktató Jakus Imre egyko-
ri sárszentmiklósi evangélikus lelkész írásaiból válogatott,
Szénási Eszter pedig Túrmezei Erzsébet: Reformáció címû írá-
sát olvasta föl.
Zárásként Sztárai Mihálynak a 92. zsoltárra írt, „Mely igen jó az
Úr Istent dicsérni” kezdetû átköltését énekelték el az egybe-
gyûltek.

Hargitai Kiss Virág

Családi nap Töbörzsökön
Október 13-án, pénteken már nagy volt
az izgalom az iskolában. Nem vagyunk
babonásak, de hátha mégis a pénteki nap
és a 13-a így együtt okoz valami galibát.
Mondjuk esõt. Nem okozott. Sõt!
Másnap kicsit bágyadt, de szép õszi na-
punk lett. 9 órakor elkezdõdtek a kézmû-
ves-foglalkozások: gyöngyfûzés, arcfes-
tés, csuhévirág-készítés. Közben az udva-
ron sportjátékokat játszottak a gyerekek,
és csocsózhattak is.
A sportpályán focimeccs zajlott, a számí-
tástechnika-teremben flipperezni lehe-
tett, de elõtte egy érdekes tesztet kellett
kitölteni.
Minden foglalkozást tanáraink vezettek,
kivéve a csuhévirág-készítést, melyet Ki-
rályné Molnár Orsolya, volt tanítványunk
irányított.
Mivel iskolánk nem egy épületbõl áll, így
az ebédlõ közelében, „gyermekektõl nem
háborgatottan” készült az ízletes halász-
lé. A „séf” Marosvári József volt, aki nem
kis hozzáértéssel, no, és türelemmel irá-
nyította az ott szorgoskodó asszonyokat.

A hangulat kiváló volt. Természetesen az
étel is! Hogy a halat nem kedvelõk is ré-
szesüljenek finom falatokban, az egyik
apuka, Vass Attila sertéspörköltet fõzött.
A türelmetlenebbek vásárolhattak a bü-
fében meleg pogácsát, melyek legtöbbje
aznap délelõtt sült valamelyik anyuka,
nagymama sütõjében.
11 óra tájban pihenésképpen egy zenés
mûsort hallgathattak meg tanítványaink,
melyet egy debreceni tanító, Dudinszki
Emil adott elõ.
Ebéd után aztán a tombola következett,
amit igazi családias hangulatban, arcot si-
mogató napsütésben, sok kacajjal ültünk
végig.
Megérte a sok munka!
Az iskola alapítványának tiszta bevétele
112.000 Ft lett, ami egy ilyen kicsi iskolá-
nak, mint a mienk, sokat jelent. Minden
osztály részesül a bevétel egy részébõl,
amit szabadon használhat fel.
Sok jó ember segített bennünket. Elsõ-
sorban Merkl László, aki több mint 60 kg
halat ajándékozott nekünk. A kenyeret

Domján Jánostól kaptuk, a burgonyát
Sárközi Antal adta. A tombolatárgyakat
a következõ vállalkozóknak, személyek-
nek köszönhetjük: Baranyiné Novák Tí-
mea, Center Sport (Mergl István), Csib-
rikné Marosvári Marianna, Fõtéri cuk-
rászda, Gázmodul, Geiger Zoltánné, Ir-
ka papír—írószerbolt (Szénássy Ferenc-
né), Kacz Sándor, Krencz-nagyker, Lász-
ló János, Menõ Manó, Ötlettár (Tóth At-
tila), Photo Hall, Poteszné Rajkovics Ju-
dit, Puha Csabáné, Spuri (Huszár Lajos),
Strausz Jánosné, Szunyogh Zoltán, Szõ-
nyeginé Szabó Klára, Tosoki Györgyné,
Vass Attiláné, Vénusz kiskereskedés
(Szabó Árpádné), virágbolt (Kocsi Ibo-
lya).
Mindenkinek köszönjük a munkáját,
adományait!
Reméljük, jövõre még több szülõ tiszteli
meg jelenlétével családi napunkat, hogy
ne csak családias, hanem igazi CSALÁDI
NAP legyen!

Álló Lászlóné és Pirosné Kocsis Anna
Szervezõk
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november 4-én, szombaton, 19 órakor:

VADÁSZPILÓTÁK
Színes francia akciófilm

A világhírû farnborough-i repülõs shown egy Mirage 2000-es
vadászgép eltûnik a radarról. A katonai parancsnok
Marchelli és Vallois pilótákat küldi a gép felkutatására az
Északi-tenger fölé. Amikor a pilóták rátalálnak, megtámad-
ják õket, s a parancs a visszavonulásra túl késõn érkezik:
Vallois életveszélybe kerül. Marchelli, hogy megmentse tár-
sát, lelövi a Mirage-t. Ezzel pedig belekeverednek egy óriás
méretû terrorista akcióba.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

MEGHÍVÓ
BARANTA-TOBORZÁS!

November 4-én, szombaton, a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tornatermében 16 órakor magyar hagyományõrzõ Baranta har-
ci bemutató lesz, melyre minden érdeklõdõt várunk. Egyúttal
szeretnénk létrehozni nálunk is ilyen hagyományõrzõ közössé-
get, melybe várjuk az érdeklõdõket. Honlap: www.baranta.hu.

