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ASárbogárd SE sporttelepén hétvégén állították fel a pálya-
világítás oszlopait. Ezek az oszlopok még a videotonos

idõkbõl maradtak meg. Akkor nem volt elegendõ pénz és ambí-
ció a pályavilágítás kiépítésére, csak arra futotta, hogy megsze-
rezzék ehhez a leselejtezett DÉDÁSZ-lámpaoszlopokat. A kö-
zel két évtizedes pihenésben már teljesen benõtte a fû õket a ke-
rítés mellett. Most a Fodor és Molnár Építkezési Kft. rakodógé-
peinek segítségével, Németh Attila irányítása mellett állították
be azokat az elõre megásott gödrökbe a sportbarátok. Amint
lesz rá pénz, lámpatestek is kerülnek föl rájuk, a földbe pedig
vezeték, ami az áramot szolgáltatja az esti fényekhez. Addig
csak a pálya elsõ részét tervezik kivilágítani, ha azonban támo-
gató sportbarátok, illetve az önkormányzat anyagilag is adnak
segítséget, akkor megcsinálják a teljes hálózatot.
A sportbarátok a hír hallatán azt mondják, már éppen ideje,
hogy elkészüljön a pályavilágítás, hiszen évekkel ezelõtt elké-
szült ez már sok kistelepülésen, például Kálozon, Sárszent-
ágotán is. Arról ne is beszéljünk, hogy a sárszentmiklósi sport-
pályán is van régóta pályavilágítás. A sportsikerek záloga, hogy
az esti órákban, munka után hazatérõ focisták feltudjanak ké-
szülni a hétvégi meccsre. Ennyi törõdést megérdemelne a bo-
gárdi csapat.

Hargitai Lajos

PONTOSÍPONTOSÍTÁTÁSSAL ÉSSAL ÉLL
A SZERKESZTÕA SZERKESZTÕSÉSÉGG

Újságunk múlt heti számában a Sárbogárd és Vidéke Taka-
rékszövetkezetet érintõ híradásunk félreértésre adott okot.
Az érintett takarékszövetkezet vezetõje a hír kapcsán tájé-
koztatott arról, hogy a vizsgálat független a pénzintézet ban-
ki tevékenységétõl, és nem érinti sem az ügyfelek betéteit,
sem a bank hitelezési tevékenységét, hanem az a kirendeltsé-
gi felújításokkal kapcsolatos. A takarékszövetkezet eredmé-
nyei és fél évszázados múltja megalapozza a pénzintézetbe
vetett jelenlegi és jövõbeni bizalmat.

Hargitai Lajos

ViláVilágígítátás a focipás a focipályályánn

F E L H Í V Á S
Kérjük a sárbogárdi sportszeretõket, hogy a Sárbogárdi Lab-
darúgó Sport Club pályavilágításának megvalósításához —
anyagi helyzetüknek megfelelõen — támogassanak bennün-
ket. A felajánlott összegeket a Gázmodul Weisz Kft.-nél
(Ady E. út 215.), illetve a Légió 2000 Security Kft.-nél (Ady
E. út) szíveskedjenek megtenni. Segítségüket elõre is kö-
szönjük. S. L. S. C. vezetõsége

1956 hõseire és áldozataira emlékeztek hétvégén több települé-
sen is. Sárbogárdon négy helyszínen gyújtottak gyertyát a for-
radalom emlékére, utána Juhász János polgármester fogadást
adott a forradalomban résztvevõk tiszteletére.

(Fényképes beszámoló a 6. oldalon olvasható.)

EMLÉEMLÉKEZÉKEZÉSS

TORNÁDÓ DÉGEN
Dég központjára csapott le egy különösen heves szélvihar,
amely a falu központjában lévõ park fáit derékban kettétör-
te, több épület oldalát bedöntötte, számos ház tetejét meg-
rongálta. H. L.
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Némi pengeváltással indult az ülés Fe-
rencz Kornél napirend elõtti felszólalása
kapcsán (melyet múlt heti lapszámunk-
ban Elkaptam egy levelet címmel olvashat-
tak).
Dr. Szabadkai Tamás véleménye szerint
a felszólalás nem felel meg az
SZMSZ-ben foglalt feltételeknek, hiszen
önkormányzati ügyben lehet ilyenkor
szólni. Kornél a megfelelõ helyen meg
fogja kapni a választ a felszólalására.
Juhász János: Az elõzõ ülésen ti közölté-
tek, hogy új frakciótok van. Erre történõ
utalás is volt a levélben. Én nem éreztem
úgy, hogy akadálya lenne ennek a
felszólalásnak.
Dr. Krupa Rozália: A város, vagy a képvi-
selõ-testület életét érintõ jelentõs kér-
désben a képviselõ napirend elõtt felszó-
lalhat. A képviselõ a saját mandátumát
próbálta megvédeni, ami — úgy gondo-
lom — a képviselõ-testületi munkához
tartozik.
Bártfai Antal indítványozta, hogy az ön-
kormányzat tartson megemlékezést a no-
vember 4-ei nemzeti gyásznap alkalmá-
ból, és hívják meg a rendezvényre a
sárbogárdi 56-osokat.
Többen úgy vélekedtek, hogy kissé el van
késve a dolog, de Bártfai kijelentette: a
KAPOCS Egyesület felvállalja a megem-
lékezés megszervezését.
Juhász biztosította õt a polgármesteri hi-
vatal segítségérõl.
Horváth Tibor Horváth Istvánnak cí-
mezve a következõt kérte: A koncertet,
amit az újságban hirdettetek meg 4-ére,
próbáljátok meg kihúzni. Ez kegyeletsér-
tés a nemzeti gyásznapon. Elítélem azt,
aki megtartja, meg azt is, aki részt vesz
rajta.

Horváth István, a József Attila Mûvelõ-
dési Központ vezetõje késõbbi reagálásá-
ban elmondta: Amikor a szerzõdést meg-
kötöttem a hétvégi rendezvényre, sajnos
nem figyeltem. Komoly anyagi következ-
ménnyel járna, hogyha ezt lemondanám.
Ezúton is elnézést kérek mindenkitõl,
akinek ez sérti az érzéseit. Este 10 órakor
kezdõdik a rendezvény, így napközben
nem fog senkit sem zavarni.

Mínuszban a költségvetés
A költségvetési rendelet módosítása kap-
csán Etelvári Zoltán megjegyezte:
Örömmel látom, hogy az iskola és a refor-
mátus templom felújítására a pénz kiuta-
lásra kerül. A Zengõ Óvodának, a padok-
ra és a kátyúzásra jut-e az idén? Mert azt
a követ, ami a kátyúkba lett rakva, kiver-
ték az autók.
Juhász tájékoztatta a képviselõket, hogy
meg lett rendelve a Radnóti utca csapa-
dékvíz-elvezetése. Az állami finanszíro-
zást mindig ki kell egészíteni az adott hó-
napra, 44-45 millió Ft-os mínuszban van-
nak a 210 millió Ft-os hitelkeret teljes ki-
használásán felül; sok jó nem várható.

Megemelt tiszteletdíjak
A képviselõk és bizottsági tagok tisztelet-
díjáról — a várakozásoknak megfelelõen
— vita alakult ki, de végül a többség elfo-
gadta az emelést.
Fülöp Sándor: A múlt ciklusban sokat
beszélgettünk arról, hogy a város anyagi
helyzete mennyire rossz. Ez azóta sem
változott, ezért javaslom, hogy a tisztelet-
díj mértékét ne emeljük. Az elõzõ ciklus-
ban egy sima bizottsági tag 60.000 Ft kö-
rüli juttatást kapott, most ez 80.000 Ft-ra

emelkedik. A szorzót 1,5-rõl 1,3-ra csök-
kentsük, ne emeljünk.
Juhász: Költségtérítést nem kap senki.
Bártfai nem vállalt bizottsági szerepet,
aki helyette végzi a munkát, kiegészítést
nem kap. A 6 millió Ft-ot, amit beígértem
a programbeszédemben, tartani tudjuk.
Az ellenzék azt mondja, hogy ez sok, de
amikor mégis megítéli a többség, akkor
ugyanúgy felveszi a pénzt.
Fülöp: Amikor nem ellenzéki szerepkör-
ben ültem ezen a helyen, akkor sem sza-
vaztam meg az emelést.
Juhász: Ehhez ezúton is gratulálok, de
biztos, hogy felvetted te is a pénzt.
Dr. Szabadkai: Én sem értek egyet a tisz-
teletdíjak emelésével. 2002-ben az alap-
díj 25.000 Ft volt, most 55.200 Ft, maga-
sabb, mint az inflációs emelkedés. Ami-
kor a költségvetési rendeletünket tár-
gyaljuk majd és a köztisztviselõk, közal-
kalmazottak illetményérõl, jutalmáról
kell döntést hozni, milyen erkölcsi ala-
punk lesz a jutalmak esetleges csökkenté-
sére? Az elmúlt ciklusban az egyik képvi-
selõ a szociális bizottság részére akarta
felajánlani az emelés mértékét, egy másik
képviselõ azt mondta, hogy nem ért egyet
az emeléssel, mert nincsen hozzá etikai,
erkölcsi alapjuk, a város nehéz anyagi
helyzetére tekintettel ezt nem tehetik
meg, egy harmadik képviselõ pedig azt ja-
vasolta, hogy a testület társadalmi mun-
kában végezze a feladatát. Horváth Ti-
bor, Bódai Gábor és hitoktató Varga
László hozzászólalásait idéztem.
Gábris István: Akkor nem dübörgött így
a gazdaság, mint most, és azt mondtátok,
hogy nem muszáj felvenni a tiszteletdíjat.
Ferencz: Én ezelõtt másfél évvel lemond-
tam a tiszteletdíjamról, de csak a nettó
összeget tudtam felhasználni a saját tele-
pülésemen fejlesztésekre. Az emelés
megszavazásában semmi kivetnivalót
nem látok, de annak a képviselõnek, aki
úgy gondolja, hogy ez sok, vagy nem jár,
keressük meg a lehetõséget, hogy a brut-
tó összeget visszamondhassa és egy civil
szervezetnek felajánlhassa. Mondom ezt
én, akinek nincs tiszteletdíja.
Juhász: 10 bizottsági taggal kevesebb
van, mint eddig. Így a következõ 4 év so-
rán 5.330.000 Ft-ot takarítunk meg a vá-
rosnak. Egyébként eddig sokaknak nem
jelentett lelkiismereti problémát, hogy a
köztisztviselõktõl mennyit vontak el.
Nem kell itt moralizálni annyira, én vál-
lalhatónak tartom az emelést.
Horváth T.: Kövessétek a példámat — én
4 éven keresztül a testépítõ klubnak ad-
tam az összeget. Ingyen igénybe vehetné-
tek a szolgáltatásokat.

Civil kérdések
A civil szervezetek beszámolói mellett tá-
jékoztatást kapott a testület a vak és
gyengén látók szervezetérõl (LÁRKE),
melynek Sárbogárdon is mûködik egy
csoportja.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület október 31-ei nyílt ülésérõl —

(Folytatás a következõ oldalon�)
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Nochta Pál, a szervezet részérõl kifejtet-
te: a legfõbb probléma a fogyatékos em-
berek foglalkoztatása. Érdemes lenne a
városban egy társadalmi testületet létre-
hozni az önkormányzat és a civilek rész-
vételével, ho®gy ne csak abból álljon a ci-
vilekkel való kapcsolattartás, hogy éven-
te egyszer beszámolnak. Érdemes lenne
feltárni a kitörési pontokat, amikben a
város pályázni tudna, és fejlõdhetne. A ci-
vilek számára fontos lenne a weblapot
rendszeresen frissíteni. Kérte azt is, hogy
a meghívókat ne az utolsó pillanatban
küldjék ki.
Etelvári: Amikor készítjük a költségve-
tést, egy kicsit több pénzt szánjunk a lá-
tássérült emberekre, mert mindnyájan
tudjuk, milyen rossz, amikor nem lát az
ember.
Dr. Szabadkai: A pályázati támogatások
elszámolása nagyon szigorú, így elõfor-
dulhat, hogy nehéz helyzetbe hozzuk az
egyesületeket. Elõfordult, hogy számlát
követeltek egy egyházi személy által be-
vételezett összegrõl, holott egyházi sze-
mély számlát nem tud kibocsátani, legfel-
jebb csak nyugtát. A következõ évben mi-
nimális mozgási teret adjunk az egyesüle-
tek számára. A Csipike Egyesület beszá-
molójában nem találom, hogy az önkor-
mányzat által biztosított épülettel mi van.
Hitoktató Varga László: Minden költség-
vetésnél elmondtam, hogy a 300.000 Ft-
ot emeljük meg, hogy egy kicsit többet
tudjunk szétosztani a fogyatékkal élõk
számára. Eddig ennek nem volt foganat-
ja.
Szakács Benõné: December elsõ hétvé-
géjén szoktuk megszervezni a fogyatéko-
sok ünnepségét. Nem csak 2-3 képviselõ-
nek kellene részt vennie a rendezvényen.
Nochta: Én nem lelkizni jöttem ide, ha-
nem konkrét javaslatokat mondtam el.
Rövid távú gondolkodás, hogyha azt
mondjuk, hogy adjanak nekünk még több
pénzt. Ha van munkám és foglalkoztat-
nak, ki tudom használni a képességeimet,
akkor teszek arra, hogy kapok-e szociális
segélyt, vagy sem.
H. Varga: A következõ ülésen tárgyaljuk
a fogyatékossági koncepció felülvizsgála-
tát. Javaslom, hogy az elnök asszony von-
ja be ezeket a szervezeteket az elõkészí-
tésbe.
Dr. Krupa: Van az önkormányzatnak ci-
vil koncepciója, az abban felépített konst-
rukcióba kellene életet lehelni.
Sinka Attila: A fogyatékosok munkavál-
lalása nem helyi, hanem országos problé-
ma is, ennek a feltételei nincsenek igazán
körüljárva.

Kulturális szívügyek
A közmûvelõdési intézményekrõl szóló
beszámolók kapcsán Bõjtös Attila kérdé-
seit tolmácsolta h. Varga: Mi alapján vá-
logatják ki az óvodás és iskolás gyerme-
kek számára a filmeket a mûvelõdési ház-
ban tartott vetítésekhez?

