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Kamion az árokban
Most Felsõkörtvélyesnél hajtott az árokba egy kamion. Végig-
szántotta az útpadkát, és szinte az egész sofõrfülke a földbe fú-
ródott. Napokkal késõbb tudták csak daruval kiemelni a monst-
rumot. A gyakori kamionbalesetek egyik okozója a sofõrök túl-
terhelése miatti elalvás.

Hargitai Lajos

Örömkoncert Dégen
Norbika gyógyulásának örömére koncertet rendeztek Dégen.
A rendezvény bevételének egy részét egy másik súlyos beteg
édesanya, Kolmann Magdolna gyógykezelésére ajánlották fel.

(Írásunk a 3. oldalon olvasható.)

T E L T H Á Z Z A L
P U S Z T A E G R E S E N

Pusztaegresen teltházas nyugdíjas-találkozót rendeztek a hét
végén. A meghívottak több településrõl érkeztek. Ajándékok
mellett mûsort is hoztak magukkal.

(Írásunk a 2. oldalon olvasható.)

Játékos gólyaavató

Ötletes próbatételekkel avatták a gimnazista-társadalom teljes
jogú tagjaivá a gólyákat pénteken.

(Írásunk a 6. oldalon olvasható.)
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Nyugdíjasok találkozója Pusztaegresen
Alig fértek be a vendégek a pusztaegresi
kultúrházba a hétvégi nyugdíjas-találko-
zón. A házigazdák, a pusztaegresi nyug-
díjasok kénytelenek voltak újabb és újabb
asztalokat betenni, hogy le tudják ültetni
az érkezõ vendégeket. A rendezvényen
Juhász János polgármester is tiszteletét
tette feleségével együtt.
A vendégek nem érkeztek üres kézzel. A
házigazdát köszöntõ virágcsokrok, aján-
dékok mellett mindannyian készültek
színes mûsorral is. Az alapi nyugdíjasok
táncos, énekes összeállítással érkeztek. A
mezõszilasi asszonyok népdalcsokrokat
adtak elõ, a dégi asszonykórus szép mû-
sora után egy dégi fiú citerán játszott,

méghozzá nem is akárhogyan. Gazdagon
díszített egyéni citerajátékával nagy si-
kert aratott. Mint a mûsorközlõ ismerte-
tõjébõl megtudtuk: a fiatalember nagy-
szerû citerajátékával aranyérmes lett az
országos népzenei fesztiválon.
A dégi Katona Lóránt egyre szélesebb
körben válik ismertté fiatal népdaléne-
kesként. Van már önálló CD-je is. Most
egy dallal mutatkozott be, amelyet leg-
utóbbi olaszországi bemutatóján énekelt.
Verdi Nabucco operájából a nagyáriát
hallhattuk tõle olaszul. A pusztaegresiek
énekkarukkal és egy jelenettel mutatkoz-
tak be. Az est fénypontjaként már nem
elõször adott mûsort nagy sikerrel Pusz-
taegresen a középbogárdi hastánccso-
port.
A mûsor után a vendégeket vacsorára in-
vitálták. Kora délutántól két hatalmas
kondérban rotyogott az udvaron a birka-
paprikás és a halászlé Für József felügye-
letével. A nagy vendégsereg nem hozta
zavarba a házigazdákat, mindenkinek ju-
tott bõségesen az ételekbõl, italokból,
majd jó zenére, táncra is sor került.

Hargitai Lajos

Tereprendezés a Lidl áruháznál
Lassan befejezéséhez közeledik a Lidl áruház építése. A kivitelezõ már a parkosítási
munkákat végzi, és megkezdõdött a becsatlakozó utak aszfaltozása is.

/H/

Hitelezésben tapasztalt tanácsadókat keres
országos hitelintézet, kiváló termékek

értékesítéséhez. Érdeklõdni: 06 (20) 377 9639.
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Örömkoncert Norbikáért
Néhány hónappal ezelõtt hírt adtunk ar-
ról, hogy a dégiek összefogtak egy dégi is-
kolás fiú, Norbika gyógyulásáért, és az
operációjához gyûjtést rendeztek. Ennek
érdekében egy adománygyûjtõ, mûsoros
estet is rendeztek, amelyen helyi elõadók
mellett fellépett Tarnai Kiss László és
Máté Ottília is. A gyûjtés sikerének kö-
szönhetõen elég lett a pénz a kisfiú gyó-
gyítására. A szülõk és az egész település
számára óriási öröm, hogy sikeres volt az
operáció, és Norbika már egészséges.
Egyelõre még utókezeléseket kap, de a
dégi általános iskola magántanulójaként
folytathatja az iskolát is.
Ennek örömére hétvégén örömkoncertet
rendeztek az általános iskola színházter-
mében.

Az örömkoncertre Tarnai Kiss László
mellett Csongrádi Kata jött el. Mindket-
ten díjmentesen vállalták a fellépést
ugyanúgy, mint a jótékonysági koncer-
ten. Dégrõl fellépett a Szivárvány kama-
rakórus, a Fogócska tánccsoport, Hor-
váth Zsanett verssel és Katona Lóránt
szólóénekkel.
A koncertre eljött a falu apraja-nagyja. A
terem zsúfolásig megtelt. Az elsõ sorban
ott ült Lengyel Zoltán országgyûlési kép-
viselõ is.
A mûsor befejezésekor együtt énekelték
Csongrádi Katával a közismert dalt:
„Millió, millió rózsaszál…”, majd felállva
tapsolt a közönség. Az örömkoncert be-
vételének egy részét egy másik súlyos be-
tegségben szenvedõ dégi anyuka, Kol-
mann Magdolna gyógykezelésére aján-
lották fel a szervezõk.

Hargitai Lajos

Az orkán derékbaAz orkán derékba
tördelte a fákattördelte a fákat

Dégre nemrégiben váratlanul orkán erõsségû vihar csapott le, amely a katolikus és re-
formátus templom környékén a park hatalmas fáit gyufaszálként tördelte ki. Azokat a
fákat, amelyeket meg lehet menteni, visszanyesik, a többit kivágják, és helyükre
tavasszal újakat ültetnek.

/H/

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.



4 RIPORT 2006. november 16. Bogárd és Vidéke

Magyar szívvel, francia lélekkel
Kozma Andrásné Marika néni, a
Petõfi Sándor Gimnázium immár
nyugalmazott magyar—franciasza-
kos tanára kísérte el a sárbogárdi
kórust Franciaországba nemrég.
Az ismerõs tájakon legutoljára 11
éve jártam, még diákként, ugyan-
csak Marika nénivel és iskolatár-
saimmal együtt, a migennes-i szak-
középiskola és a gimnázium között
lévõ cserekapcsolat révén. Gyak-
ran felidézem magamban az ott
töltött napok történéseit, az ott
szerzett barátokat, és olykor szíve-
sen visszapörgetném egy kicsit az
idõ kerekét.
A francia kultúrához és nyelvhez
való erõs vonzalmamat nagy rész-
ben Marika néninek köszönhetem.
Éppen ezért — habár megvívtuk a
szokásos tanár—diák csatákat an-
nak idején — életre szóló számom-
ra, amit tõle kaptam.
Annak apropóján, hogy nyugdíjazá-
sával lezárult egy fejezet Marika
néni életében, és kezdetét vette
egy új, felkerestem õt. Estébe nyú-
lóan beszélgettünk élete és pályája
mérföldköveirõl.

— Amikor megbeszéltük ezt a találkozást,
említette Marika néni, hogy Jászapátiban
töltik a hétvégét. Talán onnan származik a
család?
— Csak én. Ott születtem. Tanár úr bõ-
sárkányi, ami Gyõr—Sopron megyében
van. Szegeden találkoztunk össze az
egyetemen. Utána jöttünk ide, Sárbo-
gárdra.
— Elõtte máshol is tanítottak?
— Nem, itt kezdtünk 1970-ben. Az egyik
tanárom hívott ugyan Szentesre, ahol
már akkor nagyon jó francia gimnázium
volt, és Jászapátiba, a volt gimnáziumom-
ba is visszavártak. Próbáltunk Gyõr—
Sopron megyében állást találni, hogy ta-
nár úr közelebb legyen az édesanyjához.
Aztán amikor megláttuk, hogy Sárbogár-
don matematika—fizika és magyar—ide-
gennyelv-szakos állásokat hirdetnek, si-
keresen megpályáztuk.
— Hol laktak?
— A kollégiumban kaptunk egy szobát.
Nem volt bútorunk, szinte két bõrönddel
érkeztünk meg. Akkoriban épült az ABC
meg a fölötte lévõ lakások. Egy év múlva
odaköltöztünk egy másfél szobás lakás-
ba. Ott születtek meg a gyerekek: Ági és
Andris. Amikor már végképp nem fér-
tünk el, a mai Túry Miklós utca sarkán, a
szélsõ lépcsõházba kerültünk egy kétszo-
bás lakásba. Mivel nagyon le volt lakva,
úgy döntöttünk, hogy pedagóguskölcsön-
bõl építkezésbe fogunk. Akkor vettük ezt
a telket, amin most a házunk áll. 1980

õszén kezdtünk építkezni. Az egy nagyon
nehéz, de szép korszak volt; sok kollé-
gánk segített az alapozásnál, falazásnál,
így Géró Péter, Szabados Tamás, Lesz-
kovszki Albin, sõt, a cserépadogatásnál
Szabó István igazgató úr is, amit ma is há-
lásan köszönünk nekik. 1983. március 23-
án költöztünk be.
— A francia nyelvvel hogyan került kapcso-
latba Marika néni?
— Szinte véletlenül, és az életem nagyon
szép része lett. Amikor beiratkoztam a
jászapáti gimnáziumba 1961-ben, kér-
dezték, hogy milyen nyelvet szeretnék ta-
nulni az oroszon kívül: németet, olaszt,
vagy franciát. Az alapján, amit akkor tud-
tam Franciaországról úgy döntöttem,
hogy az utóbbit választom. Nagyon szim-
patikus tanárunk volt, aki megszerettette
velünk a franciát. Heti három órában ta-
nultuk a nyelvet. Mivel négyen vagyunk
testvérek, apukám pedig a vasútnál dol-
gozott, arra nem volt pénzünk, hogy kü-
lönórákra járjak. Így például takarítás
közben elmondtam magamnak franciául,
hogy elõzõ nap milyen filmet láttam a
moziban. Akkor még újságok nem na-
gyon voltak, se tévénk. A rádióban sem
volt ilyen jellegû mûsor. A Világ Ifjúsága
címû újságban bukkantam rá egyszer egy
francia címre, azon keresztül találtam
egy levelezõtársat: Chantalt. Mostaná-
ban már elég ritkán írunk egymásnak, de
azért megmaradt a barátság. Amikor
ösztöndíjjal Franciaországba utaztam, õ
vitt el Bordeaux-ba.
Amikor középiskola után jelentkeztem
magyar—francia szakra Szegedre, olya-
nok közt kellett megméretnem magam,
akik franciatagozatos gimnáziumból jöt-
tek. Ezért elõfelvétellel vettek föl, azaz
egy évvel késõbb kezdtem el az egyete-
met. Emlékszem, anyukámék csak addig
olvasták el a levelet, hogy „Értesítjük,
hogy nem nyert felvételt a tanévre”. Az
egész család nagy szomorúan várt, ami-
kor hazaértem. Éppen dolgozni voltam
— mint minden nyáron — egy kertészet-
ben. Látva õket el sem olvastam a levelet,
csak kiültem a kert végébe, és sírtam egy