A BARANTA MA
A Baranta hazánk leggyorsabban fejlõdõ harcmûvészeti irány-
zata. Jelenleg 32 helyszínen kb. 1500 fõ gyakorolja a régi magyar
történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. Egyre
több településen indítanak Baranta-egyesületeket, amelyek a
helyi ifjúság mellett az ott élõ korosztályok mindegyikével fog-
lalkoznak. A Baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása
nem képzelhetõ el a Baranta közössége nélkül.
A majd 1500 év magyar történelmébõl is táplálkozó önálló tra-
dicionális magyar harcmûvészeti irányzatnak a legfontosabb
belsõ tartalma a közösségek magyar modell szerinti megalkotá-
sa. Csak ilyen környezet alkalmas arra, hogy a hagyományok
megélése, továbbfejlesztése, a magyar kultúra egyéb elemeinek
megtanulása, az oktatás hagyományos módszereinek alkalma-
zása mellett szervesen mûködõ tartalmakat birtokló személyi-
ségek alakulhassanak ki. Barantázni (barantálni) csak közös-
ségben lehet. Az alkalmazott felkészítési rendszer, az állandó
megmérettetés elve, az ún. egymásért küzdés filozófiájának ér-
vényre juttatását célozza meg. Nem a másik legyõzése a legfõbb
cél. Az ellenfelek, a lehetõ legnagyobb tudásukkal küzdve, az
ellenfelet és önmagukat minden küzdelem után egy magasabb
tudásszintre emelik.

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, éne-
kel. A legfontosabb feladata, hogy a lehetõ legalaposabban
megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa
megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó nem va-
lami ellen, hanem valamiért harcol. A magyar észjárás megis-
merése biztosítja az értékek mentén történõ haladást és a
megfelelõ önvizsgálatot.
A Baranta-harcmûvészetekkel csak az foglalkozik eredménye-
sen, aki életmódszerûen éli meg annak minden tartalmát. A
Baranta segít életmódszerûen magyarul élni. Egyik legfonto-
sabb feladata a hagyományos magyar értékek közvetítése az
országon kívül és belül egyaránt.

Szervezõk
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Csirkemellcsíkok
szõlõvel

Hozzávalók: csirkemellcsíkok, fok-
hagyma, tej, liszt, só, bors, fehérbor,
cukor, szõlõ, margarin.
Elkészítés: a csirkemellcsíkokat fok-
hagymás tejben áztatom, majd kive-
szem õket, és lecsöpögtetés után
megforgatom a liszt—só—bors ke-
verékében. A felforrósított marga-
rinban gyönyörû pirosra pirítom. Ha
kész, felöntöm egy kevés fehérbor-
ral, és kicsit párolom a húst. Egy má-
sik lábosban kevés margarinnal a
cukrot karamellizálom, majd a tûz-
rõl lehúzva beleteszem a (lehetõleg
kimagozott) szõlõt. Visszateszem a
tûzre, kicsit pirítom, majd kevés bort
adok hozzá, kis lángon kevés ideig
párolom. A hússal összeöntöm.
Isteni hozzá a krumplipüré, de a pet-
rezselymes és a sült krumpli is.

Körtetorta
Hozzávalók: 20 dkg margarin, 20 dkg
porcukor, 4 tojás, 1 vaníliás cukor, re-
szelt citromhéj, 40 dkg liszt, fél sütõpor,
1 üveg körtebefõtt, 1 színtelen tortazse-
lé.
Elkészítése: a margarint a porcukor-
ral habosra keverjük, hozzáadjuk
egymás után a tojásokat, vaníliás-
cukrot, citromhéjat, majd a lisztet,
amibe elkevertük a sütõport. Zsira-
dékkal kikent, lisztezett tortaformá-
ba simítjuk a massza felét, a lecse-
pegtetett körte felével kirakjuk a
szélét, majd rásimítjuk a megmaradt
tésztát, középre a megmaradt körtét
rakjuk. Közepes hõfokon megsüt-
jük. Hagyjuk kihûlni. A körte levét
felfõzzük a tortazselével, rásimítjuk
a tortára, dermesztjük.