Horváth I.: A szülõk nagy részének kéré-
se alapján amerikai rajzfilmeket vetí-
tünk. Próbálkoztunk régebben magyar
filmekkel is, de azokon a vetítéseken a fe-
le nem jelent meg az ifjúságnak. A mozi-
nál veszteséggel dolgozunk, ezen próbá-
lunk segíteni. A gyermekszínház-soro-
zatban sokkal értékesebb darabok van-
nak.
H. Varga: A nevelõk próbálják rábírni a
gyerekeket és a szülõket is, hogy értéke-
sebb darabokat kérjenek.
Sinka: Jó lenne a színházban gondolkod-
ni, mert lenne rá igény.
Horváth I.: A tavalyi évben két elõadást
csináltunk, nagyobb színházra nincsen
anyagi lehetõségünk. Egy átlagos elõadás
félmillió Ft-ba kerül.
Schmidt Lóránd: A következõ költségve-
tésnél próbáljunk elrakni 3-400.000 Ft-ot
kimondottan nívós színházi elõadások
támogatására.

Fölújítják a Mészöly tetejét
Ismét beázik a Mészöly Géza Általános
Iskola tetõszerkezete (amit legutoljára
közel 17 éve újítottak fel), és emiatt bal-
esetveszélyessé vált az álmennyezet is. Az
önkormányzat — a beérkezett ajánlat
alapján — a SZIG-TA PLUSZ Ipari Szö-
vetkezetet (Budaörs) bízza meg a szüksé-
ges javítási munkálatok elvégzésével,
1.108.560 Ft értékben.
Szõnyegi Lajos: 1989-ben ez a cég szige-
telte az iskola tetejét. 2 éves garanciát vál-
lalnak, de az iskolával folyamatos kar-
bantartási szerzõdésük van.
Nedoba Károly: A két sárbogárdi cég
(Fodor és Molnár Kft., Szegletkõ 91.
Kft.) közül az egyik nem is pályázott, a
másik pedig nem vállalt garanciát. Kicsi
volt ez az összeg, és nem érte meg nekik?
Ha 20 milliós összegrõl lenne szó, akkor
biztos, hogy pályáztak volna. Ezt szomo-
rúan tapasztalom.
Bártfai: Van-e mûszaki ellenõr?
Szõnyegi: Külön kamarai tagsággal ren-
delkezõ mûszaki ellenõr nincs.
Bártfai: Javaslom, hogy mûszaki ellenõrt
alkalmazzon a város annak érdekében,
hogy ne a kivitelezõ mondja meg, hogy
milyen technológiával kívánja a munkát
felújítani. Külsõ szakértõ legyen bevon-
va; a szakértõi díjak mindig meg szoktak
térülni.
Juhász: Kisebb volumenû beruházásnál
nem szokott lenni mûszaki ellenõr.
Bártfai javaslata nem kapta meg a szük-
séges többséget.

Eladott részvények
Az önkormányzat 1.520.000 Ft névértékû
DÉMÁSZ (Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Nyrt.) részvényeit az EDF
International S. A. részére értékesíti a
testület 20.000 Ft/db áron.
Juhász: A névérték kétszereséért veszik
meg a részvényeket, ennél jobb ajánlat
nem hiszem, hogy lesz mostanában. Ez a
rullirozó hitelkeret óvadékaként van el-
helyezve, ezért meg kell szereznünk a Ta-

karékbank hozzájárulását ahhoz, hogy
kivehessük az óvadékok közül.

Bejelentések
H. Varga: A templom mögött, a Béke ut-
cában óriási gödrök vannak, amik javítás-
ra szorulnak.
Sinka: A tüdõgondozónál lévõ fûzfa
lombja akkora, hogy személyautóval
szinte át kell húzódni a bal oldalra, hogy
el lehessen menni problémamentesen.
Rendbe kellene tenni.
Gábris: A Rákóczi utca bevezetõ szaka-
szán van egy olyan széles kátyú, hogy ott
csak gumicsizmában lehet az utcát meg-
közelíteni. Azon kívül a közútkezelõt
meg kellene keresni azzal a két kátyúval
kapcsolatban.
Horváth T.: A mentõállomással szemben
annyira meg van süllyedve az út, hogy
mindig megáll a víz, és ha elmegy egy na-
gyobb jármû, az ott lakók házát beteríti.
Panaszolták, hogy emiatt nem tudnak új
kerítést sem csinálni.
A tinódiak kérdezték, hogy az ottani foci-
pálya az önkormányzathoz, vagy a vasút-
hoz tartozik-e, mert szeretnék, ha õk is
igénybe tudnák azt venni, egy kicsit a ma-
gukénak érezni. A Magyar és a Vezér ut-
cán a nagy vihar óta nincs közvilágítás.
Dr. Szabadkai: Akik hozzád fordultak,
õk is tudják, hogy a vasúté a terület. A
tinódiak közül jó páran gondozzák, mert
a vasút igen ritkán teszi ezt, inkább csak
az önkormányzat, az elmúlt évben két pa-
dot is tettünk le. Én támogatom, ha ezt az
önkormányzat át kívánja venni.

Tiszteljük meg egymást!
Szakácsné: Egy kicsit furán éreztem ma-
gam az elmúlt testületi ülésen. Az lenne a
tiszteletteljes kérésem a képviselõtársak-
hoz: tiszteljük meg egymást annyira,
hogyha valaki beszél, akkor ne nevessünk
közbe, és ne tegyünk megjegyzéseket.
Érezzük át a testületi ülés komolyságát.
Köszönet azoknak, akik életem elsõ bi-
zottsági ülését le segítették folytatni.

Álmatlan éjszakák
Bártfai: Nemrég lehetõségem volt egy
megbeszélésen részt venni, amelyet a ku-
koricatermelõknek tartottak. Éves vi-
szonylatban mintegy 600.000 tonna ku-
korica feldolgozására kerülne sor, amely-
nek eredményeként mintegy 180.000
tonna üzemanyag-adalék (bioetanol)
jönne létre, a gyártás során keletkezett
energiát egyrészt az elõállításhoz hasz-
nálnák fel, másrészt elektromos árammá
alakítanának át. Ehhez Sárbogárd kör-
nyéke lenne megfelelõ, mégis megdöb-
benve hallottuk, hogy a befektetõ nem kí-
ván, vagy nem tud a várossal kapcsolatba
lépni.
Juhász: Engem nem kerestek. Annyit tu-
dok Szõnyegi Lajostól, hogy talán Zseli
Ferenc mondogatott valami furcsákat, õ
beszélt egy kicsit félre, de ez nem az elsõ
eset szerencsétlen Ferenc életében, ami-

(Folytatás a következõ oldalon�)

(Folytatás az elõzõ oldalról�)
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kor szórakozik velem. Úgy tudom, hogy
nagy vízigényû a dolog, és mindenképpen
valahová a Duna mellé akarják tenni.
Visszautasítom, hogy én valakit nem fo-
gadtam volna. Bármilyen idõpontban
rendelkezésre állok.
Szõnyegi: A FETÉV-SZER képviseleté-
ben egy építési engedélyezés kapcsán jött
egyeztetni a múlt pénteken Zseli úr. Tõle
kérdeztem, hogy valóban egyeztetni kí-
vántak-e a polgármesterrel, és õ elzárkó-
zott, mert akkor valóban felháborod-
nánk. Azt mondta, nem tudja, mert beteg
volt, de Sárbogárddal általában nem le-
het egyezkedni. A Dunántúlon hat kivá-
lasztott terület volt, megnézték a sárbo-
gárdi és a cecei térséget is. A norvég be-
fektetõ álláspontja az, hogy a termelési
adottságok szempontjából kedvezõ len-
ne Sárbogárd és környéke, de ehhez a
technológiához nagyon sok víz kell, ezért
a FETÉV a Duna melletti területeket ja-
vasolta.
Gábris: Tényleg elhangzott, hogy a pol-
gármesterünk akadékoskodik ebben az
ügyben.
Juhász: Ki mondta? Beperelem.
Dr. Krupa: Meghívtak?
Juhász: Dehogy hívtak. Szeretik csinálni
a feszültséget egyesek.
Dr. Szabadkai: Egy a városban jelentõs
beruházásban részt vevõ cég ügyvezetõ-
jét talán nem kellene leszerencsétlenezni
a testületi ülésen. Vond vissza, amit
mondtál. Ami itt elhangzik, az a város
képviselõ-testületének minõsítése.
Juhász: Itt már nagyon sok minden el-
hangzott, csak eddig nem volt kamera.
Továbbra is fenntartom, hogy Zseli Fe-
renc úr már annyi valótlanságot állított
rólam, annyi álmatlan éjszakát és annyi
kellemetlen érzést okozott számomra az
elmúlt években, hogy semmit nem fogok
visszavonni. Megmondom én a szemébe
is, nyugodtan keressen meg, akármekko-
ra befektetõ is.

Semmi sem drága…
Etelvári: Én a képviselõ asszonynak meg-
ígérem, hogy nem fogok temetési hangu-
latban itt lenni. Ha valaki olyan dolgot
mond, isten bizony, nevetni fogok, és köz-
be is szólok, ha valami nem tetszik. Fel-
nõtt emberek vagyunk, mindenki vállalja
azt, amit csinál. Javaslom, hogy a két
56-os hõsünkrõl, akiknek a neve föl van
vésve az emléktáblára, nevezzünk el ut-
cát a legrövidebb idõn belül. Megtör-
tént-e teljes egészében a csatornázott
utak garanciális helyreállítása? Mert én
úgy látom, hogy nem. A 63-as út miklósi
részén, egészen a Plusig olyanok a csator-
natetõk, hogy életveszélyes közlekedni.
Az ott lakók nem tudnak pihenni, mert az
autók zörögnek, csattognak.
Dr. Krupa: A képviselõ-testület hatáskö-
rébe tartozik a közterületek elnevezése
és a névváltoztatás. Ezt meg lehet tenni,
csak azt kell tudni, hogy ez a lakosságra

milyen terheket ró. Mert aki ott lakik, an-
nak az összes okmányát ki kell cserélni, az
pedig pénzbe kerül. Viszont nem tudom,
megfelelõ méltóságadás-e, ha egy olyan
külterületi részt neveznek el, ahol nem
lakik senki.
Etelvári: Úgy gondolom, ez nem lehet
akadálya annak, hogy két hõsrõl, akik
életüket adták a hazáért, méltán megem-
lékezzünk. Ezek a halottak érdemelnek
annyit, hogy egy kis kényelmetlenséggel
járna a lakosságnak.
Horváth T.: A Posta utcát az ott lelõtt ka-
tonáról nevezhetnénk el, hiszen a posta
már nincs ott.
H. Varga: Teljesen egyetértek azzal, hogy
méltó lenne, de csak úgy, ha az önkor-
mányzat fölvállalná a lakókra háruló
költségeket.
Juhász: Azt biztos nem lehet fölvállalni.
És ha valamikor nyitunk új utcát, és azt
neveznénk el?
Bártfai: Van olyan utca, aminek nincsen
neve, és lesznek a rendezési terv kereté-
ben új utcák, amiket el lehet nevezni
majd.
Dr. Szabadkai: Az én választókörzetem-
ben a Fenyõ és Úttörõ utca kialakításánál
egy kis L alakú köz megnyitásra kerül, az
alkalmas lenne ilyenre.

Mire van pénz?
Schmidt: Az elõzõ pénzügyi bizottságnak
voltak határozatai (30, 50 és 180 ezer Ft-
os), amik még nem kerültek végrehajtás-
ra. Ezekkel mi lesz?
Dr. Krupa: Elõreláthatólag nem lehet
végrehajtani õket, mert forráshiánnyal
lett megtervezve a költségvetés, nem le-
het a nem létezõ pénzbõl kiadást eszkö-
zölni.
Schmidt: Nem kerülnek teljesítésre, és
akkor ennyi? Elintézünk egy határozatot
úgy, hogy a p. b. döntését semmibe vesz-
szük? Nem történik szavazás, végrehaj-
tás?
Juhász: Nincsen rá forrás. A kiadási elõi-
rányzat a felhasználás lehetõségét jelenti,
nem azt, hogy kötelezõ felhasználni. A
bevételi elõirányzatok teljesítése viszont
kötelezettség, tessék elolvasni az ezzel
kapcsolatos számviteli fogalmakat. Per-
sze, a kamerának beszélsz, direkt szóra-
kozol. 210 millióval meg még további
40-nel mínuszban vagyunk, és akkor jössz
ezekkel?
Dr. Krupa: Majd a költségvetési tájékoz-
tatónál javaslatot fogunk tenni a határo-
zatok visszavonására. A számok tények,
nem ilyen vagy olyan színezetûek. Meg-
van a sorrend.
Schmidt: Ha nem szavaztuk volna meg a
saját fizetésünk emelését, akkor abból ta-
lán kijöttek volna ezek a dolgok.
Õri Gyula: Kérem, hogy ezek a határoza-
tok ne kerüljenek visszavonásra. Van-e
arra mód, hogy a 2007-es évben valósít-
suk meg ezeket a határozatokat? Pl.
Pusztaegresen a járdaépítés befejezése,
az utak kõvel való feltöltése indokolttá
tenné azt, hogy ezeket a munkákat vala-

mikor mindenképpen befejezzük. Nagy-
hörcsökön a buszmegálló helyreállítását
már hónapokon keresztül kértem, nem
tudom, meddig várat még magára ez a
munka. Eluralkodott a gaz, egyre több a
szemét a közintézmények, közterületek
környékén. Az új aszfaltos utunkon, a
pusztaegresi iskolával szemben kb. 1
m2-es, mély kátyú keletkezett. A sár-
szentmiklósi Gabonánál kaotikus állapot
van, a Vasút utca közvilágítása katasztro-
fális. Az egyébként érdekes, hogy amikor
a rendszerváltozás történt, az ország föl
tudta vállalni az utcanevek megváltozta-
tását.