sort. Utána derült ki, hogy a levél úgy
folytatódik: „elõfelvételt nyert a követke-
zõ tanévre”. És az is ott állt a levélben,
hogy nyolc napon belül fizikai munkát
kell vállalni.
— Miért?
— Akkor ez volt a követelmény. Mivel
nem találtam nyolc napon belül mást,
maradtam a kertészetben. Szeptember
körül aztán fölvettek a jászapáti csecse-
mõotthonba. Nagyon szerettem ott dol-
gozni. A következõ õszön pedig megkez-
dõdött az egyetem.
— Mikor kapta az ösztöndíjat Franciaor-
szágba?
— Negyedéves koromban. Az elsõ év na-
gyon nehéz volt. Többen is voltak, akik
tagozatos gimnáziumból jöttek, vagy már
voltak kint. Nagyon keményen kellett ta-
nulnom. A francia nyelvû kötelezõ olvas-
mányokat az egyik csoporttársnõmmel
éjszakánként kiszótáraztuk, lefordítot-
tuk, aztán tanultam az új szavakat még a
villamoson is. Végül egyre jobban ment a
francia. Harmadévben a tanszékvezetõ
docens magához hívatott, és azt mondta:
úgy döntöttek, hogy kiküldenének engem
Franciaországba.
— Gondolom, nem mindenkinek volt lehe-
tõsége erre akkoriban.
— Én voltam a második az évfolyamunk-
ról. Három hónapot töltöttem el a bor-
deaux-i egyetemen. Ott sajátítottam el
igazából az élõ nyelvet. Eredetileg febru-
ár elején kellett volna mennem, de csak
egy hónappal késõbb engedtek ki. Hogy
mi volt az oka, azt máig sem értem. Egy
darabig minden simán ment, aztán egy-
szer felkeresett egy ember (valószínûleg
elhárítótiszt). Elbeszélgetett velem a kol-
légiumban, hogy mire ügyeljek kint, ne-
hogy tüntetésbe keveredjek, hogyha a
szobámat feldúlva találom, ne ijedjek
meg stb. Minden megvolt, elköszöntem
mindenkitõl, beleértve tanár urat is, aki
akkor már a võlegényem volt. Készülõd-
tem volna haza Jászapátiba, hogy onnan
a szüleim elkísérhessenek a repülõtérre,
és akkor jött egy levél: „Értesítjük, hogy
nem indulhat Franciaországba.” Döbbe-
netes volt. A tanszéken sem értették, mi
történt. Kérdezték, hogy volt-e a család-
ban disszidens, vagy aki politikailag bele-
keveredett valamibe. De hát nem volt
ilyen. Aztán teltek-múltak a hetek, és jött
egy levél, hogy indulhatok.
— Bordeaux-ban hol lakott?
— Miután késõbb mentem, mint vártak,
mondták Chantalnak, hogy kapok 200
frank elõleget, keressünk albérletet. Et-
tõl teljesen megrémültem, nem akartam
egy vadidegen városban egyedül marad-
ni. Az volt a szerencse, hogy éppen akkor
épült egy új kollégium; még nem volt egé-
szen kész, de már költöztek be néhányan.

(Folytatás a következõ oldalon�)
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Megörültem, hogy az nekem nagyon jó
lesz. A negyedik emeleten laktam, és mi-
vel dolgoztak még a tetõn, lehetett látni
az ablakban, hogy ül a munkás és lóg a
lába, úgyhogy a függönyt mindig gyorsan
behúztam.
— Egyedül lakott egy szobában?
— Igen. Elõször nagyon nehéz volt. Hi-
hetetlen volt számomra, hogy Franciaor-
szágban lehetek, és féltem megszólítani
bárkit is. De aztán annyira szenvedtem a
magánytól, hogy bekopogtam egyszer a
mellettem lakó francia lányhoz, és egy
idõ után összebarátkoztunk.
— Milyen tantárgyakat tanult odakint?
— Fõleg 20. századi irodalmat és francia
kultúrát. Amikor bementem az illetékes
tanárhoz és elõadtam, mit szeretnék, így
szólt: „Nahát, mintha Voltaire és Rous-
seau nyelvét beszélné!” Mert hát, ugye, a
kötelezõ olvasmányokból tanultuk meg a
szavakat.
— Utazgatott is a kintléte alatt?
— Megérkezésem után nem sokkal jött a
tavaszi szünet. Svéd, német, afrikai diá-
kokkal jártam egy csoportba. Néhányan
közülük szerveztek egy utat Párizsba, de
mivel úgy volt, hogy elmegyek Chanta-
lékhoz Orléans-ba, majd együtt megnéz-
zük a fõvárost, nem tartottam velük.
Chantal azonban kificamította a bokáját,
így egyedül utaztam Párizsba. Gondol-
tam: ha nem megyek el, akkor lehet, hogy
soha többet az életben ki nem jutok oda.
Az egyetemen megadták egy diákszálló
címét, a kezembe nyomtak egy metrótér-
képet és elláttak jó tanácsokkal. Az elõ-
legbõl, meg amit Chantaltól kaptam,
megvettem a jegyeket, kifizettem a szál-
lást, vettem gyümölcsöt, a reggelibõl pe-
dig mentettem kenyeret az itthonról vitt
téliszalámihoz. A múzeumokban azt
mondtam, hogy egyetemista vagyok, ma-
gyar, és a legtöbb helyen ingyen be is en-
gedtek. Öt napot töltöttem Párizsban.
Fõleg gyalog jártam be a központot. Hi-
deg tavasz volt, havas esõ esett néha. Az
Eiffel-toronyba is gyalog mentem fel a
második szintig, mert nem volt annyi pén-
zem — majd lefagyott a lábam a lépcsõ-
kön. Pár nap volt csak ez a látogatás, de

örök élmény maradt. Mindig is ezt az él-
ményt keresem és találom meg Párizs-
ban.
— Késõbb milyen gyakran tudott eljutni
Franciaországba?
— Legközelebb 1976 nyarán mentem ki
egy hónapra Párizsba ösztöndíjjal, ami-
kor Ági két és fél éves volt. Éreztem, hogy
szükségem van a nyári egyetemre, de Ági
miatt nagy küzdelem volt magamban,
hogy elutazzak-e, vagy se. Tanár úr és a
család nagyon megértõ és segítõkész volt.
Késõbb Poitiers-ban, majd Grenoble-
ban voltam egy hónapot, akkor már And-
ris is megvolt. Aztán jött a migennes-i
cserekapcsolat, ami meghatározó fejeze-
te volt az életemnek és a munkámnak.
Minden út egy külön élmény volt, több ol-
dalt lehetne mesélni róla. Nemcsak a diá-
kok, hanem a tanárok között is életre szó-
ló barátságok szövõdtek. 1992-ben men-
tünk ki elõször. A 16 találkozás során kö-
zel 300 diáknak volt lehetõsége jobban
megismerni egymást, egymás kultúráját,
és jó alkalom volt ez nekünk a nyelvgya-
korlásra.
— Tanár úrral együtt is voltak már Fran-
ciaországban?
— Õ is bekapcsolódott a cserekapcsolat-
ba. Elõször Zocskárné Bartal Zsuzsanna
kolléganõmmel vittük a gyerekeket, az-
tán Szabadosné Grósz Marikával men-
tünk, majd jött tanár úr is, és a fiatalabb
franciaszakos kollégák is bekapcsolódtak
a szervezésbe.
— A családban beszél még valaki franci-
ául?
— Tanár úr angolul tanulgat, Andris is az
angolt beszéli, mivel Angliában dolgozik,
Ági használja egy kicsit még a franciát, de
neki is az angol kell inkább. Nagy szívfáj-
dalmam ez, hiszen mindketten tanultak a
gimnáziumban franciául.
— Viszont nagyon sok tanítványa a francia
nyelv irányában tanult tovább. Nem szá-
molta még össze, pontosan hányan is?
— Még nem, de tényleg sokan vannak.
Így például Némethné Müller Viktória,
Müller Csaba, László Boglárka, Zádori
Gyöngyi, Sepsi Enikõ, Sallai Zoli, Király-
né Molnár Orsolya, Szeklár Mariann,

Viniczai Virág, Balázs Gergely és Balázs
Viki.
— A 36 év alatt mennyi osztálya volt?
— A nyolcosztályossal együtt hét.
— Egyenlõ arányban tanított magyart és
franciát?
— Igen, és ez így volt jó. Mindkét tantár-
gyat egyformán szeretem. Most fõleg az
unokámat, Fannikát tanítgatom. Ki-ki-
megyünk Rétimajorba, ahol a nádi isko-
lában tanár úrral beülnek a padba, és ne-
kem kell magyarázni. Múltkor meg is ha-
tódtam tõle, mert amikor véget ért az
„óra” a vízi madarakról, azt mondta:
„Mama, miért mentél te nyugdíjba?”
— Nyugdíjasként mivel tölti ki azt a sok
szabadidõt?
— Elhatároztam, hogy mindenhol rendet
rakok. Fõzök, bevásárolok, közben hall-
gatok egy kis francia zenét, megnézem a
híreket, unokázok, olvasok. Van magán-
tanítványom is. Jó volt elkísérni a felnõtt-
kórust Franciaországba, és így is haszno-
sítani magam. Mert azt érzem, hogy van
még energiám, hogy a tudásomat tovább-
adjam.
— Sokat utaznak tanár úrral is.
— Ez neki köszönhetõ, õ a nagy utazó.
Bebarangoltuk egész Magyarországot,
jártunk Erdélyben, a környezõ országok-
ban, Bulgáriában, Olaszországban, Gö-
rögországban, Franciaországban több-
ször is, idén nyáron pedig meglátogattuk
Andrist Angliában. Minden nyáron me-
gyünk valahová, igaz, most már csak ket-
tesben.
— Arra nem gondolt, hogy még egy nyelvet
elsajátítson?
— De, most készülök olaszt tanulni. Egy-
szer bent voltam helyettesíteni egy olasz-
órán, és teljesen belelkesedtem. Vettem
is könyvet, és kaptam kölcsön kazettákat.
— Akkor mi mást is kívánhatnék, mint si-
keres nyelvtanulást! Legyen még sok szép
utazásban és örömben része!

Hargitai Kiss Virág

(Folytatás az elõzõ oldalról�)

KABÁT- ÉS ÖLTÖNY-
CSEREAKCIÓ!

Megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért beszámítjuk, ha
újat vásárol! Nõi, férfi szövetkabátok (gyapjú) a környék LEGNA-
GYOBB fazon-, méret- és színválasztékával!
Ugyanitt:

F A R M E R V Á S Á R
Nadrágok, ingek, dzsekik EXTRA méretben is! Kiváló minõség!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2006. november 20., hétfõ, 8-14 óráig.

ÓRIÁSI KARÁCSONYI
ENGEDMÉNYES VÁSÁR

A SÁRBOGÁRDI
SZÕNYEGÜZLETBEN

5-10-15%-os engedmény
egyes szõnyegekbõl, PVC-padlókból,

szegett szõnyegekbõl, tapétákból
december 23-ig, a készlet erejéig.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.,
a Gréta Bútor udvarában.