Visszaemlékezés
Az elmúlt idõszakban megszaporodtak
iskolánkban a találkozók, melyeket 50,
51, 55 éve végzett öregdiákok szerveztek.
Azok a véndiákok, akik nemrég az idõsek
találkozóján ünnepeltek.
Gondolatban ellátogatva a régi diákok
közé, ilyen emlékezéseket hallhattunk:
— Mi egy szegény világban voltunk álta-
lános iskolások. Alig volt vége a II. világ-
háborúnak, millió gonddal küszködött az
ország, a család.
Legtöbbünket még felekezeti, két tanter-
mes iskolába íratott be az édesanyánk.
Gyalog jártunk — mert mivel mással? —
bicikli is alig volt a faluban, autót pedig
nem is láttunk. Beszóltunk egymásnak, s
mire az iskolába értünk, egész nagy cso-
port verõdött össze. Jókat nevettünk, be-
szélgettünk.
Télen alig látszott ki a gyerek a nagyka-
bátból, a berlinerkendõkbõl, esetleg csak
a két nagy csizma, ami lépkedett elõre. A
tanteremben 30-40 gyerek tanult együtt,
akár két vagy három tanulócsoportban is.
A tanterem padlója olajjal átitatott, vala-
mi feketeség, amire ha leesett a sapkánk,
sálunk, biztosan ki kellett mosni.
— Jaj, emlékszem, élvezetes volt a téli tü-
zelés! A fekete, ember nagyságú vaskály-
hát idõnként a fûtõ megborította 1-1 kan-
na brikettel, melytõl szinte megszûnt ég-
ni, melegíteni pedig fõleg nem akart. Az-
tán buffantott 2-3-at, no, és jött a széngáz.
Akkor kinyitottuk az ajtót, ablakot, és ki-
engedtük az addigi meleget is.
Igen! És arra is emlékeztek, amikor ott-
honról vittük a kis csutacsomókat, faha-
sábokat? Azzal melegítettünk. Szénszü-
net is volt. Ja! És a WC is az udvaron volt,
ahova ki kellett szaladgálni.
Szombaton is volt tanítás, sõt, két mû-
szakban: vagy délelõtt, vagy délután jár-
tunk heti váltással.
Tanszereink, táskáink is egyszerûek, sze-
gényesek voltak. A lányoknak — a most
divatos — csuhéból font szatyor, a fiúk-
nak a tarisznya szolgált táskaként, vagy
tanszereink csak szíjjal voltak összecsa-
tolva. Táskáinkban a zsíros deszka — hát,
nem tudom, mibe csomagolva.
— Nekem nagyon rossz emlékem van a
tintáról és a mártogatós tollról, amiket,
ugye, hoztunk-vittünk, mert itt is, ott is
használni kellett. Belehelyeztem a tintát
a szatyor sarkába, szépen állítva, de út-
közben összeverekedtem az egyik fiúval,
s hát a szatyorral kezdtem ütni. De a tin-
tásüveg nem bírta. S úgy jártam, mint Pe-
tõfi Megyerije, hogy rám ömlött a tinta.

Alig tudtam otthon megmásítani a dol-
got, hogy még ne kapjak ott is.
— Hazafelé felelõsök voltak, akik a sor-
ban menésért, a köszönésért, a rendért
feleltek. Másnap a tanító néninek jelen-
tettek. Ha felírt valakit, alig vártuk, hogy
megbosszuljuk. Majd én is leszek felelõs,
várj csak!
— Hû, én olyan körmösöket kaptam,
hogy elzsibbadtak az ujjaim, mert nem
szerettem tanulni, fõleg írni. De soha el
nem mondtam a szüleimnek, mert még
kaptam volna.
Én sem szerettem a matematikát, ah, mit
beszélek, a számtant. Óra elõtt — míg
nem jött a tanító — az 1x1-et skandáltuk.
Én azóta is csak a dallamát tudom, a szö-
vegét nem.
Hogyan és miket játszottunk? Lánc, lánc,
Eszter lánc; Bújj, bújj zöldág; Hol az olló,
komámasszony; Adj, király, katonát; ker-
getõztünk, a fiúk pilinckéztek, s ha akadt
itt-ott egy labda, azt rugdosták, amíg el
nem szakadt.
— Ruháinkat nem butikban vásároltuk.
Akadt a faluban egy-egy varrogató néni,
õ készítette azokat. Lehet, hogy kilátszott
itt-ott a derekunk, de inkább a szegény-
ségtõl, nem divatból.
— Kötelezõ volt hittanórára járni. De ha
nem volt ott az atya, mire az utolsó órá-
nak vége volt, uzsgyi, már mentünk is ha-
za. Aztán, ha anyám megtudta, jött a bün-
tetés. Engem mindig kukoricára térde-
peltettek.
— Én nagyon szerettem iskolába járni,
otthon nem maradtam volna semmi pén-
zért. Nagyon jó volt a többiekkel együtt
lenni. A tanító szava szent volt. Nem bán-
tottuk sem mi, sem a szüleink nem szalad-
gáltak be hozzá.
Ez az egyszerû kis iskola indított el ben-
nünket az élet útján. Bekerülve a városi
iskolába nem kellett szégyenkeznünk.
Ezt köszönjük a szüleinknek, tanítóink-
nak!
Szóval ember lett belõlünk, a kudarcért
pedig általában csak magunkat hibáztat-
hatjuk. S mi már megéltük, megtapasztal-
tuk Ady igazát:

„Bár zord a harc
Megéri a világ
Ha az ember az marad, ami volt,
Nemes, küzdõ, szabad lelkû diák.”