Kistérség — kié a felelõsség?
Dr. Szabadkai: Szerintem sokkal nyoma-
tékosabb, ha meghívjuk a közútkezelõ
cég képviselõjét egy ülésre, és személye-
sen hallgatja meg a kifogásainkat. Talán
az országban sincs sok példa arra, hogy
nem a kistérség névadó városa adja a kis-
térség elnökét. Sokkal jobban szerettem
volna, ha Sárbogárd polgármestere egy-
ben a kistérség elnöke is, és nem szeret-
nék azzal foglalkozni, hogy ez miért nincs
így. Sárbogárdnak vezetõ szerepet kell
vállalnia. Mivel nem mi adjuk az elnököt,
sõt, az alelnököt sem a kistérség vezeté-
sében, erõsen agyalni kell azon, hogy a
testület a szándékait a város érdekében
hogyan tudja megvalósítani. Egy tõlünk
északabbra lévõ kistérségben megszo-
kott dolog, hogy a kistérség önkormány-
zatai közös üléseket tartanak. Jó lenne,
ha több tájékoztatást kaphatnánk a kis-
térség életérõl. Az elmúlt ciklusban sze-
rintem nem volt meg ez a tájékoztatás.
Juhász: Évente kétszer szokott lenni tá-
jékoztató a kistérségi munkáról, mindig
elfogadtátok. Be kell venni a munkaterv-
be, hogy naponta legyen, és akkor megte-
szem azt is.
Dr. Szabadkai: Ki mondta, hogy napon-
ta? Én nem tartom ezt ilyen vicces kér-
désnek.
Juhász: Örülök, hogy komolynak tartod,
mert ti, az MSZP helyi szervezete, ron-
tottátok el egyébként a sárbogárdi kistér-
ségi elnökségi dolgot, úgyhogy ezt hagy-
juk, jó?
Dr. Szabadkai: Ezt a feltételezést a ma-
gam részérõl visszautasítom.
Juhász: Azon próbálunk lobbizni minél
többet Magyar Józseffel, hogy minél jobb
legyen a Sárbogárdi kistérségnek.
Nedoba: A Petõfi utcától lefelé a közvilá-
gítás nem mûködik.
Rigó László: Mindenképp beszélni kell a
KPM-mel, mert hatalmas gondok van-
nak a 63-as úton, Rétszilas belterületén.
A nagy átmenõ forgalom az ott lakó em-
bereknek már lassan elviselhetetlen.
Dr. Krupa: A Plus elõtt a kátyút jelzõ táb-
lák azért vannak még mindig kint, mert a
közútkezelõ próbálja behajtani a garan-
ciális javítást az áruház kivitelezõjétõl.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

(Folytatás az elõzõ oldalról�)
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HOGYAN IS TÖRTÉNT?
Kezdem a város új önkormányzatának
megalakulását megelõzõ péntekkel.
A KAPOCS Egyesület — mint egy man-
dátummal rendelkezõ szervezet — kép-
viseletében kezdeményeztem a megvá-
lasztott polgármesternél, hogy az alakuló
ülést megelõzõen a testületbe jutott dele-
gáló szervezetek képviselõivel az ilyen-
kor szokásos egyeztetést, megbeszélése-
ket bonyolítsa le. Tettem ezt azért, mert
minket megkerestek jobbról is, meg bal-
ról is, mindketten ugyanazt mondták:
„Tóni, gyere velünk, mert akkor mi erõsek
leszünk!”. Mindenféle alku szóba került,
amelyeket mi, a KAPOCS Egyesület,
visszautasítottunk azzal, hogy progra-
mok mentén tudjuk csak elképzelni az
együttmûködést a városért.
Még egyszer hangsúlyozom: A VÁRO-
SÉRT!
A pénteki egyeztetés során véletlenül
sem merült fel például a civil bizottság
létrehozásának a gondolata egyik tárgya-
ló fél részérõl sem. A megbeszélésrõl az-
zal keltünk fel, hogy majd hétfõn, az ala-
kuló ülést megelõzõen a még nyitva ha-
gyott részletek tisztázódnak. Mint már is-
meretes, ez a megbeszélés elmaradt, he-
lyette már a diktátum maradt. Történt
ugyanis, hogy a polgármester, vagy Ne-
doba Károly és/vagy Ferencz Kornél kez-
deményezésére ez a három személy ma-
gához ragadta a kezdeményezést, és lám,
Rigó Lászlóék jobboldali zászló alatt me-
netelõ frakciója ehhez adta nevét, és fel-
takart a diktátumhoz. Hétfõn este a pol-
gármester felvázolta a testületi szerveze-
tet, megnevezte a bizottságokat, azok ve-
zetésével megbízni szándékozottak neve-
it, valamint a két alpolgármester megvá-
lasztására is sor került.
Ezt követte a rendkívüli testületi ülés,
amely — nyilván a fenti polgármesteri
diktátum, vagy paktum részeként — a
jegyzõ állásába való visszahelyezésének
gyors és soron kívüli intézését követelte
meg. Ekkor már az erõviszonyok a papír-
formának megfelelõen alakultak. Zárt
ülésen, névszerinti szavazással megtör-
tént, amit a polgármester oly nagyon sze-
retett volna elérni — amelyért még véle-
ményem szerint erkölcsi áldozatot is ho-
zott, hozatott a Fidesz tömörüléssel —,
nevezetesen a jegyzõvel szemben felsora-
koztatott vádakat ejtette a testület több-
ségi szavazással. Ezzel egy sarkalatos
probléma a „hatalmat gyakorlók” számá-
ra megoldásra került.
Ezután a következõ rendkívüli testületi
ülés már csak formaság volt csupán. Az

úgynevezett „tízek” többségi akaratukkal
szentesítették az alkuban szereplõ meg-
állapodásokat. Világos és egyszerû a kép-
let: végy két olyat, aki hajlik valami cse-
kélyke fizetségért, és máris megvan a
többség. Az eddig tisztességes tartással
rendelkezõnek tûnõ jobboldal torkán is
lenyomták az eme recept alapján kevert
„elixírt”. Bár kíváncsi lennék arra, hogy
az „orvossághoz” mennyi templomi ostya
kellett, hogy a keserû pirulát kellõen fo-
gyaszthatóvá tegyék…
No, és ekkor jött el az elsõ olyan testületi
ülés október 31-én, amelyen már érdemi
munka is folyt. Bár el kell mondanom,
hogy a fentiekben csak vázolt húzások
mennyire megterhelõk voltak a testületi
munkában. Szégyenletesnek tartottam,
hogy most a jobboldaliak alázták a balol-
dalt úgy, mint ahogy elõzõleg õket aláz-
ták, amikor hatalomban voltak.
A nagy veszekedésben a testület megfe-
ledkezni látszott ama egyszerû tényrõl,
hogy az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50-ik évfordulóján a nemzeti
gyásznap november 4-én ismét elérkezik.
A város vezetése és még a nemzeti ünne-
pekre oly kényes jobboldal is megfeled-
kezett az ünneprõl! Ezért az ülésen sür-
gõsséggel képviselõi indítványban fordul-
tam a testülethez, hogy a hajdani „bo-
gárdi srácok”, akik bizony már idõskorú-
ak, nagypapák, vagy már dédnagyapák
lettek, akiket a halál még nem szólított
magához, bizony, itt élnek köztünk, és il-
lene ezen a neves évfordulón velük együtt
közösen emlékezni a forradalom öröm-

teli és tragikus eseményeire. A javaslatot
végül örömmel fogadták, és ennek kö-
szönhetõen lehetõsége volt a városnak,
hogy november 4-én méltóságteljes, kö-
zös ünnepi estén emlékezzen a hõsökre,
együtt ünnepelhessen az 1956-os forra-
dalom résztvevõivel. Sor kerülhetett arra
is egy szerény fogadáson, hogy a polgár-
mester úrral együtt emléklapot adhas-
sunk át a történelem eme nagy jelentõsé-
gû eseményében résztvevõknek. Itt ke-
rült sor az 1956-os emlékmûrõl gyaláza-
tosan ellopott nemzeti zászló pótlására,
amelyet a felszentelést követõen a
POFOSZ helyi csoportjának adott át Ju-
hász János polgármester.
Ennek a napnak a folytatásaként vasár-
nap egy történelmi pillanatnak lehettem
részese. Az Ujságh Tibor és társai elleni
per ítélõbírója és a hajdani elítélt nem-
zetõrparancsnok 50 év után ismét talál-
koztak. Erre a találkozóra mindkét fél
nagyon készült, izgatottan várták, hogy a
másik mit is gondol, mit is mond, hogyan
vélekedik az akkori eseményekrõl, ho-
gyan érez, mi is történt vele. A találkozón
régi ismerõsökként üdvözölték egymást.
Tisztelték egymásban az embert, a régi
idõket elevenítették fel. Megértõk voltak
egymás érzékenységére, tisztelték a má-
sikban azt, ami a valós értékét jelentette.
Voltak pillanatok, amikor elérzékenyül-
ten összeborultak. Jó volt látni ezt a két
EMBERT!

Bártfai Antal,
a KAPOCS Egyesület elnöke
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Megemlékezés és találkozó
A sárbogárdi önkormányzat és a KAPOCS Egyesület szervezé-
sében november 4-én több helyszínen tartottak megemlékezést
az 1956-os forradalom emlékére. Az ünnepségre, találkozóra
meghívták mindazokat a sárbogárdiakat, akik aktív részesei
voltak a forradalomnak és szabadságharcnak.
Az ünnepség Sárszentmiklóson az 56-os kopjafánál kezdõdött,
ahol a Himnusz eléneklésével és gyertyagyújtással emlékeztek
az akkori eseményekre. Ezt követõen szentmise volt a sárszent-
miklósi katolikus templomban.
18 órakor Sárbogárdon, az 1956-os fekete gránit emlékmûnél
gyertyagyújtás után ünnepélyesen levonták a többször is ello-
pott és pótolt zászlót. Ebben közremûködött Ujságh Tibor, Sár-
bogárd 1956-os nemzetõrparancsnoka. Az ünneplõk ezután át-
vonultak a régi tanácsháza falán lévõ
nemzetõr-emléktáblához, majd az
emlékmûegyüttesben elhelyezett emlék-
táblához. A gyertyagyújtás és a hõsök em-
léke elõtti tisztelgést követõen a díszte-
remben baráti beszélgetésre várta Juhász
János polgármester a meghívott vendége-
ket, ahol a köszöntõ és az új ünnepi zászló
felszentelése után a forradalomban részt-
vevõknek emléklapot adott át.
Másnap Ujságh Tibor kérésére felkeres-
tük lakásán dr. Tóth Istvánt, aki bíróként
elítélte õt a forradalom alatti tevékenysé-
géért. Ekkor a vádlottak már túl voltak
egy szovjetunióbeli deportáláson, féléves
kínzáson, vallatáson. A bíróságra a per-
ben az akkori párthatalom felsorakozta-
tott rengeteg hamis tanút. A polgári bíró-
ságot arra próbálták kényszeríteni, hogy a
külföld számára a meghozott ítéletekkel
bizonyítsák a jogállamiságot.
Nos, az elhangzott vádakhoz képest, me-
lyek mindegyikéért külön-külön is kötél

járt volna, a meghozott ítéletek meglepõ-
en enyhék voltak. Köszönhetõ volt ez an-
nak, hogy a bíró a tanúk többségérõl be-
bizonyította, hogy nem mondanak igazat.
A bíró pedig a fennálló törvények szerint
ítélt. Így kapott Ujságh Tibor elsõrendû
fõvádlott mindössze egy év 4 hónap bör-
tönbüntetést.
Tóth István bíró ezt követõen éjszakai te-
lefont kapott, melyben egy névtelen tele-
fonáló azt mondta: „Magát kellett volna
felakasztani, mert ilyen enyhe ítéletet ho-
zott!”
Bíró és elítélt 50 év utáni megrendítõ ta-
lálkozójának személyesen is részese le-
hettem. Ami ott történt: a szeretet és
megbékélés történelmi jelentõségû meg-
nyilatkozását, soha nem fogom elfelejte-
ni.
Van remény, hogy minden jelenlegi lát-
szat ellenére Magyarországon a gyûlölet
hosszú távon ne gyõzedelmeskedjen a
szeretet felett!

Hargitai Lajos

Õszi kamatszüret a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezetnél!
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(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.

THM:12,94—13,55%
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TALÁLKOZÓ A KASTÉLYBAN

Különleges esemény helyszíne volt
múlt pénteken a vajtai Zichy-kas-

tély. A háború után itt dolgozók részére
hirdettek találkozót. A közel 120 meghí-
vott nagy része eljött. A korábban érke-
zõk az ajtót lesve hangos ovációval fogad-
ták a többieket. Örömmel ölelkeztek
össze, hiszen sokan több évtizede nem
látták már egymást. Az elõcsarnok lassan
megtelt. A „Nagy öregek” egy csoport-
ban álltak: Nagy Eta, Lajtosné, Jutka né-
ni, Erdõs Istvánné, aki a portás volt köz-
tük. A legidõsebb, a 72 éves Kovács La-
josné lelkesen mesélte, hogy csaknem
gyerekként, szobalányként kezdett itt, de
volt gondozónõ, takarító, dolgozott a
parkban is, ha kellett. Stumperger Fe-
rencné 32 évig volt a kastély szakácsnõje.
A fõztjét máig emlegetik. A fiatalabbak,
mint édesanyjukat ölelgették, puszilgat-
ták õket.
— Nekünk akkor õk voltak a példák tisz-
tességbõl, becsületbõl, munkaszeretetbõl
— jegyezte meg nekem magyarázólag az
egyik fiatalasszony, Jákobné Szász Erika.
A gyönyörû fekvésû, 26 hektáros angol-
parkban álló kastély a 60-as, 70-es évek-
ben filmforgatások helyszíne is volt. Máig

emlegetik a Bors címû filmsorozat itt ké-
szült epizódjait, melyben Sztankay István
lovával végigvágtatva a parkon beugra-
tott a kastély kupolacsarnokának abla-
kán. A háború elõtt ez a kastély volt gróf
Zichy Aladár 2000 holdas birtokának
központja. A homokos domboldalon álló
korszerû mûvelésû szõlõbirtokról kisvas-
úton, csillékben szállították a kastély
alatti présházba a leszedett szõlõt.
1945-ben a grófi birtokot felosztották, a
kastélyt államosították. 1948-ban a szak-
szervezet kapta meg használatra. Elõször
kismama- és csecsemõüdülõként mûkö-
dött, majd az 50-es évek közepétõl lett
gyermeküdülõ. A hatalmas park és a kör-
nyezõ erdõségek páratlan lehetõséget
adtak arra, hogy az itt üdülõ gyerekek ki-
rándulásokon közelebbrõl megismer-
kedhessenek a természettel. A gyerekek
tanítási idõben is jöttek. Számukra iskola
is mûködött a kastélyban. Erdõs Jánosné
volt az igazgató. A tanítás mellett kézmû-
ves-foglalkozásokon a simontornyai bõr-
gyártól kapott bõrhulladékból készíthet-
tek a gyerekek szép dísztárgyakat, ame-
lyeket hazavihettek az üdülés végén.