Nyitva: H-P.: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig
Telefon: 06 (25) 463 587
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56-ról másképp

Egyedi megemléke-
zést tartottak a Pe-

tõfi Sándor Gimnázium-
ban az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 50.
évfordulója kapcsán,
kedden délután. A szer-
vezõk egy gyertyafényes,
hangulatos beszélgetés-
re hívták a diákokat, ta-
nárokat, melynek dísz-
vendégei Kalácska Lász-
ló és Leszkovszki Albin, a gimnázium nyugalmazott tanárai vol-
tak. Õk egyetemistaként voltak részesei az 56-os események-
nek, melyek meghatározó élményt jelentettek mindkettejük
életében. Ezeket a rendkívül érdekes élményeket idézték most
föl a hallgatóságnak. Kalácska tanár úr még régi dokumentu-
mokat és dalokat is hozott magával.
Takács Sándor zenei, kép- és filmbejátszásokkal tette színeseb-
bé ezt a különleges délutánt, Novák Kovács Zsolt a forradalom
történelmi hátterét ecsetelte, Müller Csaba a kor könnyûzené-
jét mutatta be, Jákob Zoltán az 56-tal szinte egybeforrt Eg-
mont-nyitányról beszélt, míg egy csokornyi diák versekkel és
Leszkovszki Albin Kompországi szerelmek címû könyvébõl vett
idézetekkel készült.
A rendezvény kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Kozma
Andrásné Marika néni és Kozma András elmesélték, hogy õk
gyermekként hogyan élték meg 56-ot; Takács Emma Erdélyben
élõ nagymamája és annak testvére emlékeit olvasta föl; Hor-
váth István szüleirõl, nagyszüleirõl mesélt. De a döbbenetes
történések mellett szóba kerültek az 56-ot követõ évtizedek
abszurd, ma már humorosnak tûnõ jellegzetességei is.

Hargitai Kiss Virág

LESZ-E NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM?
Ez év tavaszán több egyéb nyugtalanító hír mellett szárnyra
kapott a nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetésének ter-
ve is. A következõ tanév új osztályát ugyan semmiképpen nem
érintette volna a terv, de a távolabbi jövõt igen.
Oktatási körökben a szabad iskolaválasztás támogatói, a tör-
ténelmi értékek tiszteletben tartói és a képzés rendszerváltás
óta elért eredményeinek ismerõi között élénk „mozgolódás”
kezdõdött, levelek cikáztak az érintettek körében, kerestük a
lehetõségeket a fennmaradás érdekében. Mindenki próbál-
kozott valamivel.
Bizonyára nem ezeknek köszönhetõen, de a nyáron megjelent
közoktatási törvény módosításában nem szerepelt a megszün-
tetés. Békés, nagy csendet tapasztaltunk. Ez, remélem, min-
denkinek meg is felelt.

Bízom benne, hogy áttételesen a nyolcosztályos gimnáziumra
is igaz lesz az a népi bölcsesség, hogy akinek halálhírét kelte-
tik, az hosszú életû lesz.
Mindezek papírra vetésének az ad aktualitást, hogy megkez-
dõdött a következõ tanév beiskolázásának elõkészítése. En-
nek keretén belül 2006. november 25-én, 9 órakor nyílt napra
várjuk a képzés iránt érdeklõdõ kisdiákokat és hozzátartozói-
kat. A hozzánk látogatók találkozhatnak kisgimnazistáinkkal,
megismerkedhetnek a képzés sajátosságaival, eddig elért
eredményeivel, a jelentkezés módjával, a felvételi eljárással.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Boda János igazgató

Játékos gólyaavató
Járdasöprés, tojásfõzés, egy régi diák illetve egy tanár felkutatá-
sa a tablókon, motorozás imitálása, ének, tánc — ilyen és más
(már hagyományosnak mondható) ötletes feladatokkal avatták
a gimnázium tanulóinak soraiba a kilencedikes gólyákat pénte-
ken a végzõsök. A két osztályfõnök: Bodoki Tamásné és Lo-
vászné Tóbel Katalin is kivették a részüket a feladatokból. Ha
máshogy nem tudtak segíteni diákjaiknak a megpróbáltatások-
ban, hát hangosan biztatták õket. A 9. a és 9. b játékos versenyé-
ben az ’a’ osztálynak sikerült több pontot gyûjtenie. Így õk a
gólyáknak járó szalag mellé egy tortát is kaptak az eskü letételét
követõen.

Hargitai Kiss Virág
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2006. november 24-én (pénteken),
9 órakor ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl
szóló 11/2006. (III. 20.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
2. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.
3. A fogyatékosügyi koncepcióban foglaltak
hatályosulása a gyakorlatban, szükség esetén
felülvizsgálata.
4. A képviselõ-testület 2007. évi munkaterv-
ének jóváhagyása.
5. Tájékozató a polgármesteri hivatal tevékeny-
ségérõl, a hatósági ellenõrzési feladatokról.
6. Közmûvelõdési feladatellátásról szóló szak-
felügyeleti jelentés vizsgálati tapasztalatai.
7. Az önkormányzat beruházásaihoz nyújtott
2005. évi felhalmozási célú támogatások ellen-
õrzésérõl szóló számvevõi jelentés.
8. Az intézmények pénzügyi—gazdasági ellen-
õrzésérõl szóló jelentése, a 2007. évi ellenõrzési
terv elfogadása.
8. Aljegyzõi pályázat kiírása.

10. Az Egyesített Szociális Intézmény Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése.
11. A sárszentmiklósi általános iskola konyhájá-
nak fõzõüstjavítása.
12. Fogyatékos világnap.
13. Városi karácsonyi hangverseny.
14. Felszíni vízelvezetéssel érintett belterületi
ingatlanokon található vízelvezetõ árok területre
vételi díj meghatározása.
15. Vételi szándék a sárbogárdi 626, 627, 628/1
hrsz-ú területekre.
16. A sárbogárdi 4802/2 hrsz-ú ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba kérése.
17. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
18. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
18. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az Év sportmecénása kitüntetés adományo-
zása.
2. Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetõje.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések

Juhász János polgármester

KÖZLEMÉNY
Sárbogárdon a Plus áruház építésekor
a megfelelõ közúti forgalmi kapcsolat
kialakításához csomópontot épített ki
az áruház beruházója. A csomópont
építése során a 63-as számú fõút bur-
kolatát megszélesítették, mely szélesí-
tés 2006 májusára megsüllyedt. A je-
lentõs burkolatsüllyedés helyreállítása
érdekében a Magyar Közút Kht. Me-
gyei Területi Igazgatósága felszólítást
küldött az áruház beruházójának
2006. június 6-án, melyben elõírta,
hogy a burkolatot 2006. június 30-ig
helyre kell állítani. Miután a felszólítás
eredménytelen volt, így a területi igaz-
gatóság július 21-én ismételt felszólí-
tást küldött a burkolathiba 2006. július
31-ig történõ megszüntetésére, majd
ezen határidõ lejárta után, 2006. szep-
tember 27-én a közlekedési hatóság-
hoz fordult.
A közlekedési hatóság a burkolat-
süllyedés helyreállítása ügyében 2006.
november 2-ára helyszíni egyeztetõ
tárgyalást hívott össze, ezen az eljárá-
son a burkolatépítés kivitelezõje vál-
lalta, hogy az idõjárás függvényében a
szükséges munkálatokat 2006. novem-
ber 15-ig elvégzi.

Gyuricza István területi fõmérnök;
Molnár István területi igazgató

A Sárbogárdi Körzeti Földhivatal vezetõje felvételt hirdet

MEZÕGAZDÁSZI
MUNKAKÖR

betöltésére.

A munkavállalónak a földhivatal illetékességi területén belül el
kell látnia a földvédelmi, földminõsítési, mezõgazdászi felada-
tokat és a földhasználattal kapcsolatos ügyeket is.

Jelentkezési feltételek:

— szakirányú felsõfokú agrárvégzettség,

— büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:

— helyben lakás, illetve annak megoldása,

— közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte,

— talajtani szakismeretek.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. szerint.

Az állás 2007. január 2. napjától tölthetõ be.

A jelentkezéseket 2006. december 10-éig, a Sárbogárdi
Körzeti Földhivatal vezetõjének címezve kell benyújtani.

Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.

Sárbogárd város polgármesteri hivatala
állást hirdet

GAZDASÁGI OSZTÁLYVEZETÕ
MUNKAKÖR

betöltésére.

Feltételek: képesítési elõírás a 9/4995. (II.3.) Korm. rendelet szerint: jo-
gász szakképzettség, egyetemi, vagy fõiskolai közgazdasági felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási (gaz-
dasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintû mûszaki felsõ-
oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû vég-
zettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsõfokú szakképesí-
tés; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzett-
ség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.;
büntetlen elõélet; magyar állampolgárság; 5 éves szakmai gyakorlat; mi-
nimum 3 éves vezetõi gyakorlat; számítógépes felhasználói szintû isme-
retek; közigazgatási szakvizsga, illetve költségvetési számviteli terüle-
ten szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
A jelentkezéshez csatolni kell: a pályázatot, amelyben az eddigi szak-
mai tevékenységet részletesen ismertetni kell; részletes önéletrajzot; az
iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és a helyi rendelet
szerint.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2006. december 5.
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2006. december 15.
Az álláshely a jelentkezések elbírálását követõen azonnal betölthe-
tõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália jegyzõ részére kell benyújtani.
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Sárbogárdi önkormányzat
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GÓLZÁPOROS GYÕZELEM
Sárbogárd— Szabadbattyán 7-0 (4-0)

Sárbogárd: 80 nézõ. Vezette: Tóth Barnabás. Sárbogárd: Si-
põcz, Hegedüs, Csuti, Lakatos, Tomán, Szabó II. A., Bognár,
Kapusi, Huszár, Baki, Szabó I. A. Szabadbattyán: Kovács, Sze-
mán, Kelézli, Szalai, Jáki, Kálmán, Jung, Fuksz, Kovács Gy.,
Németh, Rácz.
Az ifjúsági csapat kétszámjegyû gyõzelme megadta a felnõtt-
mérkõzés alaphangját. Hazai támadásokkal indult a mérkõzés.
A 2. percben Baki beadását Bognár 10 m-rõl kapu mellé lõtte. A
7. percben Baki ment el a jobb szélen, beadását Huszár lõtte a
hálóba, 1-0. A 17. percben Kovács kapus és Szemán hibáját ki-
használta, így Huszár már a második gólját lõtte, 2-0. Az elsõ
vendégtámadás során a 20. percben Jung 16 m-es lövése szállt a
kapu mellé. A 26. percben Huszár távoli próbálkozása elkerülte
a kaput. A 32. percben a lendületesen és nagy kedvvel játszó Ba-
ki ismét átjátszotta a vendégvédelmet, beadását Szabó I. A. fe-
jelte a hálóba, 3-0. A 37. percben Baki játszotta tisztára magát
és megszerezte csapatunk negyedik gólját, 4-0. A 42. percben
Huszár 16 m-es lövése szállt a kapu fölé.
A 46. percben Jung 20 m-es szabadrúgása a sorfalról vágódott a
mezõnybe. A 49. percben Huszár beadását Kapusi lõtte a kapu
fölé. Az 51. percben Kapusi átadását Huszár lõtte a hálóba, 5-0.