Bódás Jánosné, a sárkeresztúri iskola
nyugalmazott igazgatója

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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A daru és a farkas

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
különösen mohó farkas, aki falánksága
miatt egy alkalommal csúnyán pórul járt.
Egyszer fölfalt egy bárányt, s egy kis csont
a torkán akadt. Ettõl kezdve nem tudott
szilárd táplálékot enni, néhány korty víz-
zel kellett beérnie. Hanem, így éhen is
maradt, és a torka is tovább fájt.
Sok mindent megpróbált, hogy segítsen
magán, de a csont csak nem mozdult egy
fikarcnyit sem. A farkas minden ismerõ-
sétõl tanácsot kért. Igen ám, de õ volt az
erdõ réme, minden állat rettegett tõle, ha
valahol felbukkant, nemhogy nem jutott
eszükbe segíteni rajta, hanem fejvesztet-
ten menekültek elõle, amerre láttak.
Egyedül a róka hallgatta õt végig, de látni
azért õ sem akarta.
— Sajnos nem nyithatok ajtót, mert ágy-
ban fekvõ beteg vagyok — füllentette.
Majd ezt a tanácsot adta: — Menj el a da-
ruhoz, ott lakik a nagy halastónál. Azt
mondják, õ a legjobb orvos.
A farkas ugyan nem sok reményt fûzött
ehhez a tanácshoz, de azért fölkereste a
darut. Megpróbált nyájasan szólni hozzá:
— Kedves daru úr, visszhangzik az erdõ
az ön dicséretétõl. Ha segít rajtam, nem
leszek hálátlan: fejedelmien megjutal-
mazom.
A daru jól ismerte a farkas álnok termé-
szetét. Elõször félve szabadkozott, de vé-

gül mégis engedett a rábeszélésnek. Egy-
részt hízelgett a hiúságának, hogy ilyen
híres-hírhedt beteg fordul hozzá, más-
részt vonzotta a megígért fizetség is.
Így hát a farkas engedelmesen kitátotta
óriási száját. A darut kilelte a hideg. Ezek
közé a hegyes, éles, halált osztó fogak kö-
zé dugja õ be a fejét? Végül összeszedte
magát, és ezzel bedugta hosszú csõrét a
farkas torkába, a megakadt csontot óva-
tosan kihúzta.
— Így ni. Most már nyelhetsz bátran,
amit csak akarsz.
A farkas alig hitt a fülének. Mintha újjá-
született volna! Próbálgatta, nyitotta,
csukta a száját, nyelt egyet-kettõt: semmi
kétség, a torka nem fájt többé.
— Remélem, elégedett vagy velem —
szólt büszkén a daru. — Még csak fájdal-
mat sem okoztam neked. Ami pedig a fi-
zetséget illeti, nos, hát arra gondoltam...
— Miféle fizetséget? — hördült fel a far-
kas. — Légy hálás, amiért nem haraptam
le a fejedet! Te tartozol nekem elismerés-
sel!
A daru nézte a fenevad vérszomjas, vész-
jósló tekintetét, és megértette, mekkora
veszélyben forgott.
Megfogadta magában, hogy legközelebb
a farkastól elõre kéri majd a fizetséget, ha
bármi bajjal hozzá fordul.

Megfejtés

bogár, füst, méhkas (farkas), tetõ, ol-
ló, virág,

Helyes megfejtést küldött be: Varga Júlia,
Sárbogárd; Jákob Mária, Sárbogárd;
Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd; Barabás
Tamás, Kislók; Barabás Anita, Kislók.

Szerencsés megfejtõnk:
Jákob Zsuzsanna,

Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Mi a következõ szavak jelentése?
Segít a Magyar Értelmezõ

Kéziszótár.

aszteroida, bobajka, bojár

Beküldési határidõ:
2006. november 7.

Heti idõjárás

Csütörtökön keleten tartósabb hava-
zás is kialakulhat. A fagypont feletti
nappali hõmérsékletek miatt azonban
síkvidéken számottevõ hótakaró ki-
alakulása nem valószínû. Hétvégére
lassan mérséklõdik a szél, de az év-
szakhoz képest hideg marad az idõ. A
reggeli hõmérséklet -2—3, a nappali
1—10 fok körül alakul.

www.metnet.hu

A °C NÉVADÓJA
Anders Celsius svéd csillagász és fizikus
aligha gondolta, hogy évszázadok múl-
va is a világ minden részén naponta
számtalanszor fogják kimondani és leír-
ni a nevét ,vagy legalább nevének kez-
dõbetûjét. A róla elnevezett hõmérsék-
leti skála halhatatlanná tette õt.
Celsius skálája nem olyan volt, mint a
mai, hanem éppen fordított: a víz fagy-
pontját 100-zal, forráspontját 0-val je-

lölte. Csak késõbb, Celsius halála után
tértek át a ma is használatos skálabeosz-
tásra. Mindez mit sem változtatott
azon, hogy a természetben mindig meg-
található két hõmérsékleti pont — a víz
forráspontja és fagyáspontja — közé
esõ szakaszt száz részre kell osztani; ez
Celsius ötlete volt, amit nem érint lé-
nyegesen, hogy melyik hõmérséklethez
melyik számot írjuk.