A kilencvenes években lisztérzékeny gye-
rekek üdültetését vállalták. Számukra
speciális étrend szerint fõztek és ehhez
igazodott a napirend is. A rendszerváltás
után a SZOT már nem kapott támogatást
az üdülõ fenntartására, ezért gazdag szü-
lõk gyermekeinek költségtérítéses üdül-
tetésével próbálták fenntartani magukat
még egy ideig. Míg a szülõk a Bahamákon
„tengették” napjaikat, itt jó helyen, biz-
tonságban tudhatták csemetéiket. Vol-
tak olyan szülõk, akik a gondoskodást
ajándékokkal hálálták meg. Máig emle-
getik azt az anyukát, aki a Szerencsi Cso-
koládégyár nagyfõnökének feleségeként
egy nagy szatyor kézzel készített bonbon-
meggyel állított be az üdülés végén gyer-
mekéért. Hetekig kitartott a különleges
édesség. Ehhez fogható finomságot a
boltban nem lehet kapni.
A találkozón az új házigazdák, a Calvary
Golgota Keresztény Egyház képviselõi
köszöntötték a vendégeket, majd végig-
vezették õket az azóta alaposan megvál-
tozott kastély termein.

Hargitai Lajos

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

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK VEVÕINKET!

Ágyazható rekamiék, kanapék, dupla fotelágyak, 3+2+1, 3+1+1-es,
és sarokülõgarnitúrák, fotelok, fotelágyak, heverõk, franciaágyak.

Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása,
ágymatracok készítése méretre is!

VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT
DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630

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.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR VÁROSI
TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Bad-Boys—B. B. Truck SE 3-5 (1-3)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, ifj.
Soós, Mikuli, Soós, Berzeviczy. Csere: Tóth,
Hajba. B. B. Truck: Csendes, Dobrovoczki, Var-
ga, Sebestyén, Zádori, Csere: Bognár, ifj. Csen-
des, Heilinger, Simon.
Egymásnak estek a csapatok. Egy távoli lövés-
sel szemben Porkoláb tehetetlennek bizonyult,
majd egy felesleges, rossz ütemû kifutás után
tovább növelte elõnyét a B. B. Truck. Sõt, gyors
kontra után belõtték a harmadik gólt is. Nem
adta fel a Bad Boys, támadtak, végül távoli lö-
véssel szépítettek, kialakítva az elsõ félidõ
eredményét. A második félidõ kiegyenlített já-
tékot hozott, bár a Bad Boys rengeteg helyzetet
kihagyott, és ha védõi nem ügyetlenkedtek vol-
na kapusukkal az élen, akkor akár fordított is le-
hetett volna a végeredmény. Góllövõk: ifj.
Soós, Mikuli, Berzeviczy, illetve Dobrovoczki
(2), Sebestyén, Zádori.

Sárkeresztúr Vidámfiúk—Vasutas
8-4 (4-2)

Vezette: Tóth I. Vidámfiúk: Németh, Huszti N.,
Nyári, Huszti L., Keresztyén. Csere: Horváth,
Kovács, Oláh. Vasutas: Kehl, Bozsoki,
Guszejnov, Czeiner, Novák. Csere: Babitz,
Frischl.
Óvatosan kezdtek a csapatok. Az idõ teltével
csapkodóvá vált a játék. Elõbb nyugodtak meg
a Vidámfiúk, majd kétgólos elõnyre tettek szert.
Ez annyira megnyugtatta õket, hogy kiegyenlí-
tett a Vasutas. A keresztúriak igazolták, hogy
õk a jobb csapat, így visszaállt a kétgólos elõny
a félidõ végére. A második félidõben is a Vi-
dámfiúk voltak jobbak. A kapusok nagyon in-
diszponáltan védtek. Védtek? Góllövõk: Ko-
vács, Huszti N., Horváth (3), Keresztyén (3), il-
letve Novák, Czeiner (2), Frischl.

Twister—Spuri 7-1 (3-1)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Tóth,
Szabó, Bognár T., Katona. Csere: Balogh, Kris-
tóf, Nagy. Spuri: Ocsovai, Kovács, Huszár T.,
Huszár L. Csere: Kiss.
Ezen a mérkõzésen vasárnapi álmát aludta a
Spuri. A szépítõ gólt is Szabó hazaadása, na
meg Bognár kapus lezsersége hozta meg. Az
történt a pályán, amit a Twister játékosai akar-
tak. Gyõzelmük nagyobb arányú is lehetett vol-
na, de a jobb csapatok ezután következnek.
Sárga lap: Kristóf. Piros lap: Kristóf 2 perc.
Góllövõk: Katona, Kristóf (4), Nagy, Szabó, il-
letve Szabó öngól.

OMV—Flamengó 1-3 (0-3)
Vezette: Szakács I. OMV: Nagy, Fábián, Len-
gyel, Gráczer, Killer G. Csere: Örkényi. Fla-
mengó: Lekner, Vass, Gál, Vértes, Verbóczki.
Csere: Banda, Berta, Killer I., Lakatos, Tóth.
Az OMV kezdett jobban, támadásai veszélye-
sebbek voltak, mégis a Flamengó szerezte meg
a vezetést. Ez megadta az alaphangot a csapat-
nak, szebbnél szebb támadásokat vezettek gó-
lokkal spékelve. A második félidõt még na-
gyobb iram, még több nagy gólhelyzet, ke-
ménykedés jellemezte. Nehezen sikerült szépí-

teni az OMV-nek, mely nagyon a mélyponton
van. Az eredmény tartására törekedett a
Flamengó, melyet sikerült véghez vinniük.
Sárga lap: Vass, illetve Lengyel, Örkényi. Piros
lap: Fábián 2 perc. Góllövõk: Gráczer, illetve
Verbóczki, Killer I., Vértes.

Krencz-nagyker—Extrém 0-1 (0-0)

Vezette: Szakács I. Krencz-nagyker: Pálinkás,
Ragyamóczki, Schneider, Petrovics, Gyenis.
Extrém: Avacs, Dévényi, Roszkopf, Juhász,
Horváth D. Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás
F.

Hõsiesen küzdött a csere nélkül felálló
Krencz-csapat. A kérdés az volt, hogy hány gól-
lal nyer az Extrém. Hát itt az eredmény! Nagyon
rossz felfogásban játszottak. Nincs mit írni e
mérkõzésrõl. Sárga lap: Schneider. Góllövõ:
Pálinkás F.

Légió 2000 Security-Fair
Bútor—Miklós-Cece 10-0 (2-0)

Vezette: Vass L. Légió: Megyesi, Németh,
Csuti, Mondovics, Csizmadia. Csere: Huszár,
Egei J., Szilágyi Cs., Horváth, Egei Zs.,
Rozgonyi, Szilágyi F. Miklós-Cece: Démuth,
Klazer, Kiss P., dr. Erdélyi, Kiss J. Csere: Varga,
Farkas.

Csak egy félideig tudott ellenállni a Légió-roha-
moknak a cecei legénység. Megalázó veresé-
get szenvedtek. Erre a bajnokságra nagyon
összeszedte magát a Légió. Gólarányuk lenyû-
gözõ. Góllövõk: Mondovics (3), Szilágyi, Csiz-
madia (2), Huszár, Horváth (2), Egei Zs.

Toledo 2005—Haladás 5-2 (2-1)

Vezette: Csuti Z. Toledo: Csuti J., Bodoki, Csuti
T., Orosz, Balogh. Csere: Barabás, Kiss A., Kiss
L., Horváth Zs. Haladás: Géczi, Szalai, Szántó
K., Fekete, Nagy. Csere: Szabó, Szántó Zs., Var-
ga.

Beigazolódott a papírforma. Jó iramú mérkõzé-
sen az történt a pályán, amit a Toledo akart.
Rossz felfogásban játszott a Haladás, az elöl ját-
szó játékosok a támadások után nem értek
vissza, így a fiatalabb csapat megérdemelten
nyerte meg a mérkõzést. Sárga lap: Szalai,
Szántó K. Góllövõk: Balogh (4), Orosz, illetve
Varga, Fekete.

DKS—Arsenal 4-2 (3-0)

Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Farkas, Kele-
men, Kovács, Domján. Csere: Kassai, Somogy-
vári. Arsenal: Kiss A., Veres G., Érsek, Lukács,
Veres P. Csere: Csajbók, Derecskei, Máté K.

Sokkal jobban kezdett a DKS, játékában benne
volt a gól, amely a tizenhatodik percben meg is
született, további két góllal zárták az elsõ fél-
idõt. A második félidõben elõbb szépített az
Arsenal. Kontrából eredményes volt a DKS. Az
eredmény tartására törekvõ csapat újabb gólt
kapott. A több helyzetet kidolgozó DKS megér-
demelten szerezte meg a három pontot. Gól-
lövõk: Kelemen (2), Domján (2), illetve De-
recskei, Veres G.

Sárkeresztúr KIKE—Magnum
2-2 (0-2)

Vezette: Szakács I. KIKE: Plézer, Vörös, Haj-
dinger, Szauervein, Sütõ. Csere: Madár, Visi.
Magnum: Györök, Csõgör, Csendes, Lakatos,
Bor. Csere: Máté Sz., Mihalkó.
Ellentétes félidõk után igazságos eredmény
született. Az egyik csapat pontokat veszített, a
másik pontot mentett. Sárga lap: Bor. Gól-
lövõk: Bor (2), illetve Hajdinger (2).
Memphis Plusz—Taki Team 2-3 (0-0)

Vezette: Tóth I. Memphis: Boros, Herczeg, Ta-
kács, Molnár, Fodor. Csere: Lóth, Mészáros,
Szilágyi, Zámbó. Taki Team: Lajtos, Lakatos,
Kocsis, Geiger, Rohonczi G. Csere: Fövenyi,
Tar, Vörös.
Mindkét csapat támadólag lépett fel. Bemutat-
ták, hogyan kell kihagyni a nagy helyzeteket.
Meggyõzõbb volt a Taki Team csapatának játé-
ka. Többször is próbára tették Boros kapus ké-
pességeit. A második félidõben Fövenyi hibáját
kihasználva Fodor volt eredményes. Nem soká-
ig vezetett a Memphis, mert Fövenyi hibáját
helyrehozva egyenlített. A gólok után felgyor-
sult a játék, a helyzeteit jobban kihasználó csa-
pat megérdemelten nyert. Sárga lap: Geiger.
Góllövõk: Fodor, Takács, illetve Fövenyi, Gei-
ger (2).

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

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Sárkeresztúr KIKE 3 2 - 22-9 11
2. Extrém 3 1 - 15-10 10
3. Flamengó 3 1 - 13-7 10
4. Magnum 2 1 2 16-19 7
5. Krencz-nagyker 2 - 3 16-11 6
6. DKS 2 - 2 10-18 6
7. Memphis Plusz 1 2 1 13-10 5
8. OMV 1 1 3 17-16 4
9. Taki Team 1 1 3 14-24 4
10. Enying 1 1 2 9-10 4
11. Arsenal - 2 3 9-20 2

A góllövõlista állása
10 gólos: Bor József (Magnum); 7 gólos:
Geiger Zoltán (Taki Team); 6 gólos: Hajdinger
János (KIKE)

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Légió 2000-Fair Bútor 5 - - 30-2 15
2. Toledo 2005 5 - - 26-9 15
3. Vidámfiúk 4 - 1 23-16 12
4. Twister 4 - - 16-2 12
5. Haladás 2 - 2 15-16 6
6. Miklós-Cece 2 - 2 12-11 6
7. Pusztaegresi Fiúk 1 - 3 10-11 3
8. B. B. Truck 1 - 4 10-18 3
9. Spuri 1 - 4 8-26 3
10. Vasutas - - 5 9-36 0
11. Bad Boys - - 4 6-16 -3

A góllövõlista állása
11 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 9 gólos: Hor-
váth János (Vidámfiúk), Balogh Gergõ (Tole-
do).
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Egy politikai
vélemény

Furcsa nemzet vagyunk mi, magyarok! Mert mi a pénzt nem
„kiérdemeljük”, mint az angolok, nem „csináljuk”, mint az
amerikaiak, nem „nyerjük”, mint a latin népek, nem is „dolgo-
zunk érte”, mint a törökök, vagy oroszok, hanem „keressük”.
Aztán vagy találunk, vagy nem.... (mint az arabok).
Különös az is, hogy nemzeti ünnepeink — Rákóczi, Kossuth
meg ’56 névtelen zászlaja alatt — forradalmakra emlékeztet-
nek; talán nem hiába vívott, de véres, elvesztett szabadsághar-
cokra. Éppenhogy az országalapításról mostanában, István ki-
rály révén újra megemlékezünk. Úgy tûnik azonban, nekünk el-
sõsorban a dráma fontos: az áldozathozást ünnepeljük inkább,
mint a sikert. Ünnepeljük, hogy futottunk egy kört, sikertelenül
ugyan, de hõsiesen.
Az eredmény nekünk csak másodrangú lenne? Fontosabb az a
sikerélmény, mikor jól odamondunk valakinek — a Habsburg-
nak, a ruszkinak —, viszont a megoldások körültekintõ elõké-
szítéséhez, kidolgozásához és egymáshoz türelmünk már
nincs?
Tavasszal kormányt választottunk. Most, csak egy fél év múlva
rádöbbenünk, hogy alighanem tévesen döntöttünk. Igaz, van,
aki akkor felelõtlenül nem választott, van, aki meg sem gondol-
ta kire szavaz, mást meg szándékosan vezettek félre, holott a ro-
hamos romlást és bomlasztó korrupciót a verebek már akkor is
csiripelték az ereszek alól.
Ez a nép valaha istenfélõ volt. Akkor könnyebb volt neki, mert
lelkiismeretét legalább vasárnaponként ébresztgették. Hetente
tért vissza a szó a tisztességrõl, a becsületrõl, míg ebben a nagy
modern, felvilágosult, törtetõ világban a televízió errõl nem be-
szél. A GDP számít, meg a nyereség, a megszerzett jog, és va-
gyon, de nem a kötelesség. Nálunk már kevesen tudják, hogy a
„miniszter” latinul „szolgát” jelent.
Most hát ismét bajban vagyunk. Mert itt már csak lázadni le-
het!? Ez egyszer magunk ellen, és majd megint futunk egy kört,
egy drámait..., és jól megmondjuk egymásnak, amit a hidegen
ítélõ világ aztán végképp nem fog érteni.
Nem lenne ésszerûbb a tisztességet ismét oltárra emelni? Köz-
életünket tisztára söpörni? Nekünk, magyaroknak olyan kor-
mányt alkotni, olyan közéletre voksunkat letenni, melynek elsõ
és belsõ parancsa a becsület? Mért ne legyen az ország szívében
a Kossuth tér a mostani kijózanodás emlékére ezentúl a „Be-
csület tere”?! Hiszen a tisztesség egy ország tartós, belsõ béké-
jének, fejlõdõképességének elõfeltétele; ehhez képest gazdasá-
gi kibontakozása már csak technológiai kérdés, fontos, de má-
sodrangú.
Ehhez most nem a baloldalnak kell javulást esküdni vagy a kü-
lönbözõ párthívõknek az utcán egymás fejét beverni, hanem a
becsületesnek a becsületest, a jóravaló, konstruktív társat ke-
resni, akivel a közös jövõt sziklára lehet építeni. Ha a közös erõ-
feszítéshez más megoldás nincs, más országban ilyenkor nagy-
koalíció (bal/jobb), esetleg szakértõi kormány alakul.
A közös program nyilvánvaló: 1. becsületes, felelõs, a múlt bû-
neivel nem terhelt emberek vezetõ szerepekkel való megbízása;
2. intézkedések a korrupció hathatós visszaszorítására; 3. a gaz-
dasági/pénzügyi helyzet kiegyensúlyozása; 4. közigazgatási re-
form a fojtogató bürokrácia egyszerûsítésére; valamint 5. a
tolvajok jogszerû büntetése.
Isten, áldd meg a magyart! Ésszel, becsülettel...