Az 58. percben Szemán közeli lövését védte Sipõcz. A 66. perc-
ben Huszár beadását Baki 12 m-rõl fölé lõtte. A 71. percben Ka-
pusi szép cselsorozata után csapatunk hatodik gólját lõtte, 6-0.
A 75. percben Tomán 18 m-es szabadrúgása szállt kapu fölé. A
78. percben Huszár lövése a felsõ kapufáról pattant a mezõny-
be. A 82. percben Jung került gólhelyzetbe, közeli lövése a kapu
mellett hagyta el a játékteret. A 83. percben Kapusi beadására
Huszár pontosan érkezett és lõtte saját negyedik, csapatunk he-
tedik gólját, 7-0. A 86. percben Lakatos elõtt nyílt gólszerzési le-
hetõség ez a helyzet azonban kimaradt. Csapatunk nagy
gólarányú gyõzelme teljesen megérdemelt a gyenge játékerõt
képviselõ vendégekkel szemben.

Ifjúsági mérkõzés: Sárbogárd—Szabadbattyán 14-0 (5-0)

A két ifjúsági csapat nem volt egy súlycsoportban. Fiataljaink
tetszés szerint lõtték góljaikat. Góllövõk: Szabó Z. (5), Szabó K.
J. (3), Mondovics (2), Barabás (2), Hegedüs, Sebestyén.
November 19-én, vasárnap ifjúsági és felnõttcsapatunk 11.00 és
13.00 órakor Tác-Csõsz csapatával játszik bajnoki mérkõzést.
Indulás 9 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

SAK-hírek
Az utánpótláskorú versenyzõknek került
megrendezésre november 12-én a RÕD-
NER-kupa asztalitenisz-verseny serdülõ
és ifjúsági fiúk számára.
A két versenyszámban összesen 42 fõ állt
az asztalokhoz Töbörzsökön, a sportcsar-
nokban. A serdülõknél csak két sárbogár-
di legény állt a „gáton”: Parnicsán Patrik
és Grósz Ádám. Sajnos nem sokáig, mert
a csoportmérkõzéseken elvéreztek, nem
kerültek a fõtáblára, így teljes dunaújvá-
rosi siker született. Elsõ helyen Körmen-
di Bence végzett, második Senye Dénes,
harmadik helyezettek Kucsi Zoltán és
Juhász Máté, a Linde versenyzõi.
Az ifi párosok versenye is Linde sikerrel
indult, mert a két sárbogárdi, Kasza Tomi
és Papp Laci nagyon halvány játékkal
kezdett a döntõben, az ellenfél 2-0-ra el-
húzott. A harmadik játszmában azután
összeszedték magukat, és nagy csatában
kiegyenlítettek. A döntõ játszmában már
esélyt sem adtak a Linde játékosainak,
3-2-re nyerték a meccset, és ezzel a kupát
is. Az ifi egyéni versenyen Papp Laci szin-
te lemásolta a páros mérkõzést, mert
most is az ellenfél vezetett már 2-0-ra, on-
nét fordította meg a mérkõzést, és nyerte
meg a meccset, ezzel a kupát is. Így sike-
rült a négy kupából hármat itthon tartani,
jó mérkõzéseket játszani.
Rövid õszi szünet után folytatódott az
asztalitenisz-bajnokság. Pénteken, no-
vember 10-én a megyei bajnokságban ját-
szó csapat Kisapostagra látogatott, azon-
ban nem sok sikerrel állt asztalhoz a
Csizi, Németh Jani, Kasza Tomi, Lajtos
Józsi és Verebélyi Sanyi összeállítású csa-

pat. Egyedül Csizinek sikerült egy mér-
kõzést nyernie, így elkerülte a csúnya ve-
reséget a csapat. Bár Kasza Tomi két
esetben is csak 3-2-es vereséget szenve-
dett, de a döntõ pillanatban megreme-
gett az ütõ a kezében. A végeredmény így
17-1 lett a Kisapostag javára.
Az NB III-as bajnokságban játszó csapat
sem dicsekedhet, mert nem sokkal szere-
peltek jobban Száron. A párosok mérkõ-
zésén a két Papp nagy csatában 3-2-re ve-
szített, a Lovász—Dörögdi páros 3-0
arányban alulmaradt. Az egyéni mérkõ-
zéseken Lovász Lajos egy mérkõzést ját-
szott, azt simán nyerte, Dörögdi G., Papp
L. és Szõnyegi T. minden mérkõzését si-
mán veszítette. Egyedül ifj. Papp László-
nak sikerült egy mérkõzést nyernie és így
lett 16-2 a hazai csapat javára.
A következõ héten szabadhetes lesz az
NB III-as csapat, míg a megyeiek
Enyingre látogatnak.
Az utánpótláskorú játékosoknak novem-
ber 6-án a Pentele-kupa verseny volt, a
két leány — Tósoki Fanni és Tóth Katalin
— szép eredményt ért el. Újonc egyéni-
ben Tósoki Fanni nem talált legyõzõre, és
megnyerte a versenyszámot. A serdülõ
egyéniben Tóth Katalin második helye-
zést, míg Tósoki Fanni egy harmadik he-
lyezést gyûjtött be. A serdülõleány páro-
sok versenyét pedig a két sárbogárdi
amazon — Tósoki—Tóth páros — simán
megnyerte, és gyarapította az éremgyûj-
teményét egy-egy aranyéremmel. Gratu-
lálunk!

A SAK vezetõsége

IRKA MIKULÁS-KUPA
ASZTALITENISZ-

VERSENY

A verseny célja: az asztalitenisz népszerû-
sítése és versenyzési lehetõség biztosítása
az érdeklõdõk és játszani kívánók számá-
ra.

A verseny ideje:
2006. december 2., szombat,

9.00 óra.

A verseny helye:
Sárbogárd, a Szent István Általános

Iskola tornacsarnoka.
A verseny rendezõje: Irka papír—írószer-
bolt, Sárbogárd és Sárbogárd AK.
Versenybíróság: Papp László elnök, Tóth
Zoltán elnökhelyettes.
Versenyszámok: felnõtt férfi, egyéni iga-
zoltaknak, NB III-nál nem magasabb
osztályban játszóknak, csoportmérkõzés,
majd fõtábla; amatõr felnõtt egyéni (ffi—
nõi); ifjúsági (leány—fiú), amatõr.
Nevezés: a helyszínen 8.30 óráig.
Díjazás: az elsõ helyezetteknek érem és
kupa, a további helyezettek éremdíjazás-
ban részesülnek.
Költségek: a rendezés költségei a rende-
zõket, egyéb költségek a résztvevõket ter-
helik.
Egyebek: minden itt nem szabályozott
kérdésben a MOATSZ versenyszabályai-
ban foglaltak az irányadók.
Az öltözõben hagyott értékekért a rende-
zõség nem vállal felelõsséget.

Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége
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Kimaradt helyzetek
Csór—Sárszentmiklós 2-1 (1-0)

Kicsit másképp írom a tudósítást, mert
sajnálatos módon nem tudtam elkísérni
csapatunkat a mérkõzésre. Ettõl függet-
lenül tényszerûen szeretném tájékoztatni
olvasóinkat, ezért a játékosok, az edzõ és
egy szurkoló véleményét írom le.
Papp Attila edzõ: Ezen a mérkõzésen já-
tékban nagyon pontatlanok voltunk,
mely betudható az irreális idõ- és pályavi-
szonyoknak is. Ettõl függetlenül egy dön-
tetlenre jók lehettünk volna.
Tórizs Attila csatár: Gyenge helyzetki-
használásunk eredménye a vereség. A
második kapott gólunk óriási egyéni hiba
eredménye. Egy döntetlenre jónak kel-
lett volna lennünk.
Markovics Tamás középpályás: Szeren-
csétlenül alakult a mérkõzés. Nagyon jó
kezdésünkkel megleptük az ellenfelet, de
ezt nem tudtuk gólra váltani. Egy sajnála-
tos sérülés után a hazai csapat átvette az
irányítást. Nagyon rosszkor kaptuk a gó-
lokat. A második kapott gólunk után lé-
lekben talán fel is adtuk. A hazai csapat
jobban akarta a gyõzelmet.
Král László csatár: A sárdagasztás során
kiegyenlített játék alakult ki. Az ellenfél
talált egy gólt, melyre még válaszoltunk,
de egy egyéni hiba eldöntötte sorsunkat.
Kezdeményezõbbek voltunk, ezért a
döntetlen igazságosabb lett volna.
Horváth Csaba edzõ: A kisméretû, rossz
talajú pálya miatt inkább a küzdelem,
mintsem a játék domborodott ki. Jól
kezdtük a mérkõzést, végig mi irányítot-

tunk, több kecsegtetõ helyzetet dolgoz-
tunk ki, de ezeket nem tudtuk gólra válta-
ni, majd ahogy lenni szokott, az ellenfél
egy szép egyéni akció után vezetést szer-
zett.
A második félidõben végig fölényben vol-
tunk és kiegyenlítettünk, még a gyõzelem
is benne volt a játékunkban, de egy óriási
egyéni hiba miatt gólt kaptunk, mellyel
hátrányba kerültünk. Megpróbáltunk
mindent, de a lehetõségek kimaradtak.
Igazságosabb lett volna a döntetlen, de a
szerencsésebb csapat nyert. A hozzáállá-
sért és a küzdõszellemért a csapat dicsé-
retet érdemel. Jók: Tóth, Papp A., Deák.
Lajtos Zsolt (James) szurkoló: Král La-
cit ki tudták kapcsolni a játékból, mellyel
a támadásaink hatástalanok maradtak. A
jól játszó Salga sérülésével is gyengült
csapatunk.
A játék képe alapján jobb volt az ellenfél.
Érzésem szerint a bekapott második gó-
lunk után feladtuk.
Az idei bajnokság nem egészen úgy ala-
kult, ahogy terveztük, de a vereségek
szinte mindig csak apró dolgokon múl-
tak, melyet alátámaszt az is, hogy a ne-
gyedik mérkõzésünkön egy góllal kap-
tunk ki. A helyzetkihasználásunk pocsék.
Hétvégén, az utolsó bajnoki mérkõzésen
— a szerintem bajnokesélyes — Velence
csapatát fogadjuk, mely 13 órakor kezdõ-
dik.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú bajnokság állása
1. Sárosd 14 11 2 1 48-18 35
2. Velence 14 10 1 3 49-19 31
3. Kápolnásnyék 14 10 - 4 32-17 30
4. Csór 14 8 2 4 33-20 26
5. Polgárdi 14 8 2 4 22-14 26
6. Sárszentmiklós 14 7 1 6 26-15 22
7. Aba-Sárvíz 14 5 6 3 22-16 21
8. Bicske 14 6 3 5 21-17 21
9. Etyek 14 7 - 7 32-29 21
10. Kisláng 14 6 1 7 22-32 19
11. Iváncsa 14 5 - 9 21-27 15
12. Kisapostag 14 4 2 8 22-34 14
13. Dunafém-M. 14 3 3 8 21-47 12
14. Szabadegyháza 14 3 2 9 20-41 11
15. Alba Regia 14 3 1 10 17-35 10
16. Adony 14 2 2 10 23-50 8

U-16 serdülõcsoport állása
1. Sárbogárd 8 6 1 1 49-24 19
2. Káloz 8 6 1 1 38-15 19
3. Lajoskomárom 8 4 0 4 46-19 12
4. Dunaújváros 7 4 0 3 29-14 12
5. Sárszentmiklós 6 3 1 2 28-11 10
6. Aba-Sárvíz 6 2 1 3 25-25 7
7. Dég 7 2 0 5 19-36 6
8. Cece 5 1 0 4 10-43 3
9. Kisláng 5 0 0 5 1-58 0

A FEMOL-CSOPORT
EREDMÉNYEI

Pálhalma—Kulcs 5-0 (1-0)
130 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Reic-
hardt (3), Szabó, Benczik. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-0.