16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 2006. november 2. Bogárd és Vidéke

November 4., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Századunk 9.40 Mindentudás
Egyeteme 10.35 Európa kék szalagja, a Duna 11.30
Delta 12.00 Hírek 12.10 Izomláz 12.40 Hurrá, vidékre
költözünk! 13.05 Csellengõk 13.30 Autóvízió 14.00
TS 15.00 Koszorúzás 15.30 Gyászünnepeink 16.00
TS 17.50 Titkolt örökség 19.00 Híradó 19.30 Az
1956-os forradalom 50. Évfordulója 20.05
1956-2006 Emlékév 21.45 Hírek 21.50 Sporthírek
22.00 Pink Floyd — A fal
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az Internet csodái
6.25 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.10 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Odüsszeia
14.50 Eltûntnek nyilvánítva 15.45 Sue Thomas —
FBI 16.20 Egy rém rendes család 16.45 Gyilkos hul-
lámok 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A gyû-
rûk Ura 22.50 RTL-boxklub 23.40 Amerikai kiborg
1.20 Az elnök emberei 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Jetix 10.20 Mókás állat-
világ 10.50 Stahl gyerekkonyhája 11.25 Laktérítõ
12.00 Mr. Bean 12.35 Mister Sterling 13.25 J. A. G.
14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák
16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Megatánc 22.45
Fegyverek dallama 0.50 Vadnyugati bûnvadászok
1.40 A láthatatlan ember 2.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Kertbarátok 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika
8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02
Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05
Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság
16.00 16 óra 17.30 Népzenei lemezekbõl válogat Dé-
vai János 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész vi-
lág! 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35
Fordított vemisszázs—Irodalmi matiné 22.00
Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00
Hírek, kenó 23.04 Magyarország orgonái

November 5., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!”
10.00 Örömhír 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.35 Tanúságtevõk 11.00 Aki egyetlen embert
megment 11.30 Az elsõ nõi lapszerkesztõ 12.00 Hí-
rek 12.10 TS-Sport7 12.55 TS 14.45 Magyar elsõk
15.05 Az utókor ítélete 15.35 Abszolút 16.05 „Fesz-
ti” körkép 16.35 Don Matteo 17.30 VEVÕSZOLGÁ-
LAT 18.00 BBC exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Luxor
19.50 Ötös lottó-sorsolás 20.05 Krém 21.05 A szó-
lás szabadsága 22.15 A John Malkovich menet 0.05
Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyök-
klub 9.40 Receptklub 9.55 Játék 11.10 Isteni sugal-
lat 12.00 Híradó 12.10 Dawson és a haverok 13.00
Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 14.00 Seven
Days — Az idõkapu 14.55 Trópusi nyomozók 15.55
Hatos lottó-sorsolás 16.00 Egy rém rendes család
16.35 Döglött akták 17.30 Medicopter 117 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Lovagregény 22.35
Heti hetes 23.50 Így készült a Hat hét, hat tánc címû
elõadás 0.20 Portré 0.50 Tébolyult szenvedély 2.25
Az elnök emberei
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 9.10 Jetix 9.55 Lassie 10.20 Két
TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.35
Knight Rider 13.25 Monk—Flúgos nyomozó 14.25
Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes vírusok
nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 A mag 22.50 Junior 1.00
Képírók 3.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasár-
napi újság 6.33 Az én hazám… 7.00 Kárpát-meden-
cei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák

kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetí-
tés 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 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvész-
lemezek 16.04 Innen és túl a 301-es parcellán 17.00
A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti
mese 19.40 Kondor Ernõ nótáiból 20.04 Archívumok
mélyérõl 21.05 „Fiúszemmel” — Dokumentummû-
sor 21.24 Hermani Victor Hugo drámája 22.00
Krónika 23.28 Zene

November 6., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû val-
lás 12.00 Híradó 12.30 A szólás szabadsága 13.05
Napló 56 13.10 Roma Magazin 13.40 Domovina
14.10 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.05
BBC-exkluzív 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi
16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti hír-
adók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszé-
dok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügyvédje
21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Bestseller
23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35
Napló 56 23.45 Provokátor 0.10 Az igazság bajnokai
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 12.00 Híradó 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.10 Gyõzike 22.10 Összeesküvés-elmélet 0.50
Reflektor 1.05 Bundesliga 2.15 ITTHON 2.30
AutóMánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10
Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05
Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15
NCIS 22.25 Szulák Andrea show 23.30 A világ árvái
24.00 Tények este 0.25 Csillagkapu 1.20 Acélszív
2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurá-
dió 6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Csepellel
Csepelre-Komár József emlékirata 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, pro-
fit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 Szökés az ólombörtönbõl 21.05 Szabó
család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Eti-
kai kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum

November 7., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 11.35 Csellengõk 12.00 Híradó 12.30 Kék
fény 13.05 Srpski ekran 13.35 Unser Bildschirm
14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.00 Fõ-
tér 15.55 Bartók 125 16.00 Emeljük fel szívünket!
16.05 Katolikus krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55
Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók
17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték!
20.20 Életképek 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.30 Route 56, az én 56-om 23.00 Kultúrház 23.25
Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Férfiak
másodkézbõl
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Top shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.40 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó

19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.00
XXI. század, a legendák velünk élnek 23.35 Reflektor
23.55 Fiam bûnei 1.40 Egy rém rendes család 2.10
Az elnök emberei 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00
Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy
van 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05
Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15
Egy rém rendes család Budapesten 21.50 Páratlan
rendõrpáros 23.50 Moziverzum 0.20 Tények este
0.50 A fény ösvényei 2.25 Sírig tartó barátság 3.20
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33
Csepellel Csepelre 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport-
világ 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szö-
kés az ólombörtönbõl 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

November 8., SZERDA

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00
Napi mozaik 11.30 „Feszti” körkép 12.00 Híradó
12.30 Kedd 21 13.05 Hervatska 13.35 Ecranul
nostru 14.05 Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája
14.55 Kormányváró 15.25 Alkotóház 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 Cristie: A Bertam Szálló 22.05
Szerda este 22.40 Az én TV-m 23.05 Kultúrház 23.30
Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.50
Hegyezd a füled

RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 13.35 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm
15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem
20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A Szökés
22.10 Gyilkos elmék 23.05 A Fõnök 0.05 Reflektor
2.05 Az elnök emberei 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.35 Hajrá,
skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Jó
barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 17.30 Everwood 18.30 Tények
19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jó-
ban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 Született fele-
ségek 22.30 Vak igazság 23.30 Tények este 24.00
Nem fog fájni, ez csak szex! 2.00 A bûn nyomában
2.50 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20
Beszélni nehéz! 11.33 Csepellel Csepelre 12.02 Kró-
nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Szökés az ólombörtönbõl 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00
Hírek, kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû
elõadómûvészek
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November 9., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 11.05 Babamagazin 11.35 Route 56, az én
56-om 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Nap-
ló 56 13.10 Rondó 13.40 Együtt 14.05 Példakép(p)
14.15 Szívek szállodája 15.00 Az utolsó édenkertek
15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példa-
kép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20
Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Poggyászunk Kádár Já-
nos 21.05 Frank Riva 22.00 Csütörtök este 22.35 Pa-
noráma 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Balszeren-
csés Alfréd 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska an-
gyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Esti showder Fábry Sándorral
22.55 Házon kívül 23.30 Kemény zsaruk 0.35 Reflek-
tor 0.50 Infománia 1.20 Így készült a Volt egyszer
egy csapat címû musical 1.50 Az elnök emberei
2.40 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 Retkes verdák rémei 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Az elveszett ereklyék foszto-
gatói 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00

MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban
20.15 Áll az alku 21.15 Hirtelen halál 23.25 A médi-
um 0.25 Strucc 0.55 Tények este 1.25 A komédia
királyai 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A
Szabó család 11.33 Csepellel Csepelre 12.02 Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Csen-
des kilátás, beszédes csönd 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szökés az
ólombörtönbõl 21.06 A 20. Század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, kenó 23.04 Önarckép-hangokkal

November 10., 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 11.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 12.00 Híradó
12.30 Panoráma 12.55 A hallgatás kertje 13.10
Sorstársak 13.40 Sírjaink hol domborulnak? 14.05
Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Regióra
15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példa-
kép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20
Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 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 Red RockWest — Amikor egy bérgyilkos
is több a soknál
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Top shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.40 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Lost—Eltûntek 22.10 Odaát 23.05 Ref-
lektor 23.25 Ómen 3. 1.10 Reflektor 1.30 Bundesliga
1.35 MeneTrend 3.00 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! 12.00 Észbontó 13.00 Salamon
király kincse 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
Napló extra 22.25 Randi Jane-nel 0.10 Tények este
0.40 Vak bosszú 2.15 Malibu Road 2000 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám…
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.33 Csepellel Csepelre 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közös-
ség félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Szökés az ólombörtönbõl
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában

Sólyom Lászlóhoz fordultak
a Civil Fórum szervezõi

A forradalom ötvenedik évfordulóján ismét vér piroslott a pesti utcán, a hatósági
intézkedések rendõrállami hagyományokat idéztek. Az Országos Civil Fórum le-
vélben fordult a köztársaság elnökéhez. Sólyom László közbelépését kérik, hogy a
kegyetlen és jogtalan hatósági intézkedések elrendelõi ne kerülhessék el a fele-
lõsségre vonást.

A Civil Fórum kezdeményezéséhez csatlakozó Duna Charta és az Élõlánc Magyar-
országért békés megemlékezésre hív november 3-án, pénteken, 4 órára tiltakozá-
sul a forradalom ünnepét meggyalázó erõszak ellen, kiállva a politikai viták békés
rendezése mellett.

A résztvevõk a budapesti Madách téren, a 23-ai rendõrségi lovasroham színhe-
lyén gyülekeznek, onnan vonulnak a Vértanúk terére, Nagy Imre szobrához, ahol a
kegyelet mécseseit fogják elhelyezni. Kérjük, hozzon magával mécsest és egy
szál virágot a kezében, békét a szívében.

Kapcsolat: Karátson Gábor (Duna Charta); Lányi András (Élõlánc Magyaror-
szágért), 06 (70) 335-3407, alany@axelero.hu; Náray-Szabó Gábor (Orszá-
gos Civil Fórum), 06 (20) 480-5104, civilforum2006@freemail.hu. Az alá-
írókhoz a civilforum2006@freemail.hu címen lehet csatlakozni.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—
36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechni-
ka 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
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)

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

Sárbogárdon négyszobás családi ház eladó az
Úttörõ u. 3. szám alatt. Irányár. 13 millió Ft, 06
(70) 459 3167. (0921895)

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

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

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

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

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

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

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0214823)

380-as terménydaráló, nagyteljesítményû el-
adó; 06 (30) 907 3660. (0214817)

Dég központjában 25 m2-es üzlethelyiség ki-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 246 9839. (0214865)