Dr. Zichy Aladár ny. ENSZ-képviselõ
(nemzetközi tanácsadó 2006 õszén)

KÖSZÖNET
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány tisztelettel
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
372.544 Ft összegben támogatták alapítványi céljaink meg-
valósulását.

Adószám: 1848 5220-1-07.

Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

MSZP vagy
haspárt

Mint Kislók falu szülöttje és lakója vitatkoznék azokkal az el-
méletekkel, amelyek napvilágot láttak az elmúlt idõszakban!
Történetesen, hogy a választások során mi, lóki népek a párt-
logóra, vagy a személyre tettük-e le a voksunkat.
Az elmúlt ciklusban alapvetõ változások történtek a települé-
sünkön. Ezek nem csak a pénzes fejlesztésekben, látványos fa-
lunapokban merültek ki: négy éve például a Télapó minden
gyermekes házhoz eljutott. De továbbmegyek. Minden házhoz
eljutott karácsony elõtt a képviselõnk egy-egy ajándékkal, gon-
dolva az itt élõ minden egyes emberre. Ezzel persze csak azt sze-
rettem volna érzékeltetni, hogy a közösség formálása, kialakítá-
sa is része volt az elmúlt idõszaknak, amelynek minden kislóki
ember része!
Kornél az elmúlt ciklusban függetlenként képviselt minket, ezt
követõen MSZP-színekben indult, nem tagadva politikai érzel-
meit! Ha a következõ választáson a Haspárt színeiben indul,
most borítékolom, hogy legalább ilyen erõt tudhat maga mö-
gött, feltéve, ha a településen zavartalan marad a fejlõdés!
Összegzésül úgy gondolom, hogy Kislók település semmiképp
nem pártszínekre, logókra szavazott, hanem egy olyan személy-
re, aki itt él közöttünk, itt neveli a gyermekeit, és mindent meg-
tesz az itt élõ kis közösségért, ezért elszámoltatni, ha már mu-
száj, csak nekünk van jogunk, kislókiaknak!

Barabás Csilla, egy kislóki lakos (X - Fizetett politikai hirdetés)

„Erkölcs nélkül a jogilag szervezett állam is csak egy jól szervezett
rablóbanda.”

(Szent Ágoston)

NYITOTT
TORNATEREM AKCIÓ!

Sok szeretettel várjuk a spor-
tolni, mozogni vágyókat intéz-
ményeink tornatermébe a kö-
vetkezõ helyszíneken és idõ-
pontokban:
Mészöly Géza Ált. Isk.: no-
vember 11., 9.00 és 12.00 óra
között;
Szent István Ált. Isk.: 2006.
november 18. és 25., 9.00 és
12.00 óra között;
Sárszentmiklósi Ált. Isk.:
2006. december 2. és 9., 9.00
és 12.00 óra között.

Intézményvezetõk



10 SPORT 2006. november 9. Bogárd és Vidéke

Egyre távolabb a dobogótól
Mezõfalva—Sárbogárd 2-1 (1-0)

Mezõfalva: 80 nézõ, vezette: Fehér Miklós. Mezõfalva: Rajna,
Határ, Bögye, Bibel, Hajnal, Schelbauer (Barta), Nagy, Begán,
Krisztin (Bartus), Pócs, Zámbó. Sárbogárd: Sipõcz, Hegedüs
N., (Szabó I. A.), Ilyés, Kõvágó (Szabó Z.), Hegedüs Gy., Laka-
tos, Huszár, Bognár, Szabó J. Zs., Baki, Csendes.
Hideg, esõs idõben, igen kevés nézõ elõtt kezdõdött a mérkõ-
zés. Az elsõ helyzet a hazaiak elõtt adódott, az 5. percben Pócs
16 m-es lövését védte Sipõcz. A 8. percben már hazai gólt látha-
tott a kis számú közönség. Hajnal hosszú indítását Pócs kapta az
ötösön, és a hálóba lõtt, 1-0. A 12. percben Huszár 18 m-es sza-
badrúgását védte Rajna. A 30. percben a sokat szabálytalanko-
dó Pócsot a játékvezetõ kiállította. A 32. percben Bognár lövé-
sét védte a hazai kapus. A 42. percben Baki került helyzetbe, kö-
zeli lövését hárította a kapus. A II. félidõt támadások vezették
be, melynek a 48. percben meg is lett az eredménye. Huszár sza-
badrúgását Ilyés fejelte Csendes elé, aki a hálóba lõtt, 1-1. Az
57. percben Huszár szögletét Csendes fejjel csúsztatta a kapu
mellé. A 60. percben Huszár hagyta maga mögött a hazai védel-
met, 8 méterrõl leadott lövését védte Rajna. A 62. percben
Zámbó került gólhelyzetbe, azonban õ az oldalhálóba lõtt. A
66. percben Bibel 20 m-es lövését tette ártalmatlanná Sipõcz. A
73. percben az emberhátrányban játszó hazaiak újra vezetést
szereztek, a szemfüles Zámbó lõtt a hálóba, 2-1.
A 77. percben újabb hazai helyzet, Bibel elõl Sipõcz bátor kive-
tõdésével mentett. A 80. percben Szabó J. Zs. 14 méterrõl kapu

mellé lõtt. A 83. percben Bartus lövését hárította a kapus. A 89.
percben Bognár 16 m-es szabadrúgását bravúrral védte a hazai
kapus. A 91. percben Huszár szögletét az elõrejövõ Sipõcz ka-
pus a kapu mellé lõtte. A 60. percig emberhátrányban játszó ha-
zaiak megérdemelten tartották otthon a 3 pontot a szétesõben
lévõ, elképzelés nélkül játszó vendégek ellen.

Ifjúsági mérkõzés:

Gombócból is sok a hét
Mezõfalva—Sárbogárd 7-4 (3-0)

Vezette: Dávid Zsolt. A tabellát vezetõ hazaiak már 7-1-re ve-
zettek, innen sikerült a szépítés a nagyon gyenge teljesítményt
nyújtó vendégeknek. Góllövõk: Sebestyén, Mondovics,
Barabás, Budai.

U-16 Serdülõmérkõzés
Lajoskomárom—Sárbogárd 6-7 (2-4)

Vezette: Meleg János. Ezzel a gyõzelemmel serdülõ csapatunk
feltette a koronát az õszi szereplésre. Õszi elsõként térünk téli
pihenõre, és az igen elõkelõ elsõ helyrõl várjuk a tavaszi folyta-
tást. Góllövõk: Budai (3), Böhm (2), Halasi (2).
November 12-én, vasárnap, 11.30 és 13.30 órakor ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk hazai pályán mérkõzik Szabadbattyán csapatá-
val a bajnoki pontokért.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Káloz—Sárszentmihály 1-2 (0-0)
150 nézõ, vezette: Kálmán. Gólszerzõ:
Árvai, illetve Bakonyi (2). Ifjúsági mér-
kõzés: 4-2.

Pálhalma—LMSK 2-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Makk. Gólszerzõ: Sza-
bó, Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 5-2.
Szabadbattyán—Mezõszilas 0-6 (0-4)
20 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ:
Wukovics (4), Kecskés, Keresztúri. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-3.

Mezõfalva—Sárbogárd 2-1 (1-0)
80 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ: Pócs,
Zámbó, illetve Csendes. Kiállítva: Pócs.
Ifjúsági mérkõzés: 7-4.

Cece—Füle 2-1 (0-1)
80 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Mol-
nár, Pintér, illetve Györe. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-0.
Lajoskomárom—Seregélyes 2-1 (0-0)

80 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ:
Kleiber, Szabó, illetve Koller. Ifjúsági
mérkõzés. 0-3.

Baracs—Elõszállás 3-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Peredi, Gáspár, Petrás, illetve Szanyi. If-
júsági mérkõzés: 2-1.

Kulcs—Tác-Csõsz 2-3 (1-0)
50 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõ:
Hadnagy, Kármán, illetve Németh (2),
Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 4-4.

Déli-csoport eredményei

Jenõ—Vajta 2-2 (2-0)

Vezette: Dala. Gólszerzõ: Zsolnai, Kiss,
illetve Szalai, Heidinger. Kiállítás: Trója,
Erdélyi (Jenõ).

Nagylók—Perkáta 3-1 (1-1)

Vezette: Géringer. Gólszerzõ: Tóth,
András, Határ, illetve Sipos. Kiállítva:
Tóth, illetve Sági.

Dég—Ráckeresztúr II. 5-0 (4-0)

Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Kovács (2),
Rostás, Molnár, Horváth.

Sárszentágota—Zichyújfalu 1-3 (0-0)

Vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Kovács, illet-
ve Kulacs, Horváth (2).

Besnyõ—Cikola 3-3 (2-2)

Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Miklós (2),
illetve Nagy, Major. (A többi gól szerzõi
nem szerepelnek a jegyzõkönyvben.) Ki-
állítva: Suvada (Cikola).

A Déli-csoport állása

1. Alap 12 10 1 1 48-14 31
2. Dég 13 9 - 4 38-16 27
3. Zichyújfalu 13 8 2 3 50-25 26
4. Vajta 13 8 2 3 37-28 26
5. Jenõ 13 6 4 3 47-27 22
6. Beloiannisz 13 6 4 2 34-20 22
7. Besnyõ 13 6 3 4 37-30 21
8. Sárszentágota 13 7 - 6 34-30 21
9. Rácalmás 12 5 2 5 35-26 17
10. Cikola 13 3 5 5 41-36 14
11. Nagyvenyim 12 4 1 7 33-29 13
12. Perkáta 13 2 - 10 17-70 6
13. Ráckeresztúr II. 13 1 1 11 11-47 4
14. Nagylók 13 1 1 11 11-75 4

A Femol-csoport állása

1. LMSK 13 11 1 - 30-8 34
2. Sárszentmihály 13 9 4 - 37-17 31
3. Lajoskomárom 13 8 3 2 29-19 27
4. Pálhalma 13 7 4 2 25-12 25
5. Baracs 13 7 1 5 22-18 22
6. Sárbogárd 13 5 5 3 27-17 20
7. Mezõfalva 13 6 2 5 19-21 20
8. Káloz 13 5 4 4 25-18 19
9. Seregélyes 13 5 2 6 30-27 17
10. Füle 13 5 2 6 27-24 17
11. Tác-Csõsz 13 4 4 5 26-30 16
12. Mezõszilas 13 4 1 8 23-27 13
13. Kulcs 13 4 1 8 19-32 13
14. Cece 13 3 2 8 20-27 11
15. Szabadbattyán 13 2 1 10 17-45 7
16. Elõszállás 13 - 1 12 16-50 1
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IGAZSÁGOS DÖNTETLEN
Sárszentmiklós—Szabadegyháza

0-0 (0-0)

Sárszentmiklós: 200 nézõ, vezette: Tömöri. Sárszentmiklós:
Papp Z., Papp A., Szarka, Tóth, Csanaki, Szabó L. (Salamon),
Bakos (Deák), Salga, Markovics, Szabó Z. (Tórizs), Král. Edzõ:
Horváth Csaba. Szabadegyháza: Horváth, Zámbó, Kiss
(Kargl), Arany (Rábai), Imre, Ónás, Billing, Balló, Vízi, Vida,
Horváth. Edzõ: Bozai Attila.
A mostoha idõjárási viszonyok ellenére jelentõs számú szurko-
ló volt kíváncsi a mérkõzésre, melyen a hazai drukkerek csak a
gyõzelmet tartották elfogadható eredménynek.
Erõs hátszéllel kezdett csapatunk a szinte végig 10 emberrel vé-
dekezõ vendégcsapat ellen. Helyzeteink adódtak, de érezhetõ-
en nem volt átütõ erõ játékunkban. A szurkolók által kifogásolt
átlövésekkel lehettünk volna eredményesebbek, de ilyen jelle-
gû próbálkozás csak elvétve akadt.
Szinte végig támadtuk a játékrészt, majd késõbb a második fél-
idõt is, de egyszerûen nem találtunk fogást a néhol hõsiesen vé-
dekezõ vendégcsapat védelmén. Játékosaink jelentõs futótelje-
sítményt produkáltak, de mindez csak annak a következménye
volt, hogy rengeteg labdát eladtunk, melyet vissza kellett
szerezni.
A mérkõzés összképét tekintve, mindattól függetlenül, hogy fö-
lényben játszottunk, nem érdemeltünk gyõzelmet. Játékosaink
között nem akadt egy vezéregyéniség sem, vagy olyan személy,

aki egy váratlan megoldással helyzetbe hozhatta volna társait.
Nekem úgy tûnt, hogy mindenki a másikra várt. Sajnos a meg-
szerzett labdától mindenki szabadulni akart.
Támadásaink jelentõs hányadát a jobb oldalon erõltettük, me-
lyet minden esetben felkészülten várt az ellenfél. Ez az olda-
lunk sok esetben kritikán alul teljesített. A lefújás elõtti percek-
ben Szarka rázta meg magát több alkalommal, de mivel nem
volt társa, így az õ próbálkozásai is elhaltak.
Összegezve a látottakat, igazságos eredmény született. A me-
zõny legjobbjának a vendégcsapatból Horváth kapust tudom
kiemelni, aki több bravúrt bemutatott. Azért is tartom igazsá-
gosnak az eredményt, mert a szabadegyházi csapat jobban akar-
ta a sikert, melynek során több alkalommal önfeláldozva
védekezett.
Ez a produkció a hátralévõ két mérkõzésen (Csór idegenben és
Velence hazai környezetben) kevés lesz. Általában idegenben
jobban játszunk, mint hazai környezetben. Nem lesz egyszerû
ez a két mérkõzés, de megmutatta már csapatunk, hogy tud fo-
cizni, és mi, szurkolók bízunk benne, hogy egy jó mérkõzést
láthatunk.