LMSK—Káloz 0-2 (0-2)
110 nézõ, vezette: Magyar. Gólszerzõ:
Árva, Osváth. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Sárszentmihály—Baracs
4-2 (2-1)

150 nézõ, vezette: Trosztmír. Gólszerzõ:
Rácz, Rappai (2), Tóth, illetve Deli,
Radnó. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Elõszállás—Lajoskomárom
1-3 (0-0)

50 nézõ, vezette: Nagy. Gólszerzõ: Nagy,
illetve Kleiber (3). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Seregélyes—Cece 5-1 (2-1)
150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Szaniszló, Koller (3), Rigó, illetve Kiss.
Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Füle—Mezõfalva 1-3 (0-0)
100 nézõ, vezette: Kiss. Gólszerzõ: Csi-
szár, illetve Hajnal, Biebel, Begán. Kiál-
lítva: Hambalgó (Füle). Ifjúsági mérkõ-
zés: 0-8.

Sárbogárd—Szabadbattyán
7-0 (4-0)

80 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ: Hu-
szár (4), Baki, Szabó I. A., Kapusi. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 14-0.

Mezõszilas—Tác-Csõsz
2-4 (0-2)

50 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ: Ke-
resztúri, Wukovics, illetve Pál Jenõ (2),
Babai (2). Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

A Femol-csoport
állása

1. Sárszentmihály 14 10 4 - 41-19 34
2. LMSK 14 11 2 - 30-10 34
3. Lajoskomárom 14 9 3 2 32-20 30
4. Pálhalma 14 8 4 2 30-12 28
5. Sárbogárd 14 6 5 3 34-17 23
6. Mezõfalva 14 7 2 5 22-22 23
7. Káloz 14 6 4 4 27-18 22
8. Baracs 14 7 1 6 24-22 22
9. Seregélyes 14 6 2 6 35-28 20
10. Tác-Csõsz 14 5 4 5 30-32 19
11. Füle 14 5 2 7 28-27 17
12. Mezõszilas 14 4 1 9 25-31 13
13. Kulcs 14 4 1 9 19-37 13
14. Cece 14 3 2 9 21-32 11
15. Szabadbattyán 14 2 1 11 17-52 7
16. Elõszállás 14 - 1 13 17-53 1

NYITOTT
TORNATEREM

AKCIÓ!

Sok szeretettel várjuk a sportolni, mo-
zogni vágyókat intézményeink torna-
termébe a következõ helyszíneken és
idõpontokban:
Szent István Ált. Isk.: 2006. november
18. és 25., 9.00 és 12.00 óra között;
Sárszentmiklósi Ált. Isk.: 2006. de-
cember 2. és 9., 9.00 és 12.00 óra kö-
zött.

Intézményvezetõk
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Vasutas—Twister 1-4 (0-3)

Vezette: Szakács I. Vasutas: Kehl, Schmidt, Ka-
sza, Novák, Czeiner. Csere: Bozsoki, Dravecz,
Guszejnov, Freschli. Twister: Bognár I., Balogh,
Szabó, Kristóf, Katona. Csere: Bognár T.

Hamar kétgólos elõnyre tett szert a Twister. A
Vasutas szórványos támadásai a 9 m-es vonal
elõtt elhaltak, nem volt átütõ erõ. Az elsõ félidõ-
ben még egy szép támadás után növelte elõnyét
a Twister. A második félidõt góllal nyitotta a Vas-
utas, de ez volt minden a játékában. Kiegyensú-
lyozottabb lett a mérkõzés, mert a Twisternek
sem ment a játék. Igaz, egy gólt õk is lõttek.
Sárga lap: Guszejnov. Góllövõk: Czeiner, illetve
Kristóf (2), Bognár T. (2).

B. B. Truck—Pusztaegresi Fiúk
2-1 (0-1)

Vezette: Szakács I. B. B. Truck: Csendes,
Dobrovoczki, Varga, Balázs, Zádori. Csere: Bog-
nár, ifj. Csendes, Heilinger, Sebestyén, Simon.
Pusztaegres: Ellenbruck, Batári, Mogyorósi, Fo-
dor, Kolonics. Csere: Holcz, Magyar, Õri Cs., Õri
Gy., Tóth.

Majdnem meglepetés született ezen a mérkõzé-
sen, hisz a lelkes Pusztaegresi Fiúk góljával zárult
az elsõ félidõ. Nem találta a játék ritmusát a B. B.
Truck annak ellenére, hogy Zádori megmentette a
három pontot. Ez annak is köszönhetõ, hogy
mindkét gólnál a leggyengébb játékosok voltak a
pályán a pusztaegresieknél. Góllövõk: Zádori (2),
illetve Kolonics.

Taki Team—DKS 2-3 (2-2)

Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Kocsis,
Lakatos, Geiger, Rohonczi. Csere: Fövenyi, Vö-
rös. DKS: Suplicz, Domján, Kelemen, Kassai,
Somogyvári.

Az elsõ támadásból gólt ért el a Taki Team. Egyéni
akció után Kelemen szépített, majd Kassai szer-
zett vezetést. Végül Fövenyi egyenlített, kialakít-
va az elsõ félidõ eredményét. Nagyon alacsony
színvonalú mérkõzés volt, sok hibával, négy gól-
lal. Nem segítették a Taki Team védõi a támadá-
sokat. A második félidõben változott a játék képe.
A csere nélkül játszó DKS játékosai nagyon elfá-
radtak. Sok helyzetet hagyott kihasználatlanul a
Taki Team. Mint ilyenkor lenni szokott, megint
egyéni akció után Domján bebiztosította a gyõzel-
met. Piros lap: Lajtos 2 perc. Góllövõk: Rohonc-
zi, Fövenyi, illetve Kelemen, Kassai, Domján.

Arsenal—Enying 0-4 (0-3)

Vezette: Szakács I. Arsenal: Haray, Derecskei,
Veres G., Lukács, Veres P. Csere: Csajbók, Érsek,
Kiss R., Palásti. Enying: Varga, Pudelka, Csányi,
Vass, Vas. Csere: Körmendi II., Nagy, Petõ, Poór.

Az ötödik perc eltelte után szerzett vezetést az
enyingi csapat, majd növelte még kettõvel. A má-
sodik félidõ elején nagy helyzetet hagyott ki az
Arsenal. Körmendi II. 22 m-es lövése kötött ki a
kapuban. Nagyon jó iramú mérkõzés volt, de
Haray hibái (három gólban benne volt) döntõnek
bizonyultak, végeredményben a jobban koncent-
ráló csapat gyõzelméhez nem fért kétség. Sárga
lap: Kiss, illetve Csányi, Pudelka. Góllövõk: Vass,
Körmendi II. (2), Petõ.

Flamengó—Sárkeresztúr KIKE
3-1 (1-1)

Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner, Vass, Ber-
ta, Verbóczki, Killer. Csere: Banda, Gál, Tóth, Vér-
tes. KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger, Szauervein,
Sütõ. Csere: Madár, Visi.

Nagy volt a fogadkozás a Flamengó játékosai ré-
szérõl, mert biztosan állították, hogy most legyõ-
zik a KIKE-t. Nagy iramban nekiestek egymásnak
a csapatok, próbálták kialakítani a helyzeteket. Az
elsõ nagy védést Leknernek kellett bemutatni. A
többet támadó KIKE végül megérdemelten sze-
rezte meg a vezetést. Kecsegtetõ helyzetet ha-
gyott ki a Flamengó, majd egy távoli lövést Plézer
hárított bravúrosan. „Belehalt” a szépségbe a
Flamengó, na meg a KIKE is. Mindkét csapat be-
mutatta, hogyan lehet kihagyni egy 100%-os
helyzetet. Végül Vass apu távoli lövését Plézer be-
védte, így zárult az elsõ félidõ. A második félidõre
kicsit kapkodóvá vált a játék. Berta szabálytalan-
sága miatt szabadrúgáshoz jutott a KIKE, melyet
elkapkodtak. Vértes a sokadik helyzetét hagyta
ki. Kontratámadás után Banda lövése kötött ki a
kapuban, megszerezve a vezetést a Flamengó ré-
szére. Rögtön utána Szauervein hagyott ki
ziccerhelyzetet. Végül jött Vértes, és sikerült fel-
tennie az i-re a pontot. Jó mérkõzést látott a kö-
zönség. Sárga lap: Lekner, Berta. Góllövõk:
Vass, Banda, Vértes, illetve Hajdinger.

Extrém—OMV 5-0 (elmaradt)
A versenykiírás XI. f/ (2. pont) értelmében a mér-
kõzés három pontját 5-0-ás gólkülönbséggel a
vétlen csapat javára igazolja a versenybizottság.
Továbbá a vétkes OMV csapatától 3 pontot levon
eredményébõl, a sportszerûségi versenyben 20
hibaponttal sújtja.

Miklós-Cece—Toledo 2005 2-4 (1-1)
Vezette: Szakács I. Miklós-Cece: Takács, Kiss
P., Klazer, Farkas, Démuth. Csere: Fülöp. Toledo:
Csuti J., Bodoki, Csuti T., Balogh, Kiss L. Csere:
Barabás, Horváth Zs., Kiss A., Orbán, Orosz.

Az elsõ félidõ kiegyenlített erõk küzdelmét hozta.
A második félidõben, míg erõvel bírták a ceceiek,
méltó ellenfélnek bizonyultak a néha ámokfutást
bemutató Toledonak. Fiatalok! A neheze még hát-
ra van. Sárga lap: Csuti T. Piros lap: Horváth Zs.,
aki a következõ fordulóban a szabályok értelmé-
ben nem léphet pályára, és a cserepadra sem ül-
het. Góllövõk: Klazer (2), illetve Bodoki, Csuti T.,
Balogh (2).

Haladás—Sárkeresztúr Vidámfiúk
2-4 (1-2)

Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Szalai, Szabó, Nagy. Csere: Tóth, Szántó K.
Vidámfiúk: Németh, Huszti N., Nyári, Horváth,
Keresztyén. Csere: Huszti, Kovács, Oláh.

Izgalmas elsõ félidõ három góllal. Szántó Zs. mint-
egy 30 m-rõl lõtte a labdát a kapuba. A kapufák
aránya 1-4 a Vidámfiúk javára. A második félidõ-
ben öngóllal egyenlített a Haladás. Nyári hazaa-
dása Németh kapus lába alatt gurult a kapuba.
Nem sokáig örülhettek az egyenlítésnek, mert a
Vidámfiúk gólzsákja, Horváth kétszer is eredmé-
nyes volt. Góllövõk: Szántó Zs., Nyári öngól, illet-
ve Keresztyén, Huszti L., Horváth (2).

Spuri—Bad Boys 1-2 (0-1)
Vezette: Tóth I. Spuri: Ocsovai, Huszár L., Huszár
T., dr. Roshdi, Kovács. Csere: Ádám, Bereczki,
Kiss. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, ifj. Soós, Soós,
Juhász. Csere: Berzeviczy, Tóth.
Végre megvan a Bad Boys elsõ gyõzelme, mely
egy pillanatig sem forgott veszélyben, küzdött,
küzdött a Spuri, de egy gólnál többre nem futotta
erejébõl. Góllövõk: Huszár L., illetve Berzeviczy
(2).