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ
Mûvek u. 2.) azonnali belépéssel felvesz 3 mû-
szakos munkarendbe: prés-ponthegesztõ, illet-
ve lakatos üzemébe betanított munkásokat;
CO-hegesztõt lakatos üzemébe. Közlekedés:
szerzõdéses járattal. Jelentkezni: a fenti cí-
men, valamint az alábbi telefonszámon lehet:
06 (25) 259 450/102-es mellék, illetve Mészá-
ros Edrénénél: 06 (30) 635 0831-es telefonszá-
mon.
Felújított parasztház Sárszentmiklóson eladó;
06 (20) 3554 366. (0214833)

Audi 80, 1.9 TDI, 1993-as, Avant, ezüstmetál,
extrákkal eladó; 06 (20) 594 6204. (0214831)

Vegyes tûzifa 1.600 Ft/q, 20 q felett fuvarkölt-
ség nélkül. Tel.: 06 (70) 374 0769. (0214829)

Kemény tûzifa tüzépár alatt 200 Ft-tal, fuvar-
költség nélkül. Tel.: 06 (70) 374 0769. (0214829)

Akciós csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1.
Telefon: 06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067.
(0214827)

Eladó 1 db új Lampart LB 30-as konvektor. Ár:
40.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 746 0515. (0214849)

Gyümölcsfaoltványok termelõtõl! 400-600
Ft/db. Sárbogárd, Vezér u. 17. Tel.: 06 (25)
460 869, 06 (30) 325 8113. (0214848)

Pusztaegresen, Rákóczi 18. szám alatt 2 szo-
ba, összkomfortos, gázfûtéses családi ház el-
adó; 06 (25) 470 699. (0921593)

Kukoricát, búzát, tritikálét, napraforgót, árpát,
szalmát kis- és nagytételben vásárolok. Tel.:
06 (20) 381 1720. (0214880)

Malacok eladók. Érdeklõdni: a 06 (25)
462 198-as telefonszámon 17 óra után.

Lábon álló diófa eladó. Tisztított dió december-
re rendelhetõ. Tel.: 06 (25) 247 329, 06 (70)
338 5077.

Garzon szekrénysor elemet vásárolnék. Tel.:
06 (20) 935 9552.

Csöves kukorica eladó 1.800 Ft/q. Sárbogárd,
Árpád u. 113. Zádori.

Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni a 06 (20) 495 1928-as telefo-
non lehet.

Eladó háromelemes, fehér szekrénysor, hasz-
nált Vesta gáztûzhely. Érdeklõdni: 06 (30) 541
4152. (0214876)

A mûvelõdési ház ruhatárából október 31-én
ellopták a reklámszatyromat, amiben benne
volt a kulcscsomóm. Kérem, a becsületes
megtalálót, hogy legalább a kulcscsomómat
hozza be a Bogárd és Vidéke szerkesztõségé-
be.

Szántóföldet bérelnék. Tel.: 06 (20) 353 2296.
(0214883)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén

a kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj 5.000
Ft-tól, a belépési díjból 50%-os
kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

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

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

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

FODRÁSZAT NYÍLT A
BB SZÉPSÉGHÁZBAN. Bejelentkezés:
06 (30) 640 7676-os telefonszámon.

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)

Romantika Sörkertbe PULTOST
FELVESZÜNK; 06 (30) 3302 056. (0214826)

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., telefon: 06 (20) 9826 630

Német import használt
cipõkiárusítás

NÕI, FÉRFI, GYEREKCIPÕK, CSIZMÁK,
BAKANCSOK ÉS TÉLI KABÁTOK,

DZSEKIK 500 FT/DB.

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. november 6-án,
délelõtt 9-12 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!
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ÕSZI KAMATSZÜRET a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

5% kamatkedvezmény!

SZEMÉLYI HITELEK SZABAD FELHASZNÁLÁSSAL

HITELBÍRÁLATI DÍJ NINCS! SZERZÕDÉSKÖTÉSI DÍJ NINCS!

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

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

Hitelezésben tapasztalt tanácsadókat keres
országos hitelintézet, kiváló termékek

értékesítéséhez. Érdeklõdni: 06 (20) 377 9639.

Jelzáloghitelek 2 hét alatt jövedelemigazolás
nélkül szabadfelhasználásra és lakáscélra.

Érdeklõdni: 06 (20) 377 9639.

3K 2002 Fémipari Kft.

CO-val hegeszteni tudó

lakatosokat

keres a sárbogárdi Videoton területén

mûködõ vállalkozásához.

Telefon: 06 (30) 9561 891.

ÚJRA MEGNYITOTTUNK!

ZSEBÕK
VASBOLT

újra megnyílt
október 24-étõl, keddtõl,

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

DOMJÁN KENYÉRBOLT MELLETT).
Várjuk régi és új vásárlóinkat!

ELKÖLTÖZTÜNK!

Kedves Vásárlóink!

November 2-tõl
új helyen,

az Ady E. út 115. szám

alatt (volt Rostás ABC)
várjuk Önöket!

VEGYI
DISZKONT
(Ami a Sáfrány kenyérbolt mellett volt.)
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Nyílt
tér

Hol voltak
a lobogók?