Ifjúsági mérkõzés: Sárszentmiklós—Szabadegyháza 0-2

Ifjúsági csapatunk úgy ment fel a pályára, mintha számukra hi-
hetetlen lett volna a vereség, és igazi erejüket csak a bekapott
két gól után mutatták meg, de ekkor már nem jött be semmi.

Szabó Béla

B A R A N T A -
E D Z É S E K
2006. november 11-én,

17 órakor a sárszentmiklósi
tornateremben tartjuk
az elsõ Baranta-edzést.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Barantázás Miklóson

Régi magyar harci technikákkal is-
merkedhetett meg az érdeklõdõ kö-

zönség november 4-én, délután, a sár-
szentmiklósi tornacsarnokban.
A székesfehérvári és felcsúti barantások
nem csak a harci bemutatóra helyeztek
nagy hangsúlyt. Egyik vezetõjük arról be-
szélt, mennyire fontosak az elõdeinktõl
örökölt hagyományok, azok megismeré-
se, gyakorlása, továbbvitele. Nem tagad-
hatjuk meg a gyökereinket, mert minden,
ami körülvesz bennünket, azokra épül.
Alapok nélkül nem lehet építkezni. Mint

elmondta: a Baranta nem csak harci fogá-
sokból áll. Jóval több annál. Aki ba-
rantázik, az egy új gondolkodásmódot
sajátít el, melyet átitatnak a régi magyar
hagyományok.
A szellemi bevezetõt követõen zenés—
táncos ízelítõt kaptunk a legkülönfélébb,
látványos harci technikákból. Elõször
marokra mentek a legények, majd bottal,
karddal küzdöttek, és bebizonyították,
hogy a karikás ostornak is nagy mesterei.

Hargitai Kiss Virág

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Sárosd 13 10 2 1 44-18 32
2. Kápolnásnyék 13 10 - 3 32-13 30
3. Velence 13 9 1 3 42-17 28
4. Csór 13 7 2 43 31-19 23
5. Polgárdi 13 7 2 4 20-14 23
6. Sárszentmiklós 13 7 1 5 25-13 22
7. Etyek 13 7 - 6 30-26 21
8. Kisláng 13 6 1 6 21-29 19
9. Aba-Sárvíz 13 4 6 3 19-15 18
10. Bicske 13 5 3 5 18-15 18
11. Iváncsa 13 5 - 8 21-26 15
12. Kisapostag 13 4 - 8 21-33 12
13. Szabadegyháza 13 3 2 8 18-34 11
14. Dunafém-M. 13 2 2 8 20-46 11
15. Alba Regia 13 3 1 9 17-33 10
16. Adony 13 1 2 10 22-50 5
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Búcsúzunk Marth Bélától
Múlt pénteken volt a cecei temetõben
Marth Béla nyugalmazott pedagógus te-
metése az evangélikus egyház szertartása
szerint. Száznál is többen búcsúztattuk
Õt. A gyászoló család mellett régi kollé-
gák, tanítványok, barátok, jó ismerõsök
álltuk körül a sírját.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola igaz-
gatója, volt kollégája, Horváth Ferencné
Mikuli Erzsébet a szerkesztõségbe kül-
dött írásában így emlékezett Rá:
— Marth Béla, Béla bácsi négy évtizeden
keresztül volt — a szó legnemesebb értel-
mében — Sárszentmiklós tanítója. Kollé-
gái emlékei szerint már fiatal, kezdõ ne-
velõként megmutatkozott pedagógiai hi-
vatástudata, lelkesedése az iskola falai
között. Korán felismerte, hogy a tanuló-
kat — különbözõ képességeik miatt —
nem lehet azonos módon, azonos mód-
szerekkel oktatni, nevelni. A tanításon
belül erõsen foglalkoztatta a tehetség-
gondozás és a felzárkóztatás gondolata.
Ennek megvalósítása érdekében folya-
matosan képezte magát. A pécsi tanár-
képzõ fõiskolán pedagógia szakot vég-
zett.
Az iskolai élet egyik legnehezebb terüle-
tén, a napköziben tudott maradandót al-
kotni. Gyakorlati tapasztalatait „Útban
az egész napos iskola felé…” címmel egy
1973-as kiadású kis könyv õrzi. Ez a mód-
szer- és példatár ma is hasznosan forgat-
ható, a szakmai igényességrõl, a gyermeki
lélek ismeretérõl, szeretetérõl vall. Az is-
kolaotthonos rendszert, mely OTTHON
tudott lenni, csupa nagybetûvel, részben
õ dolgozta ki és alapozta meg a sárszent-

miklósi iskolában, és elõnyeit több mint
három évtizeden keresztül érezhették,
élvezhették a tanulók és a szülõk. Járási
napközis szakfelügyelõként sokan ismer-
ték és elismerték.
Öt évig a város mûvelõdési osztályán is
dolgozott. Ebben a pozícióban még több
lehetõsége volt a sárbogárdi térség isko-
láinak segítésére szakmai tudásának át-
adásával. Pedagógiai életmûve befejezé-
seként 1991-ben visszatért hozzánk Sár-
szentmiklósra. Béla bácsi, nyugdíjasként
is meg tudott, meg akart újulni, újra, mint
egykor fiatalon, kórust, színházat szerve-
zett, hangversenyt adott, verselt, énekelt,
és mindenekelõtt TANÍTOTT.

Hargitai Lajos: — Marth Béla nyugdíja-
zása után, a Bogárd és Vidéke lapban egy
állandó rovatot vezetett egészen addig,
amíg ereje engedte. Ebben jelentek meg
nevelõ tanácsai, világot jobbítani szándé-
kozó publicisztikái. Az újságírás kedvéért
még beletanult a számítógép modern vi-
lágába is. Fiatalos derûje, az ifjú nemze-
dék iránti lelki érzékenysége, jó humora
segítették abban, hogy szinte az utolsó
pillanatig, amíg képességei engedték,
részt vegyen a közösségi, társadalmi
életben.
A legjobb értelemben igazi néptanító —
lámpás — volt, melynek fénye messze vi-
lágított.

Hargitai Lajos

Zenés hitvallás

A székesfehérvári Klucsik család volt a sárbogárdi református gyülekezet vendége va-
sárnap délután. A kilencgyermekes családdal már nem elõször volt módom találkoz-
ni, mivel Sárkeresztúron is bizonyságot tettek már mély, élõ hitükrõl Istentõl kapott
adományuk: zenei tehetségük révén. Énekkel, valamint furulyán, hegedûn, zongorán,
fuvolán és rézfúvós hangszereken dicsérték az Urat. Játékukkal és szeretetteljes lé-
nyükkel beragyogták nemcsak a termet, hanem a szíveket is. A családfõ egy igével és
egy különlegességgel készült az alkalomra: az Erõs vár a mi Istenünk általa csengõkre
hangszerelt változatát adta elõ a család befejezésként.

Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
November 13-18 között, hétfõtõl
szombatig evangelizációs istentisz-
teleteket tartunk a sárkeresztúri re-
formátus gyülekezeti teremben
17.30 órakor.
Tudják, hogyan lehet megbékülni
Istennel? Tudják azt, hogy hova ke-
rülnek a halál után? Tudják azt,
hogy mikor kell megállni Isten
elõtt? Ezekre a kérdésekre min-
denki keresi a választ.
Keressük és találjuk meg együtt a
válaszokat Isten igéjében. Ki kell
használni a lehetõséget, a holnap
nem biztos. „MA MÉG LEHET!”
Igét hirdet: Szerdahelyi Józsefné
bölcskei református lelkész.
Mindenkit szeretettel várunk!
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11-én, szombaton, 19 órakor:

Én, a nõ és plusz egy fõ

Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték
Carl és Molly most kezdték a közös
életet, takaros házzal, unalmas szom-
szédokkal, biztos állással, és a friss há-
zasok hancúrgazdag hétköznapjaival.
Csupán egyetlen kínos bökkenõ van
tökéletesen kitalált létezésükben.
A neve Dupree…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Nyugdíjas évforduló

Asárbogárdi nyugdíjas-
klub vasárnap tartotta

megalakulásának 29. évfor-
dulós ünnepségét. A meg-
hívottak között köszöntöt-
ték Juhász János polgár-
mestert és feleségét, illetve
a nyugdíjasszövetség me-
gyei elnökét. Az ünnepség-
re eljött a testvérklubok
küldöttsége is Töbörzsök-
rõl és Sárszentmiklósról.
A tagtársak nevében a klub
vezetõsége virággal és aján-
dékkal köszöntötte a nyolc-
vanéveseket, Schönborn Marika néni pe-
dig verssel. Az idén hárman töltötték be a
nyolcvanadik évüket: Tóth Sándorné,
Tombor Józsefné és id. Hargitai Lajosné.
A köszöntés után közösen elénekelték
kézfogással a nyugdíjasok himnuszát:
„Szeressük egymást gyerekek!”

Többen készültek verssel, énekkel, de
mûsort adott a nyugdíjasok énekes cso-
portja és a cigánytáncosok is. A közös va-
csora után késõ estig táncoltak Simon Ist-
ván és Simon Julianna zenéjére. A tánc
közben tartott tombolasorsoláson pedig
sok nyeremény talált gazdára.

Hargitai Lajos

Karácsonyi
betlehemes

A népi kismesterségek alkotásaiból kará-
csonyi kiállítást rendeznek Budapesten a
Vajdahunyad várában. Ezen a kiállításon
látható lesz sárbogárdi alkotás is, Sza-
bóné Czuczai Katalin csuhéból, fûzfa-
vesszõbõl és búzaszalmából készített bet-
leheme.

/H/

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt Fogyasztók figyel-
mét, hogy az érvényben lévõ jogsza-
bályok és rendeletek alapján a vízmé-
rõ órák fagyelleni védelmérõl a fo-
gyasztó köteles gondoskodni.
Elfagyott vízmérõ óra cseréje esetén a
cserével kapcsolatban felmerülõ ösz-
szes költséget a fogyasztónak kell vi-
selni.
Legyenek figyelemmel a kerti csapok
idõben történõ fagytalanítására is. A
kerti csap megfelelõ fagytalanítását
fokozottan ellenõrizzék, mivel a nem
megfelelõen elzárt fagytalanítón el-
folyt, illetve a fagykárból keletkezõ
többletvízfogyasztás a fogyasztót ter-
heli.

Sárrét-Víz Kht.

60 órás
ANGOL nyelv-
tanfolyamok

alap- és középfokú nyelv-
vizsga elõkészítõ szinten
a sárbogárdi mûvelõdési

központban.

Nyelvoktató: Simon István

Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Szintfelmérés:
2006. november 16.,

18 óra.

Jelentkezés:
a 06 (25) 461 093-as

telefonszámon
vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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Csirke spanyol
módra

Hozzávalók: 1,2 kg-os csirke, 1 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-2 zöld és
piros színû paprika, 3 evõkanál olaj, 15
dkg nyers sonka, 6 paradicsom, 5-5 dkg
zöld és fekete olajbogyó (én az olajbogyót
kihagyom, mert a családom nem szereti),
õrölt bors, só.
Elkészítés: a csirkét feldaraboljuk és
sóval, borssal meghintjük. A papriká-
kat kicsumázzuk és vékonyan felszele-
teljük. A húst az olajban aranyszínûre
pirítjuk, majd hozzáadjuk a paprika-
csíkokat, az apróra vágott hagymát és
sonkát, a hámozott, áttört paradicso-
mot, a zúzott fokhagymát és a kimago-
zott olajbogyókat. Fedõ nélkül sûrûre
fõzzük, majd visszatesszük a húst, le-
fedjük, és kis lángon puhára pároljuk.
Együtt adjuk asztalra.

Csokoládés madártej
Hozzávalók 8 személyre a habgalus-
kákhoz: 8 tojásfehérje, 6 dkg cukor, 1 li-
ter zsíros tej, só; a mártáshoz: 12 dkg
étcsokoládé, 6 dkg cukor, 6 tojássárgája,
2 kávéskanál õrölt fahéj; a díszítéshez:
csokoládéreszelék.
Elkészítés: a tojásfehérjékbõl csipet-
nyi sóval és a cukorral kemény habot
verünk. Vastag falú edényben forrásig
melegítjük a tejet, majd kanállal kö-
rülbelül 25 galuskát szaggatunk, és né-
gyesével, ötösével a gyöngyözõ tejbe
tesszük. Mindkét oldalukat 3-3 percig
fõzzük, de a forgatásnál vigyázzunk,
nehogy szétessenek. Szûrõkanállal ki-
emeljük és tányérra tesszük. A mártás-
hoz a tejet újra felforraljuk, és beleke-
verjük a darabokra tördelt csokoládét.
Egy nagyobb tálban összekeverjük a
felvert tojássárgákat, a cukrot és a fa-
héjat, majd állandóan kevergetve, fo-
kozatosan hozzáadjuk a csokis tejet.
Az egészet visszaöntjük a lábasba, és
állandóan kevergetve, kis lángon, vi-
gyázva, hogy fel ne forrjon, kissé besû-
rítjük, majd félretéve hûlni hagyjuk. A
mártást mélytányérokba adagoljuk, és
mindegyikre habgaluskákat teszünk.
Reszelt csokoládéval meghintve tálal-
juk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Zsenge titánok
a volán mögött

November 2-án, éjjel egy négyfõs társa-
ság 15 éves sofõrrel a volán mögött Vajta
területén kisodródott, és az árokba haj-
tottak. Egy alig 15 éves lány, aki nem volt
bekötve, kirepült az Opelbõl és az elszen-
vedett sérüléseibe a helyszínen belehalt.
Három másik társa — köztük a sofõr is
—, akik használták az öveiket, könnyû
sérüléssel úszták meg a becsapódást.
Fk. R. M. sárkeresztúri lakos október
29-én, 10.10 óra körüli idõben az apja tu-
lajdonát képezõ Mitsubishi Lancer sze-
mélygépkocsival a szülei tudta és engedé-
lye nélkül közlekedett Sárkeresztúr bel-
területén kb. 40-50 km/h sebességgel. A
szembõl érkezõ járõrautótól megijedt, és
kézifékkel megpróbált megfordulni, de
eközben a Szent István utcában egy ház
kerítésének ütközött, melyet megron-
gált.