Magnum—Memphis Plusz 1-2 (0-1)
Vezette: Tóth I. Magnum: Györök, Vinklmann,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Csõgör, Máté,
Mihalkó. Memphis: Szilágyi, Takács, Herczeg,
Molnár, Fodor. Csere: Lóth, Simon, Szabó,
Zámbó.
Támadólag lépett fel a Magnum, míg a Memphis
távoli lövésekkel próbálkozott. Az elsõ igazi nagy
helyzetet Mihalkó hagyta ki. Büntetõhöz jutott a
Memphis, melyet Takács értékesített. Ezután
még Lóth hagyott ki helyzetet. A második félidõ-
ben keményedett a játék, mely a Magnumnak
nem kedvezett az eredmény után. A játék irányí-
tását átvevõ Memphis újabb gólt ért el, és egy-
más után hagyta ki a helyzeteket. Szépített a
Magnum, levegõben lógott az egyenlítés lehetõ-
sége, de az utolsó percben Mihalkó nem tudott él-
ni a kínálkozó lehetõséggel. Végeredményben
jobban játszott a Memphis, gyõzelme megérde-
melt. Góllövõk: Mihalkó, illetve Takács, Szabó.
A tabella összeállítása: egymás elleni ered-
mény; több rúgott gól; a gólkülönbség számít a
versenykiírás szerint.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Extrém 4 1 - 20-10 13
2. Flamengó 4 1 - 16-8 13
3. Sárkeresztúr KIKE 3 2 1 23-12 11
4. DKS 3 - 2 13-20 9
5. Memphis Plusz 2 2 1 15-11 8
6. Magnum 2 1 3 17-21 7
7. Enying 2 1 2 13-10 7
8. Krencz-nagyker 2 - 3 16-11 6
9. Taki Team 1 1 4 16-27 4
10. Arsenal - 2 4 9-24 2
11. OMV 1 1 4 17-21 1

A góllövõlista állása
10 gólos: Bor József (Magnum); 7 gólos:
Hajdinger János (KIKE), Geiger Zoltán (Taki Te-
am); az OMV csapatától 3 pont levonva.

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 2005 6 - - 30-11 18
2. Légió 2000-Fair Bútor 5 - - 30-2 15
3. Vidámfiúk 5 - 1 27-18 15
4. Twister 5 - - 20-3 15
5. Haladás 2 - 3 14-15 6
6. Miklós-Cece 2 - 3 17-20 6
7. B. B. Truck 2 - 4 12-19 6
8. Pusztaegresi Fiúk 1 - 4 11-13 3
9. Spuri 1 - 5 9-28 3
10. Vasutas - - 6 10-40 0
11. Bad Boys 1 - 4 8-17 0

A góllövõlista állása
13 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 11 gólos: Hor-
váth János (Vidámfiúk), Balogh Gergõ (Toledo). A
Bad Boys csapatától 3 pont levonva.
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18-án, szombaton, 19 órakor:

MIAMI VICE

Színes, szinkronizált, amerikai
akciófilm

Richardo Tubbs dörzsölt, városi va-
gány, pláne ahhoz képest, hogy zsaru.
Társa, Sonny Crockett karizmatikus
és csajozós pasi. Beépüléskor a leg-
jobb álca, ha az embernek nagy az arca
és nem fogja vissza magát. A bûnügy
intenzitása Crockettet és Tubbsot egy
olyan szakadék szélére sodorja, ahol a
valós énjük és szerepük határai elmo-
sódni látszanak, ahol a pandúr és a
rabló eggyé válik.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Nyugdíjas-évforduló

Az elõzõ héten véletlenül kimaradt a sár-
bogárdi nyugdíjasklub évfordulójáról ké-
szült beszámolóból az egyik ünnepelt ne-
ve. Kovács Józsefnét szintén köszöntöt-
ték, akkor a 80 évesek között. Így utólag
köszöntjük Õt itt az újságban.
A sárbogárdi nyugdíjasklub jövõre lesz
30 éves. Ez alatt a harminc év alatt soha
nem volt visszalépés a klubéletben.
Mondhatnánk, hogy máig állandó a meg-
újulás. Az új tagok mindig friss erõt, ele-
ven életet hoznak a közösségbe. A régiek
persze nosztalgiával emlékeznek a kez-
detekre.
Stern Aranka néni így szólt a régi szép
idõkrõl: „Olyan már soha nem lesz, mint
a kezdetekkor volt. Az az összefogás, lel-
kesedés már nem ugyanaz, mint akkor
volt, amikor építettük a klubot 29 évvel
ezelõtt. Olyan volt az, mint az elsõ szere-
lem, amelyhez nem lesz több hasonló. Az
elsõ közös vacsora ünnepélyes hangula-
tát, az elsõ nagy közös kirándulások szép
emlékeit visszahozni nem lehet. Ezek az
emlékek a lelkekben élnek, aminek a ki-
fejezésére a szavak kevesek.”
Ha körülnézek, valóban, a fiatal klubtag-
ok, a mostani 55-60 évesek akkor vezet-
gették kisgyermekeiket, akkor alapítot-
tak családot, amikor a klub megindult
Nyikos Imre bácsi, Stern Aranka néni ve-
zetésével. Ma az akkori fiatalok közül sok

már e klub tagja. A gyerekek kirepültek a
házból. Van, aki magányosként itt lelt új
családra, közösségre, barátokra. Szá-
mukra majd húsz-harminc év múlva, ami-
kor õket köszöntik 80-90 évesekként,
ezek az évek lesznek az igazi szép emlé-
kek, amikor Simon Pistáék zenéjére ön-
feledten táncoltak, énekeltek.
A 29. évforduló estéje minden résztvevõ
számára szép élményt nyújtott. A vidám-
ság, a tánc mellett a szeretet volt a legna-
gyobb érték, amely semmivel össze nem
mérhetõ, amely egybekapcsolja azokat,
akik ennek a közösségnek a tagjai.

Hargitai Lajos

ÚJ FILMEK A MÛVELÕDÉSI
HÁZ VIDEOTÉKÁJÁBAN!

A KELET ZSOLDOSA — kalandfilm a középkori Sziámból;

TIGRIS A HÓBAN — Roberto Benigni filmje Jean Renoval;

VÉGSÕ ÁLLOMÁS 3. — a horrorfilmbe beavatkozhat
a nézõ is;

HÁZ A TÓNÁL — varázslatos film Keanu Reevessel és
Sandra Bullockkal;

KUTYAHIDEG — Disney új, családi kalandfilmje.

Minden héten új DVD-filmekkel várjuk kedves kölcsönzõinket!

Nyitva: h—p: 13—20.30 óráig, szo.: 16—20.30 óráig.

A szombaton kikölcsönzött filmeket csak hétfõn kell visszahozni!

Ismét
a pályavilágításról

Nagy fába vágta a fejszéjét Weisz György és a Sárbogárd SC ve-
zetõsége, amikor elhatározták, hogy elkészítik a sárbogárdi fo-
cipálya esti kivilágítását. Akkor még volt helyi DÉDÁSZ, és azt
még nem E.on-nak hívták, amikor a beton villanyoszlopokat
kapták. Kocsis János volt akkor a kirendeltség vezetõje. A köz-
világítás korszerûsítésekor kiselejtezett villanyoszlopokat õk
ajánlották fel a sportegyesületnek a focipálya esti kivilágításá-
hoz. Az oszlopok azóta — pénz és kellõ akarat híján — békésen
pihentek a sporttelep egyik félreesõ szegletében.
Most hétvégén szabad volt Szakács Zoltán daruja, hogy az osz-
lopokat az elõre kiásott gödrökbe emeljék. Ekkorra hirdették
meg a közös munkát, melyre többen munkagéppel, ásóval, la-
páttal érkeztek. Az oszlopok felállítása megtörtént, de igazá-
ban ez volt a kisebbik gond. Most kezdõdik a gyûjtés földkábel-
re, világítótestekre, és minden oszlophoz kapcsolószekrényre.
A világítási kábelhálózat kiépítése még milliókat emészthet fel.
A költségek csökkenthetõk társadalmi munkával és felajánlá-
sokkal.
A sportbarátok ezúton is kérnek mindenkit: aki tud, segítsen,
hogy befejezõdhessen a pályavilágítás kiépítése! A sportegye-
sület szívesen fogad anyagi segítséget, munkát, villamos szere-
lési anyagot egyaránt. A felajánlások ügyében keressék a Gáz-
modul—Weisz Kft.-nél Weisz Györgyöt az Ady E. út 215. cí-
men, illetve a Légió 2000 Security Kft.-nél Németh Attilát.
A felajánlásokat elõre is megköszönik.

Hargitai Lajos

Rock Café
November 25-én, szombaton,

21.30 órától
Fellépõk:

In Your Mind
(rock);

Caelestis
(metal);

Vörös Traktor
(instrumentális

rock-blues).
Mindenkit szeretettel

várunk!
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MESÉT MONDOK, DÍ DÁ DÚ
Egyszer volt egy százlábú.
Egy tiszta levegõjû bükkösben élt, romantikus fûcsomó tövé-
ben, de az is lehet, hogy egy szegény öreganyó búbos kemencéje
egyik repedésében, történetünk szempontjából ez mindegy,
elég az hozzá, hogy százlábú volt. Mind a száz pici lába kiválóan
mûködött, ötven jobb oldalt, ötven bal oldalt. Fürgén futkosott
velük a fûszálak között, illetve a poros cserépedények oldalán,
bal, jobb, bal, jobb. Mert míg el nem felejtem: ez olyan százlábú
volt, hogy egyik-egyik oldalán egyszerre lendültek a lábak, mint
egy díszszázad katonáinál, mondhatni díszlépésben haladt, néz-
ni is öröm volt. S ha hõsünk futkosása során apró atkát vagy más
ilyen picurka lényt talált, hamm, bekapta, így táplálkozott.
Talán mondhatjuk, hogy boldog volt, ha ugyan boldogságról
egyáltalán lehet szó ezen a világon.
De mi történt?
Nem lehet tudni, hogyan következhetett ez be. Néha olyan dol-
gok történnek, amilyenek tulajdonképpen nem történhetnének
meg, de mit tehetünk? Egy atkavadászat során a jobb oldali lá-
bak jobbra akartak fordulni, a bal oldaliak balra. Persze mind-
két oldal végtagjai hiába kaparászták a talajt, az ellentétes oldal

lábacskái ellenirányban hatottak, s ahogy a fizikában is olvas-
hatjuk, ha egy testre két ellentétes irányban azonos húzóerõ
hat, a test mozdulatlan marad. Volt persze ennek a lénynek
központi idegrendszere, olyan agyacskaféléje, amelynek módja
volt ilyesféle utasításokat küldeni a végtagok irányába: „Ne
marháskodjatok, lábaim, vegyétek már észre, hogy az általatok
elhasznált energia teljesen kárba vész, márpedig ha egy élõlény
elpazarolja a rendelkezésére álló energiát, és nem valósít meg
hasznos életfunkciókat, elpusztul. Szóval a legjobb úton va-
gyunk a tönkremenetel felé, térjetek már észre!”
Ami ezután történt, az már az elmekórtan körébe tartozik. A lá-
bak között teljes zavar támadt. Voltak, amelyek abba akarták
hagyni a széthúzást, mások úgy döntöttek, hogy se jobbra, se
balra ne forduljunk, hanem induljunk rükvercben hátrafelé,
egy kisebb csoport a felfelé irányuló mozgást tartotta volna
egyedül helyesnek, és szárnyak növesztése érdekében gyûjtött
aláírásokat. A történészek még egy olyan csoport létezésérõl is
tudnak, amelynek tagjai a teljes feladást hirdették, transzparen-
seikre a „Dögöljünk meg!” jelszót írták fel. Számosan sorakoz-
tak fel azon politikai erõ mellett, amelyik egyszerûen be akarta
tiltani a pártokat. Ezzel szemben egy kisebb, de nagyon célratö-
rõ párt éles tiltakozást jelentett be a szabadság szent eszméjére
hivatkozva. „Minden lábnak joga van arra menni, amerre
akar”, jelentették ki.
Atkák falták fel a hanyatt fekvõ, kimúlt százlábút a fû között.
Vagy söprûjével szemétlapátra kotorta a néni, s bedobta a sze-
métvödörbe. A kutatók e tekintetben eltérõ nézeteket valla-
nak.