Miért nem volt kilobogózva a város
október 23-án? — tette föl a kérdést
egyik olvasónk.
Mint azt a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályától megtudtam: az összes meglé-
võ zászlót, ami rendelkezésükre állt, ki-
tették már pénteken a városközpontba és
az emlékhelyek környékére. Amikor ked-
den beszedték õket, kettõ ismét eltûnt, az
56-os emlékmûtõl.
A kérdés föltevõje a válaszra reagálva
megjegyezte: úgy látszik, olyan „rendes”
emberek laknak Sárbogárdon, hogy gyûj-
tik a lobogókat. De legalább kitennék az
elbitorolt zászlót a saját házukra! Az ön-
kormányzat pedig igazán pótolhatná a fo-
gyó zászlóállományt. Hiszen mit tesznek
ki akkor, ha egy sem marad?

Hargitai Kiss Virág

Kérdezték
Mi az oka, hogy az EL-DENT 96 Kft.
fogászati rendelõjében csak egy hónappal
késõbbi idõpontot tudnak adni a páci-
enseknek? — kérdezte egyik olvasónk.
Dr. Branis Edit, az EL-DENT 96 Kft.
vezetõ fogszakorvosa a következõ vá-
laszt adta a lakossági kérdésre: „Rende-
lõnkben egész napos nyitva tartás mel-
lett több fogorvos folyamatosan végzi a
betegellátást, maximális odafigyeléssel
és odaadással.
Az elõre tervezhetõ kezeléseket, mint
például fogtömések, fogpótlások készí-
tése, egyeztetett idõpontokban végez-
zük, amint az rendeletben is szabályozva
van, ugyanakkor helyet kell biztosítani a
sürgõsségi ellátásnak is, amely minden
esetben elsõbbséget élvez.
A nagy betegforgalom mellett mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
mindenki elégedetten távozzon, és a le-
hetõ legrövidebb idõt kelljen várakoz-
nia.”
Egy másutt praktizáló fogorvos, akivel
beszélgettem a kérdés kapcsán, el-
mondta: Az õszi és tavaszi idõszakban
rendszeresen olyan sok a páciens, hogy
õ is csak 3-4 hétre tud idõpontot adni
(kivéve persze a sürgõs eseteket). A vi-
zitdíjjal kapcsolatos hírek miatt is na-
gyobb most a tumultus. A minõségi
munkát nem lehet elkapkodni. A zsib-
basztó injekcióval mintegy félórát kell
várni, hogy hasson, a tömõanyagoknak
is van egy bizonyos kötési ideje, és a hú-
zást sem lehet tessék-lássék módra elin-
tézni. A kezelésre fordított idõ viszont
hosszú távon megtérül. Egy jól elkészí-
tett fog, fogpótlás (megfelelõ szájhigié-
nia mellett) akár tíz évig is kiszolgálhat-
ja a pácienst. Egyébként körülbelül a be-
tegek 10%-a jár csak rendszeres éven-
kénti szûrésre. És nem ritkán az a türel-
metlenebb, aki négy-öt éve egyáltalán
nem volt fogorvosnál.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Emlékmû lett
a KRESZ-tábla

A Plus áruház elõtt, a 63-as fõúton hóna-
pok óta álló balesetveszélyes KRESZ-
táblák emlékmûvé magasztosultak. Már
meg is koszorúzták õket. Továbbra is az a
kérdés, hány hónapja nem tudjuk már,
hogy mikor javítják meg az utat, és viszik
el onnan azokat a táblákat?

/H/

Ismét nyomoz
a rendõrség…

Az emberek többsége az 50 évvel ez-
elõtt történt, 56-os események kap-

csán felidézte a szabadságba vetett töret-
len hitét, és kegyelettel gondolnak az ese-
mények kapcsán mártírokká vált honfitár-
sainkra.
2006. október 23-án sokan eljöttek a meg-
emlékezés helyszínére, az 1956-os forra-
dalom áldozatainak emlékére állított em-
lékmûhöz, kegyeleti helyhez.
Az emelkedett hangulatot nem tudta beár-
nyékolni az a kegyeletsértés, amely az ün-
nepséget megelõzõ napon történt. Az em-
lékmû részeként felállított zászlórúdról
ugyanis valamennyi zászlót eltávolították
az ismeretlenség homályába veszõ tolva-
jok. Bejelentésre a rendõrség megkezdte a
nyomozást.
2006. október 29-én ismételten a rendõr-
séghez kellett fordulni, mert a szabadság-
harcot jelképezõ lyukas zászlót is eltávolí-
tották ismeretlenek.
A fenti száraz tények mögött meghúzódó
elkövetõi magatartás értelmezhetetlen.
Mély kegyeleti érzéseket szakít fel, erre a
tettre nincsen magyarázat. A város meg-
ítélése a benne élõk tettei alapján történik.
Kérem Önöket, a jóérzésû többséget, hogy
az 50. jubileumi ünnepségsorozat zárása-
ként, a november 4-ei nemzeti gyásznap
alkalmával Sárszentmiklós emlékparkjá-
ban, az 56-os kopjafánál 16.00 órakor gyújt-
sunk gyertyát, majd a templomban a vérbe
fojtott forradalom áldozatainak emlékére a
szentmise keretében emlékezzünk. Ezt köve-
tõen, 18.00 órakor Sárbogárdon, az 56-os
emlékmûnél hangzik fel a kegyeleti megem-
lékezés.
A gyertyagyújtást a zászló ünnepélyes le-
vonása követi!

Bártfai Antal
KAPOCS Egyesület