Szellemek jártak

November 3-án, 18.10 órakor a kálozi te-
metõ parkolójából jeleztek autófeltörést.
A sértett az autója jobb elsõ ülésén hagy-
ta a táskáját személyes irataival, gyerme-
kei betegkártyájával, az autó papírjaival,
telefonnal, készpénzzel. A lopási kár kb.
200.000 Ft.

Tripla dobás

K. R. sárkeresztúri lakos október 6-án,
19.30 órakor Sárbogárd belterületén a
férje tulajdonát képezõ személygépko-
csival — amely nem rendelkezik kötelezõ
felelõsség-biztosítással —, a forgalomból
kitiltva, vezetõi engedély nélkül, szeszes-
italtól befolyásolt állapotban közleke-
dett. Az intézkedõ rendõr LION típusú
alkoholszondát alkalmazott, amely a le-
fújás után 0,50 mg/l értéket mutatott,
ezért a sárbogárdi orvosi ügyeletre elõál-
lításra került vérvétel céljából. A bevont

igazságügyi orvosszakértõi vélemény
alapján nevezett szervezetében 1,86 g/l
(ezrelék) etilalkohol-koncentráció volt.

Benzinkutat nyithatna

Ismeretlen tettes október 26-ára virradó-
ra a V. L.-né sárbogárdi lakos tulajdoná-
ban lévõ, sárbogárd—örspusztai, nem ál-
landóan lakott, körbekerített, zárt tanyá-
ja udvarán álló 3 db mezõgazdasági mun-
kagép tankjából a gázolajat (összesen 200
litert), valamint a szárító épületének ajta-
ját feltörve az épületben tartott 200 liter
gázolajat eltulajdonította. Az okozott kár
kb. 106.000 Ft, rongálással 1.400 Ft kár
keletkezett.

Falánk róka

Ismeretlen tettes október 27-ére virradó-
ra E. T. Sárbogárd, Tüzér u. 37. szám
alatti lakos családi házának hátsó udvará-
ról eltulajdonított 9 db két és fél kg-os
tyúkot. Az okozott kár kb. 9.000 Ft.

Lada-bolondok

Ismeretlen tettesek október 26-án, 20.00
óra és október 27-én, 8.00 óra közötti idõ-
ben behatoltak J. B.-né sárkeresztúri la-
kos ingatlanjának garázsába, és az ott álló
Lada személygépkocsi akkumulátorát,
valamint rádiós magnóját eltulajdonítot-
ta. Az okozott kár 29.000 Ft.

Nemesfém a király

November 8-án egy Sárbogárd, Köztár-
saság úton lévõ melléképületbõl kb. 150
kg rézhulladékot vittek el. Egy bérelt rak-
tárból acéllemez tekercsek eltûnését je-
lezték.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Szerkesztõségünkben kaphatók többek között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Almádi Sándor: Labdarúgó kisokos(kodó)

(Murphy-törvények és egyéb bölcsességek a fociról)

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Megfejtés
aszteroida: csillagászati kifejezés,
kisbolygó;
bobajka: karácsonykor fogyasztott
mákos guba;
bojtár: a pásztor munkáját segítõ le-
gényke;

Helyes megfejtést küldött be:

Sinka Gréta, Sárbogárd,
Tompa M. u. 25.

Szerencsés megfejtõnk: Sinka Gréta,
Sárbogárd, Tompa Mihály u. 25.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

HÍRES EMBEREK
Felismered õket?

Beküldési határidõ:
2006. november 14.

Heti idõjárás

A hét során változékony idõre számít-
hatunk. Csütörtökön hidegfront érke-
zik szórványos záporokkal, a front mö-
gött megélénkülõ széllel. Pénteken és
szombaton változóan felhõs lesz az ég,
a hõmérséklet az évszaknak megfele-
lõen alakul. Vasárnap egy újabb front
hatására erõsen megnövekszik a fel-
hõzet és többfelé várható esõ, zápor.
Hétfõn az érkezõ hidegebb levegõben
újból csökken a csapadék lehetõsége.
A reggeli hõmérséklet -1—+6, a nap-
pali 4—10 fok körül várható.

www.metnet.hu

A GÖRBE
NYÍRFA

Élt egyszer réges-régen egy igen furfan-
gos szegény ember, aki messze földön hí-
res volt arról, hogy mindig helyén van a
nyelve, senki sem tud túljárni az eszén.
Ugyanezen a vidéken élt egy gazdag em-
ber is, aki folyton dicsekedett az eszével,
és magát tartotta a legokosabb ember-
nek.
— Engem még az a híres furfangos em-
ber sem tud lóvá tenni — dicsekedett gya-
korta a gazdag.
Egyszer az úton mendegélt, s az út szélén
megpillantotta a furfangos embert, aki
ott állt egy görbe nyírfának támaszkodva.
Odalépett hozzá a dicsekvõ, és azt mond-
ta neki:
— Téged, barátom, furfangos és lelemé-
nyes embernek tartanak. No, próbálj túl-
járni az én eszemen!
— Megpróbálnám én! — felelte a sze-
gény ember. — Túljárnék az eszeden va-
lami furfanggal, csak az a baj, hogy nincs
itt a furfangos tarisznyám. Otthon feled-
tem.
Hát menj haza, hozd el — mondta a di-
csekvõ —‚ megvárlak.
— Mennék én szívesen, de nem mozdul-
hatok innen — mondta a furfangos. —
Látod, hogy megdõlt ez a nyírfa? Ha nem
támasztom a hátammal, rögtön kidõl.
Méregbe jött a dicsekvõ a sok kifogás hal-
latán, rákiáltott a szegény emberre:
— Lódulj, hozd a furfangos tarisznyádat,
majd tartom helyetted ezt a nyírfát!
A furfangos elment, de nem is tér vissza.
A dicsekvõ pedig talán még most is ott tá-
mogatja a görbe nyírfát.

Tatár népmese

TUDOD-E?
Mi a piramis és miért emelték?

A piramis egy síremlék. A fáraókat te-
mették ide. Az egyiptomiak hittek a
halál utáni életben, s ez arra ösztönöz-
te õket, hogy még életükben gondos-
kodjanak az örök pihenés helyérõl.
Testüket is azért balzsamozták be,
hogy minél tovább épen maradjon, s
túlvilági életük még biztosabb legyen.
A halottakat mindennel ellátták, ami-
re szükségük lehet — elképzeléseik
szerint — a halál után. Csak a fáraókat
temették a piramisokba. Az elõkelõ
réteget (bíró, adószedõ, pap stb.) az
úgynevezett masztabákba temették.
Ezek a síremlékek természetesen nem
voltak olyan gazdag díszítésûek, mint
a fáraóké.
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November 11., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Századunk 9.40 Mindentudás
Egyeteme 10.35 Európa kék szalagja, a Duna 11.05
Példakép(p) 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Izomláz
12.35 Az óceán csillaga 13.00 Huckleberry Finn ka-
landjai 14.00 Csellengõk 14.25 MaXmotor 14.55 TS
— Út Pekingbe 14.55 MaXmotor 15.25 TS 15.55 TS
18.00 Trója, ahogyan azt Homérosz sem láthatta
19.00 Híradó 19.30 Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás
20.10 Észak és Dél 21.10 Az ördög ügyvédje 23.35
Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 A gépész
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az internet csodái
6.25 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 10.15 Re-
ceptklub 10.30 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Ki vagy,
doki? 14.35 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Sue Thomas
— FBI 16.15 Egy rém rendes család 16.45 A tenger
fogságában 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Folytatjuk! Szombat esti láz 22.00 Halálos fegyver 4.
0.25 Riválisok 4. 2.00 Így készült — Felpörögve 2.20
Papás-mamás 3.00 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 12.30 Hetedik mennyország 13.25
J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos bo-
szorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények
19.00 Áll az alku 20.10 Megatánc 22.45 A kísérlet
0.55 Vadnyugati bûnvadászok 1.40 A láthatatlan
ember 2.35 A két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika
8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35
Rádiókabaré 12.02 Krónika 12.30 Barangoló 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04
Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré
18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30
Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Határok
nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Szökés az ólom-
börtönbõl 21.04 Két napló — Gyerekek voltunk
56-ban 22.00 Krónika 22.20 Kik voltak, mit akartak?
23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza

November 12., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55
Örömhír 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.35 Az
utódok reménysége 11.00 Mai hitvallások 11.30 A
Biblia Rembrandt festészetében 12.00 Hírek 12.10
TS-Sport7 12.55 TS 14.45 Magyar elsõk 15.05 Stí-
lus 15.35 Abszolút 16.00 „Feszti” körkép 16.30 Don
Matteo 17.30 VEVÕSZOLGÁLAT 18.00 BBC exkluzív
19.00 Híradó 19.25 Észak és Dél 20.25 Krém 21.25 A
szólás szabadsága 22.35 Tea Mussolinivel 1.25
Hírek 1.30 Sporthírek 1.35 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyök-
klub 9.40 Receptklub 9.55 Játék 10.50 Így készült
— Csak barátok 11.15 Isteni sugallat 12.00 Híradó
12.10 Dawson és a haverok 13.05 Teguila és Bonetti
legújabb kalandjai 14.05 Seven Days — Az idõkapu
15.05 Trópusi nyomozók 15.50 Hatos lottó-sorsolás
16.05 Egy rém rendes család 16.35 Döglött akták
17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 A Gyûrûk
ura — A király visszatér 22.50 Heti hetes 0.05 Portré
0.35 A büntetõ 2.10 Egy rém rendes család 2.35 Az
elnök emberei
TV2: 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.10
Jetix 9.55 Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl kony-
hája 11.25 A világ legerõsebb emberei 12.30 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 Az olasz meló 22.10
Terminátor — A Halálosztó 0.15 Képírók 2.35 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 Nép-
dalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mû-
vészlemezek 16.04 Lengyel tollal a magyar október-
rõl 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág
19.30 Esti mese 19.40 Operett 20.04 Rádiófónia
21.05 Német tájház Hajóson 21.26 Közvetítés a
Nemzeti Színházból: Jegor Bulicsov 22.00 Krónika

November 13., 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
14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.00
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 Médiamix 0.10 Lapozó
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 13.20 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
21.15 Gyõzike 22.10 Törvényre törve 23.55 Reflek-
tor 0.15 Bundesliga 1.30 ITTHON 1.50 Az elnök em-
berei 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! 11.50 Észbontó 12.50
Mozidélután 14.50 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy
van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.25
Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05
Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15
Frei-dosszié 22.25 Mi kérünk elnézést! 23.50 Csil-
lagkapu 0.50 Dolce Vita 1.20 Hó hull a cédrusra 3.40
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 Csepel-
re — Komár József emlékirata 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10
Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 A Magyar népzene és népköltészet hete
21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Króni-
ka 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

November 14., 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) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Fõ-
tér 15.50 Bartók 125 16.00 Emeljük fel szívünket!
16.05 Katolikus krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55
Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók
17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték!
21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.30 Route 56, az
én 56-om 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Kék acél
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 13.20 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó

19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.00
XXI. század, a legendák velünk élnek 24.00 Reflektor
0.20 Igaz történetek 2.05 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! 11.50 Észbontó 12.50
Mozidélután 14.50 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy
van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.25
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 Pánik az
irányítótoronyban 23.50 Moziverzum 0.20 Tények
este 0.50 Good bike 1.20 Sírig tartó barátság 2.15
Felhõ a Gangesz felett
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 A Ma-
gyar népzene és népköltészet hete 21.05 Vallási hír-
adó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10
Éjszaka

November 15., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza 10.00 Napi
mozaik 11.30 „Feszti” körkép 12.00 Híradó 12.30
Kedd 21 13.05 Napló 56 13.10 Hrvtska 13.35
Ecranul nostru 14.05 Példakép(p) 14.10 Szívek szál-
lodája 15.00 Kormányváró 15.30 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 kristálytükör
meghasadt 22.15 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.15
Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Napló 56 23.30 A halál
kilovagolt Perzsiából
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
0.20 Idõcsapdában 2.00 Egy rém rendes család 2.20
Maffiózók 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! 12.10 Észbontó 13.00 Mozidélután 14.50 Jó
barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 17.25 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
Csigalépcsõ 1.45 A bûn nyomában 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
10.20Tetten ért szavak 11.33 Csepellel Csepelre
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 A Magyar népzene és népköl-
tészet hete 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00
Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy
mesterek, világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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November 16., 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 Baba Tévé 11.35 Route 56, az én
56-om 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Nap-
ló 56 13.10 Slovenski utrinki 13.35 Együtt 14.05 Pél-
dakép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Az utolsó
édenkertek 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi
16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti hír-
adók 17.20 Napló 56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszé-
dok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Poggyászunk
Kádár János 21.05 Frank Riva 22.00 Csütörtök este
22.35 Panoráma 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 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés!
22.50 Házon kívül 23.25 Kemény zsaruk 0.25 Reflek-
tor 0.40 Infománia 1.10 Infománia 1.35 Egy rém ren-
des család 2.05 Maffiózók 3.00 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! 12.10 Észbontó
13.10 Mozidélután 15.20 Jó barátok 15.55 Lisa csak
egy van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói
17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+
19.05 Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku
21.15 Dante pokla 23.25 A médium 0.25 Strucc 1.00
Tények este 1.30 Életem szerelme 3.10 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 Pénz,
piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese
20.04 Aranyemberek 20.35 A Magyar népzene és
népköltészet hete 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Hírek, kenó 23.04 Mozart 22. 0.10 Éjszaka