(L. A.)

A FÖMO HÚSBOLTOKA FÖMO HÚSBOLTOK
várják kedves vásárlóikat

Sárbogárdon az Ady E. út 175. és
Sárszentmiklóson

a Köztársaság út 185. szám alatt.
FRISS TÕKEHÚSOK (SERTÉS, MARHA),

SAJÁT HÚSKÉSZÍTMÉNYEK,

FÜSTÖLT ÁRUK, SÓZOTT ÉS MÛBELEK.

BÕSÉGES KÍNÁLAT MINDENKOR!

KEDVEZÕ ÁRAK – MAGYAR TERMÉKEK!

Rendszeres akciók!
F Ö M O H Ú S = M I N Õ S É G É S T R A D Í C I Ó !F Ö M O H Ú S = M I N Õ S É G É S T R A D Í C I Ó !

F Ö M O H Ú S : A h ú s o s j ó b a r á t !F Ö M O H Ú S : A h ú s o s j ó b a r á t !

BÁCSKAI GOMBÁS RIZS
Hozzávalók 3-4 személyre: 25 dkg rizs, 15 dkg gomba, 4 zöldpap-
rika, 2 paradicsom, 1 fej vöröshagyma, zsír, vagy vaj, pirospapri-
ka, majoránna, bors, só.
Az apróra vágott hagymát kevés forró zsiradékon sárgára
megpirítjuk, megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a
megtisztított és apróra vágott gombát, a meghámozott és fel-
kockázott paradicsomot, a felkarikázott zöldpaprikát, és az
egészet néhány percig pároljuk. Akkor a leöblített, leszûrt
rizst hozzáadjuk a zöldségekhez, tegyünk bele majoránnát,
megsózzuk, borsozzuk, felöntjük 6 dl vízzel, és az ételt puhá-
ra pároljuk.
Aki a füstös ízeket szereti, az adhat hozzá sült szalonnát is.

JÓZSEF-TORTA
Hozzávalók a töltelékhez: 20 dkg cukrot, 25 dkg margarint ha-
bosra keverünk. 2,5 dl tejet, 4 tojássárgáját, 12 dkg lisztet 1 vaní-
liával összekeverünk, ebbõl sûrû krémet fõzünk.
A piskóta elkészítése: 2x6 tojásból piskótát sütünk (22 dkg
darált dióval), majd kettévágjuk (4 lapunk lesz). 30 dkg cuk-
rot megpirítunk, és azt a 3 lap tetejére vékony sugárban rá-
csorgatjuk, majd szintén egyenletesen fél dl rummal meglo-
csoljuk. Ha a krém kihûlt, összekeverjük a margarinos krém-
mel, és 3 felé osztjuk. Az 1. részbe fél dl erõs feketekávét, a 2.
részbe (középsõ krém) 1/2 dl rumot keverünk, a 3. rész sár-
gán marad. Ez utóbbi legyen a legnagyobb rész, mivel a tor-
tát kívülrõl is ezzel kenjük be, és végül darált dióval beszór-
juk. Nagyon kiadós, ízletes sütemény.
Munkaigényes, de megéri vele bajlódni, mert nagy sikert
érünk el vele családunk körében.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei



Bogárd és Vidéke 2006. november 16. GYEREKSAROK 15

MEGFEJTÉS
Albert Einstein, József Attila,
Isaac Newton, Kossuth Lajos,

Helyes megfejtést küldött be:
Nagy Kamilla, Sárszentágota.

Szerencsés megfejtõnk:

NAGY KAMILLA,
Sárszentágota, Iskola u. 17/a.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Köszönjük a szép levelet,
amit a szerkesztõségnek küldtél.

REJTVÉNY

Találós kérdések
Melyik apa nem családfõ?
Melyik hely fürdõhely?
Melyik hónapban eszünk legkeveseb-
bet?
Melyik „ÓRA” leánynév?

Beküldési határidõ:
2006. november 21.

HETI IDÕJÁRÁS

A hét végéig erõsödõ nappali felmele-
gedéssel száraz és egyre enyhébb leve-
gõ áramlik a Kárpát-medencébe, a
frontok tõlünk északra vonulnak
majd. A hajnali köd néhol (fõleg
északkeleten) tartósan megmaradhat,
ezen helyeken várható 10 °C alatti
nappali hõmérséklet. Csapadék leg-
feljebb ködszitálás formájában lehet.
Vasárnap érintheti hazánkat egy fel-
hõrendszer, amely kevés csapadékot is
hozhat, és kissé mérsékelheti a hõmér-
sékletet. A reggeli hõmérséklet 3—9,
a nappali 10—18 fok körül várható.

www.metnet.hu

A CICA MEG A KÖTÕTÛK
Volt egyszer egy szegény asszony. Elment
rõzsét szedni az erdõbe. Ahogy a rõzse-
nyalábbal a hátán ballagott hazafelé, ke-
serves nyávogást hallott; egy beteg cica
feküdt az ösvény mentén. A szegény asz-
szony megszánta, kötényébe vette és ha-
zavitte.
Amint ment, mendegélt, szemközt jött
vele a két fia és megkérdezték:
— Mi van a kötõdben, édesanyám?
Rögtön elõszedték volna a cicát, de az
asszony nem hagyta; félt, hogy megkínoz-
zák. Hazavitte a beteg állatot, a rongyos
zsákon adott neki helyet, és megitatta tej-
jel. Amikor a cica meggyógyult, egészsé-
ges lett, egyszer csak eltûnt — köd elõtte,
köd utána.
Egyszer megint az erdõben járt a szegény
asszony, s amikor hátán a rõzsenyalábbal
ugyanarra a helyre ért, ahol a beteg cicát
találta, egy szép lányt pillantott meg, aki
az ujjával közelebb intette, és öt kötõtût
dobott a kötényébe. A szegény asszony
azt sem tudta, mit gondoljon a furcsa
ajándékról, de mégiscsak hazavitte, és es-
te az asztalra tette.
Amikor másnap reggel fölébredt — cso-
dák csodája! —, egy pár vadonatúj kötött
harisnyát talált az asztalon. Azt sem tud-
ta, hová legyen a csodálkozástól.
Másnap este megint az asztalra tette az öt
kötõtût, s reggel ismét ott talált egy pár új

harisnyát. Akkor ötlött csak az eszébe,
hogy ez a jutalma, amiért a beteg cicán
megesett a szíve. Ezentúl minden éjjel ki-
rakta az asztalra az öt szorgalmas kötõ-
tût, s azok addig kötöttek, amíg minden-
kinek jutott harisnya a családban. Azután
már eladta az asszony a sok harisnyát, és
gond nélkül éltek, amíg meg nem haltak.

Német népmese

TUDOD-E?
Mióta van fogkefe?

Nem is olyan régóta. Ám a fogát régóta
mossa az ember. Az egykori hindu böl-
csek egyik régi könyve egy bizonyos fa-
fajta rágcsálását ajánlja a fogak tisztán-
tartására. Más népek is fadarab rágcsá-
lását írták elõ, melyet elõzõleg egy-két
napig vízben áztattak, majd ecsetszerû-
vé kalapáltak. A régi keleti népek annak
idején — amint az agyagtáblákon írják
— ujjaikkal tisztogatták a fogukat. Egy
görög tudós egészségügyi tanácsai közt
megemlíti, hogy minden nap kéz- és
szemmosás után nedves vászondarab-
bal fogat is kell mosni. A középkorban is
ez a módszer volt divatban, ám ekkor
már valamilyen növényi fõzetbõl készí-
tett illatos szájvizet is használtak.
Sõt, nem volt ritka, hogy fahéjat hasz-
náltak a fog tisztítására.
Fogkefét elõször 720 körül említenek az
írott források, de csak száz évvel késõbb
kezdett általánosan szokássá válni a
használata.
A trópusi bennszülöttek ma is egy bizo-
nyos fafajta darabkájával mossák a fo-

gukat. Ennek a fának olyan puha az
anyaga, hogy néhány napi használat
után kimállik, és rostos lesz, mint a kefe.
Ezen kívül mentolszerû nedve is van a
fának, mely valószínûleg hozzájárul a
bennszülöttek fogainak villogó fehérsé-
géhez. Ha az õsember ismerte a fogmo-
sást, valószínûleg õ is hasonlóképpen
járt el.
Ti viszont ne keressétek a fogkefe fa-
ágát, hanem vegyétek csak szépen a fog-
kefét...

Mi a hullócsillag?

Nyáron, az égbolton gyakran úgy tûnik,
mintha lehullana az égrõl egy csillag, de
nem errõl van szó. Ilyenkor meteorokat
látunk: széthulló égitestek darabjait,
amelyek légkörünkbe érve felizzanak,
majd elégnek.

Ki a fûzfapoéta?

Régen a tehetségtelen költõkre hasz-
nálták ezt a kifejezést.
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November 18., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Trianon-szindróma
9.20 Jöttünket csodálták—Szabolcs 9.35 Min-
dentudás Egyeteme 10.30 Európa kék szalagja, a
Duna 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Izomláz
12.35 Az óceán csillaga 13.00 Huckleberry Finn
kalandjai 14.00 Csellengõk 14.20 Autóvízió 14.50
TS—Út Pekingbe 15.25 TS 15.55 TS 17.55 Testi
mesék 18.00 Egy élet születése 19.00 Híradó
19.30 Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10
Észak és Dél 21.10 Agatha Christy: Nyílt kártyák-
kal 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Szeretlek
holtodiglan
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az internet csodái
6.25 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.10 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.40 Így ké-
szült: Idegölõ—érzéstelenítés nélkül 14.10 Ki
vagy, doki? 15.00 Eltûntnek nyilvánítva 15.50
Harmadik mûszak 16.45 Járvány 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Folytatjuk! Szombat
esti láz 22.00 A halál nyomában 23.40 A torony
1.25 Halálkereskedõk 3.00 Papás-mamás 3.20
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Jetix 10.20 Mókás ál-
latvilág 10.50 Stahl gyerekkonyhája 11.25 Lakté-
rítõ 12.00 Mr. Bean 12.30 Hetedik mennyország
13.25 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25
Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity
20.10 Megatánc 22.45 Halálháló 0.25 U2-koncert
1.20 10-8: Veszélyes õrjárat 2.15 A láthatatlan
ember 3.05 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én hazám… 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Kontinen-
sek, szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxi-
gén 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 Sport-
világ 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 A Magyar népzene és nép-
költészet hete 21.04 Tiszán innen—Dunán túl
22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00
Hírek, kenó 23.04 Azok a rádiós évek 0.10 Éjszaka