November 17., 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 Az Õ hegye 13.10 Sorstársak
13.40 Sírjaink hol domborulnak? 14.05 Példakép(p)
14.15 Szívek szállodája 15.00 Regióra 15.55 Bartók
125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00
Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25
Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXI 20.05 Kézdy György 21.05 Frank Riva 22.00
Péntek este 22.35 Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25
Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Ost-
rom
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 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.45 Barátok közt 20.00 Fókusz 20.25 Domino Day
23.20 Omen 4. 1.10 Reflektor 1.30 MeneTrend 1.55
Maffiózók 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00
Mozidélután 14.50 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy
van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.25
Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05
Aktív 19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15
Millió dolláros bébi 0.05 Tények este 0.35 A kísértés
csapdái 2.25 Malibu Road 2000 3.15 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 A baptista egyház 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 nél-
kül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 A Magyar népzene és népköltészet hete
21.05 Tetten ért szavak 21.15 Három hazában 22.00
Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

Márton-napi
vigasságok

Cecén

Nagyszabású néptáncos vigasságot
szerveznek Cecén a Gerlice Néptánc

Egyesület tagjai

2006. november 18-án,
szombaton, 16 órától

a cecei mûvelõdési házban.
A Márton-napi vigasságokon fellépnek a cecei
Négykézláb Gyermekcsoport, az utánpótlás-
csoport, valamint a Gerlice Néptánc Egyesület
ifjúsági és felnõtt táncosai is. Eme jeles nap al-
kalmából új koreográfiákkal tarkított táncaikat
is bemutatják a közönségnek.
A cecei csoport vendégeként pénteken a köz-
ségbe érkezik és a gálán is fellép az erdélyi Me-
szes Táncegyüttes Magyar Tagozata Zilahról.
A több éve tartó ismeretség alapján nagy sze-
retettel fogadják vendégeiket a cecei táncosok
és szüleik.
A vendégek szombat délelõtt a község neveze-
tességeivel ismerkednek meg, majd Varga Gá-
bor polgármester vendégeként egy fogadáson
is részt vesznek a messzirõl a községbe érke-
zett kedves táncosok és kísérõik.
A vigasságok után kb. 19 órától táncház várja
az érdeklõdõket Cecén a mûvelõdési házban.
A zilahi vendégektõl vasárnap vesznek búcsút
a cecei gerlicések.
A vigasságok belépõdíja gyerekeknek 300 Ft,
felnõtteknek 500 Ft.
Minden adományt szívesen fogadnak, azon-
ban ruháik tárolásához szekrényekre és egyéb
felszerelésekre lenne szükségük.

ÁRAMSZÜNET
Az E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. átfogó korszerûsítési programot hajt végre a hálózaton.
A tervszerû beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid idõre ki kell kapcsolni a ve-
zeték egy-egy szakaszát. 2006. november 10-én, 9.30 órától várhatóan 13.30 óráig; november
16-án, 9.00 órától várhatóan 15.00 óráig. Sárbogárdon a Szegfû utca, Petõfi utca a Köztársaság
út és a Virág utca között, a Köztársaság út a Szegfû utcától a 25-26-os házszámig, Ady E. út a Szegfû
utcától a 181-212-es házszámig, Gagarin utca az Ady E. úttól a 15-20-as házszámig, a Nagy Lajos
utcában áramszünet lesz. A biztonsági elõírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás-kima-
radás miatt megértésüket kérjük!

E.ON
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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.

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

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)

Szobatiszta kismacskák gazdit keresnek. Tel.:
06 (25) 462 331.

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)

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)

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)

Személygépkocsik 1 év mûszakival 95.000
Ft-ért, mûszaki nélkül 55.000 Ft-ért. Tel.: 06
(30) 631 5517. (0214882)

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

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

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

Bogárdi sörözõbe fiatal pultos hölgyet felve-
szünk. Érd.: 06 (20) 249 7386. (0214916)

Mangalica hízók eladók, Tinódy u. 44. (0214914)

Háromszobás családi ház sürgõsen eladó.
Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 28.; 06 (25) 466 391.
(0214913)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

Eladó 400 literes fagyasztóláda és gázpalack;
06 (25) 460 041. (0214900)

Nyugdíjbavonulás miatt kiadó Ady úti fényké-
pészüzlet, mûterem, stúdió; fényképésznek,
irodának stb.; 06 (25) 460 592. (0214899)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Irányár:
5,8 millió Ft; 06 (20) 468 1344. (0214898)

Eladó Hantoson háromszobás, gázkonvekto-
ros téglaház. Irányár: 11,7 mFt. Tel.: 06 (30)
324 2288. (0214893)

Hosszú távra gipszkartonszerelésre és gipsz-
kartonglettelésére szakmunkásokat keresünk.
Tel.: 06 (30) 851 6502. (0214892)

Kereskedelmi végzettséggel állást keresek.
Tel.: 06 (20) 251 3673. (0214891)

Ülõgarnitúra, konvektor és fém nyílászárók el-
adók. Tel.: 06 (20) 450 3285. (0214889)

Asztali tûzhely és kályha eladó; 06 (30) 434
1917. (0214930)

Kft. keres lapszerkesztésben jártas, gyakorlat-
tal rendelkezõ grafikust. Érd.: 06 (20) 4463
176. Fényképes önéletrajzzal: 7000 Sárbo-
gárd, Köztársaság út 147/a.

Kft. hirdetésszervezõket keres. Érd.: 06 (20)
4463 176. Fényképes önéletrajzzal: 7000 Sár-
bogárd, Köztársaság út 147/a.

Sörözõbe fiatal nõi pultost felveszek, lakást
biztosítok; 06 (30) 621 0638. (0214927)

Õszibarackfa 790 Ft-ért kapaható a Krisztina
dísznövényben, Árpád u. 65/A. (0214925)

Hitelek, hitelkártyák, személyi hitelek, jövede-
lem alapú hitelek; 06 (20) 961 2294. (0214924)

Sárbogárd központjában építési telek eladó.
Tel.: 06 (30) 225 2067. (0214923)

Ócskavasat (mosógép, radiátor, gáztûzhely)
vashulladékot és roncsautót vásárolnék; 06
(20) 329 2694. (0214922)

Személyautókat vásárolnék bontásra magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0214922)

Szeretné maga és családja kozmetikumait
kedvezõ áron megvásárolni? Tel.: 06 (20) 394
2372.

Sürgõsen eladó új építésû családi ház családi
okok miatt; 06 (70) 534 8326. (0214921)

Kétszintes családi ház eladó; 06 (20) 413
7082. (0214919)

1 db, kb. 250 kg-os süldõhízó eladó Rétszila-
son. Tel.: 06 (25) 460 418. (0214917)

Ingyenes hitelügyintézés! Lakáscélú és sze-
mélyi hitelek kedvezõ feltételekkel. Érd.: 06
(20) 323 6011. (02145103)

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.

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ
Sárbogárd, Kossuth u. 9.

SZOLÁRIUM (csöveket cseréltünk).
06 (30) 9644 322.

FODRÁSZAT: természetes,
göndör haj kisimítása; 06 (20) 582 0418.

KOZMETIKA: 06 (20) 340 4527.
MANIKÜR-PEDIKÜR-MÛKÖRÖM:

paraffinos kézápolás; 06 (30) 3808 330.

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

FÖLDLABDÁS EZÜSTFENYÕK ELADÓK.
TEL.: 06 (30) 497 2414.
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A KeyTec Sárbogárd Kft. dinamikusan fejlõdõ, bõvülõ,
fiatalos csapatába keresi az alábbi új munkatársait:

ANYAGMOZGATÓ

Elvárások:
* könnyûgépkezelõi jogosítvány + OKJ bizonyítvány,

* kisgépkezelõi jogosítvány, * anyagmozgatás területén
szerzett tapasztalat, * folyamatos mûszakos munkarend

vállalása, * flexibilitás, * megbízhatóság.

MINÕSÉGÜGYI INSTRUKTOR

Feladatok:
* termelési folyamat minõségügyi felügyelete,

* folyamataudit végzése, * termékek szúrópróbás ellenõrzése,
* bejövõ áru minõsítése.

Elvárások:
* középfokú végzettség, * mechanikai mérések (tolómérõvel,

mikrométerrel, 3D mérõgéppel) ismerete vagy
hajlandóság a betanulásra, * mûszaki rajz ismerete,

* alapszintû PC- ismeret, * többmûszakos, illetve folyamatos
munkarend vállalása.

Jelentkezés módja: önéletrajz az alábbi elérhetõségek
egyikére: 7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út,

magdolna.kovacs@keytec.hu
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.
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Kérdezték

Kérdések
a kábeltévérõl

A sárbogárdi kábeltévé, illetve a pályáza-
ton nyert „szélessávú közmû” hogy fog
megvalósulni? Lesz egységes kábeltévé-
rendszer, és õk fogják szolgáltatni az in-
ternetet is? Vagy az internet vezeték nél-
küli rendszeren lesz? Mi várható kis váro-
sunkban? Miklóson a kábelszolgáltató
bekötötte a házakhoz a szolgáltatást, Bo-
gárdon ennek semmi nyoma.

Magyar Gyula

Válasz
Sárbogárdon a Kábelsat 2000 Kft. üze-
melteti a hálózatot. Igaz, ez a cég csak a
város központjában a lakótelepeken és
néhány környezõ utcában végzett szol-
gáltatást. Nekik is, mint minden szolgál-
tatónak az országban, kötelezõen korsze-
rûsíteniük kellett a rendszert. Ez most
van folyamatban. A Kábelsat a vasúttól a
Nagy Lajos utcáig, valamint Tinódon is
kiépítette a rendszert, és az igénylõknek
folyamatosan kötik be a szolgáltatást.
A Nagy Lajos utcától lefelé, Sárszentmik-
lóst, valamint Töbörzsököt a Tarr Kft.
építi ki. A hálózaton internet-szolgálta-
tást is végeznek. A két szolgáltató megál-
lapodott a napokban, hogy egy fejállo-
másról egységes szolgáltatást nyújtanak a
szolgáltatást igénybe vevõknek. Ezzel
kapcsolatban a következõ hetekben rész-
letes tájékoztatást adnak majd az újsá-
gokban, valamint a városban terjesztett
szórólapokon.
A kérdésnek van még egy része, ami a ve-
zeték nélküli internetrõl szól. Valóban
épül egy vezeték nélküli szélessávú inter-
nethálózat is. Ezt a Dunakanyar Holding
építi a városban az önkormányzattal kö-
zösen elnyert pályázati pénzbõl. Õk a pi-
acra harmadikként lépnek majd ki rádiós
szélessávú internet-szolgáltatással.
Aki kéri a kábeltévé- és internetbekötést,
az Sárbogárdon a Kábelsat Kft.-nél ér-
deklõdhet a 06 (22) 503 259, illetve a 06
(20) 440 445-ös telefonokon. Sárszent-
miklóson és Töbörzsökön a Tarr Kft.-nél
a 06 (40) 416 000-as telefonon.

Hargitai Lajos

Megemlékezés Mezõszilason
Az 56-os forradalom és szabadságharc
hõseire, eseményeire emlékeztek szom-
baton este a Hõsök terei emlékmûnél
Mezõszilason. A rendezvényt megtisztel-
te jelenlétével Menyhártné Nagy Judit
református lelkész, Pék Lõrinc katolikus
plébános illetve a dégi hagyományõrzõk
képviselõi. Az õ szónoklatukat verses—
zenés összeállítás foglalta keretbe. Az
ünnepség záróaktusaként a résztvevõk
elhelyezték az emlékmûnél az emlékezés
koszorúit és gyertyáit.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Megásták a síromat

Hegedûs Józsefné töbörzsöki lakos me-
sélte el az alábbi különös történetet.
— Édesapám meghalt, a töbörzsöki te-
metõben van eltemetve. Édesanyám még
él, de kívánsága szerint egy sírba temet-
jük majd édesapámmal. Férjemmel úgy
határoztunk, hogy a szüleim sírja melletti
két sírhelyet megvásároljuk magunknak,
hogy ha meghalunk, melléjük temesse-
nek bennünket. Gyakran járok ki a teme-
tõbe. Megnézem, hogy minden rendben
van-e. Viszek virágot, múlt héten gyer-
tyát gyújtottunk a holtak emlékére. Azért
is járok gyakran, mert rengeteg kóbor ku-
tya van ott. Egyik alkalommal is kikapar-
ták a kutyák édesapám fejfáját, máskor
szétkaparták a sírhantot. A minap is egy
hatalmas fehér kuvasz állt ott a sírnál,
mellette egy kis barna, meg egy fekete
kutya. Alig mertem odamenni. Nem le-
het ez ellen valamit tenni?
Most, pénteken ismét kimentem a teme-
tõbe úgy egy óra körül. Hát mit látok?
Férfiak ássák a síromat. Alig jutottam
szóhoz a döbbenettõl. Mondták, hogy
délután négy órakor temetés lesz, azért
ásnak. Mondom, oda ne temessenek sen-
kit, mert ez az én sírhelyem, a szüleim sír-
ja és a férjem sírhelye mellett. A sírásók
csak a vállukat vonogatták, õk erre kap-
tak parancsot, ezt ássák.

Nem hagytam annyiban a dolgot. Elõször
kerestem a temetõgondnokot, de nem ta-
láltam sehol. Akkor felhívtam Heiland
Jánost a Közévnél, és elpanaszoltam neki
a bajomat. Jani nagyon rendes volt, azon-
nal kijött a temetõbe és intézkedett. Meg-
nézték a temetõkatasztert. Akkor derült
ki, hogy a temetõgondnok hibázott, nem
jelölte ki cövekekkel a sírhelyet, így
eggyel odébb, az én sírhelyemet ásták ki
az emberek. Akkor gyorsan otthonról
hoztam csákányt, ásót, mert nem volt
elég szerszám, és akkor az emberek neki-
álltak Janival együtt az új sír megásásá-
nak, hogy mire jönnek a gyászolók, min-
den rendben legyen, az én síromat meg
betemették, szépen el is gereblyézték.
Remélem, hogy még nagyon sokáig nem
kerül sor arra, hogy azt újra meg kelljen
ásni. Heiland Jánosnak ezúton is köszö-
nöm a készséges, gyors intézkedését.
(Heiland Jánost is megkérdeztem az eset-
rõl. Érdeklõdésemre elmondta, hogy a te-
metõgondnoknak adtak cövekeket is, hogy
pontosan jelölje ki a sírt, amit meg kell ásni,
hogy ilyen botrányos eset ne fordulhasson
elõ. A gondnokot a gondatlanságáért fele-
lõsségre vonták. Szerk.)

Hargitai Lajos