November 19., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.50 „Így szól az
Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mû-
sor 10.30 A homoródalmási fúvószenekar 11.00
Görög katolikus Szent Liturgia 12.15 Hírek 12.20
TS-Sport7 13.10 TS 14.50 Magyar elsõk 15.10
Unokáink sem fogják látni 15.40 Abszolút 16.10
„Feszti” körkép 16.40 Don Matteo 17.30 VEVÕ-
SZOLGÁLAT 18.00 BBC exkluzív 19.00 Híradó
19.25 Észak és Dél 20.25 Krém 21.25 A szólás
szabadsága 22.35 Álmodozók 0.25 Hírek 0.30
Sporthírek 0.40 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Yugioh 6.20 Kö-
lyökklub 9.35 Receptklub 9.55 Játék 11.10 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 nyomo-
zók 16.00 Hatos lottó-sorsolás 16.05 Egy rém
rendes család 16.35 Döglött akták 17.30
Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra11
20.00 Tök állat 21.40 Heti hetes 22.45 A lelkese-
dõ 0.35 Portré 1.10 Red Bull Air Race 1.45
Papás-mamás 2.10 Maffiózók

TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás me-
chanika 6.45 Tv2-matiné 9.10 Jetix 9.50 Lassie
10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35
Sliders 12.30 Knight Rider 13.25 Monk—Flúgos
nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25
Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Walker, a te-
xasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A fe-
lejtés bére 22.30 Tiszta szerencse 0.30 Képírók
2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 7.00 Kár-
pát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk
8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Is-
tentisztelet-közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Haj-
szálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Doku-
mentummûsor 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Z. Hor-
váth Gyula nótáiból 20.04 Vivaldi: Beatus vir
21.13 Közvetítés a Radnóti Miklós Színpadról:
Anna Karenina pályaudvar 22.00 Krónika 23.15
Mi a titka? 0.10 Éjszaka

November 20., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 A szólás
szabadsága 13.05 Napló 56 13.10 Roma Magazin
13.35 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 Hír-
adó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56 17.25
Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45
TV TAXI 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kék fény
22.00 Hétfõ este 22.30 Bestseller 23.00 Kultúr-
ház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56
23.45 Provokátor 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 13.15 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 Ba-
rátok közt 21.15 Gyõzike 22.10 Kockázati tényezõ
0.10 Reflektor 0.30 Bundesliga 1.40 Rali-vb 2.10
ITTHON 2.25 AutóMánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Észbontó
12.55 Mozidélután 14.55 Jó barátok 15.55 Lisa
csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék foszto-
gatói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 NCIS—Tengerészeti
helyszínelõk 22.20 Szulák Andrea show 23.10 A
világ árvái 23.45 Tények este 0.15 Csillagkapu
1.05 Halott gengszterek 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falu-
rádió 6.33 Az én hazám 8.00 Krónika 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Cse-
pellel Csepelre—Komár József emlékirata 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egy-
ház 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 nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Visszagalopp—Acél Géza önéletrajzi poémája
21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.30 Pályám emlékezete 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

November 21., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.35 Csellengõk 12.00 Hír-
adó 12.30 Kék fény 13.05 Napló 56 13.10 Srpski
ekran 13.35 Unser Bildschirm 14.05 Példakép(p)
14.15 Szívek szállodája 15.00 Fõtér 15.55 Bartók
125 16.00 Emeljük fel szívünket! 16.05 Katolikus
krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55 Példakép(p)
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló
56 17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Hír-
adó 19.45 TV TAXI 20.05 TS 23.00 Kedd este
23.30 Kultúrház 24.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10
Napló 56 1.15 Szeretet nélkül
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 13.30
Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska
angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.15 Vészhelyzet 22.10
A Grace klinika 23.05 XXI. század, a legendák ve-
lünk élnek 23.45 Reflektor 24.00 Igaz történetek
1.40 Egy rém rendes család 2.10 Maffiózók 3.00
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Észbontó
12.55 Mozidélután 14.55 Jó barátok 15.55 Lisa
csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék foszto-
gatói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 A sakál 23.50
Moziverzum 0.20 Tények este 0.50 Sírig tartó ba-
rátság 1.40 Borsmenta 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én ha-
zám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Króni-
ka 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 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Visszagalopp 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó
23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl
0.10 Éjszaka

November 22., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.30 „Feszti” körkép 12.00
Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Napló 56 13.10
Hrvtska 13.35 Ecranul nostru 14.05 Példakép(p)
14.10 Szívek szállodája 15.00 Kormányváró
15.30 Alkotóház 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtip-
ró 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 Önök kérték! 20.20 Életképek 21.05 Szerda
21 22.00 Szerda este 22.30 Vamami Hungary
23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Napló 56 23.45 Minden eladó
RTL KLUB: 5.30 Top shop 6.00 Reggeli 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Receptklub 11.35
Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm
15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az éle-
tem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A
szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.05 A Fõnök 0.10
Reflektor 0.25 Végzetes fotók 2.20 Egy rém ren-
des család 2.40 Fókusz
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TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reg-
gel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda
10.10 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Ész-
bontó 12.55 Mozidélután 14.55 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-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 Született feleségek
22.15 Egy rém rendes család Budapesten 22.45
Vak igazság 23.45 Wong Foo, Kösz min-
dent!—Julie Newmar 1.55 Tények este 1.25 A
bûn nyomában 3.15 Aktív 3.45 A világ árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Kró-
nika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
10.20 Beszélni nehéz! 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 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Visszagalopp
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy mes-
terek-világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka

November 23., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.05 Baba Tévé 11.35 Valami
Hungary 12.00 Híradó 12.30 Szerda 21 13.05
Napló 56 13.10 Rondó 14.05 Példakép(p) 14.10
Szívek szállodája 15.00 Állatkölykök 15.55 Bartók
125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00
Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló 56
17.25 Bûvölet 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó
19.45 TV TAXI 20.05 A vélt szabadság ára 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 13.45
Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska
angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.15 Esti showder
Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Kemény
zsaruk 0.30 Reflektor 0.45 Infománia 1.20 Egy
rém rendes család 1.45 Papás-mamás 2.15 Maf-
fiózók 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Észbontó
12.55 Mozidélután 14.55 Jó barátok 15.55 Lisa
csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék foszto-
gatói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00
MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jóban-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 Magányos farkas
23.25 A médium 0.20 Az ügy 0.55 Strucc 1.30 Té-
nyek este 2.00 Whiteboys—Érezd a ritmust!
3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Kró-
nika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.05 A Szabó család 11.33 Csepellel Csepelre
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római kato-
likus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállal-
kozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport-
világ 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Visszagalopp 21.06 A XXI. század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arany diplomások 0.10
Éjszaka

November 24., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56 9.05 Pláza
10.00 Napi mozaik 11.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT
12.00 Híradó 12.30 Panoráma 12.55 Lábamban a
világ… 13.10 Sorstársak 13.40 Sírjaink hol dom-
borulnak? 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállo-

dája 15.00 Regióra 15.55 Bartók 125 16.05 Szív-
tipró gimi 16.50 Napló 56 16.54 Példakép(p)
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet
18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI
20.05 Dob+basszus 21.05 Frank Riva 22.00 Pén-
tek este 22.35 Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25 Hí-
rek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Lélek-
szakadva
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 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.15 Lost—Eltûntek
22.10 Odaát 23.05 Kék démon 0.45 Reflektor
1.05 MeneTrend 1.30 Egy rém rendes család
1.55 Maffiózók 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Észbontó 12.50
Mozidélután 14.55 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-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 Golyóálló 22.55 Hasa-
dék 0.35 Tények este 1.05 Mister Sterling 1.55
Aktív 2.20 Az ügy
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Az én ha-
zám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Króni-
ka 11.04 Cigányfélóra 11.33 Csepellel Csepelre
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rá-
dióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Visszagalopp 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó
23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

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

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

Internet-szolgáltató cég

ügyfélszolgálati irodájába

precíz, munkájára igényes

ügyintézõt

keres.

Rövid, kézzel írott önéletrajzot

a 7001 Sárbogárd, pf. 39. címre

kérjük eljuttatni

2006. november 22-ig.



18 HIRDETÉSEK 2006. november 16. Bogárd és Vidéke

Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—
36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0878404)

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

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával,
akár kiszállítással kaphatók. Tel.: 06 (20) 9475
970. (0921649)

Lambéria 998 Ft/m2; hagyományos parketta
1998 Ft/m2-tõl; akác kerítésléc 199 Ft-tól. Tel.:
06 (20) 9475 970. (0921649)

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

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)

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

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

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

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)

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
gipszkartonglettelésére szakmunkásokat kere-
sünk. 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)

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)

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)

15 fõs busz kül- és belföldi utakra rendelhetõ.
Etelvári: 06 (70) 334 9149. (0214949)

Tollpaplan-készítés! Sárszentágota, Széche-
nyi út 5/B., Pákolicz Árpádné; 06 (25) 476 051.
(0214948)

3 hónapos egészséges „tacskó” kutyakölyök
elvihetõ. Kiváló féregirtó fajta; 06 (25) 460 041.

MÁV EUR-raklap felvásárlás. Sárbogárd, Ár-
pád u. 114.; 06 (30) 236 4977.

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0214933)

Malacok eladók Nagylókon; 06 (25) 460 615.
(0214961)

Lakás eladó az Árpád-lakótelepen, 24/3, IV.
emelet; 06 (30) 210 0370. (0214959)

2500 m2-es telek eladó egyben vagy külön.
Tel.: 06 (25) 463 621. (0214958)

Dió tisztítva eladó; 06 (70) 338 5077. (0214957)

14 lakásos társasházba vízórák beszerelésére,
kivitelezésére árajánlatot kérünk. Határidõ: no-
vember 30. Érdeklõdni: 10-18 óráig a 06 (20)
2632 633-as telefonszámon. (0214513)

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.

FÖLDLABDÁS EZÜSTFENYÕK ELADÓK.
TEL.: 06 (30) 497 2414.

OLCSÓ ÁRUK BOLTJA! MEGÚJULT
ÁRUKÉSZLET, KARÁCSONYI AKCIÓ,

FENYÕFADÍSZEK 60 FT/DB-TÓL.
Ady E. út 204., a Robifon mellett.

(0214945)

FEKETÉNÉ TÓTH KRISZTINA ÖNÁLLÓ
BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ IRODÁJÁNAK
ÚJ CÍME: ADY E. ÚT 160/C, I. EMELET

(bejárat a fodrászüzlet felöli oldalon).

NÖVÉNYVÉDÕ SZER AKCIÓ!
Egyes növényvédõ szerek 10%-os

árkedvezménnyel kaphatók november
20-tól december 20-ig! FENYÕAKCIÓ!
Földlabdás, ezüst- és lucfenyõk 20%

kedvezménnyel kaphatók, amíg a készlet
tart. Gazdabolt és faiskola, Sárbogárd,

Ady E. út 224.
Tel.: 06 (25) 462 214, 06 (30) 6362 053.

AZ ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

2006. november 18-án lesz
Sárbogárd—Sárszentmiklóson,

az Alapi út mellett.

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 730 Ft
VIVALITY sampon 250 Ft
AMODENT fogkrém 150 Ft
JOHNSON'S tusfürdõ nõi 290 Ft
SILAN öblítõ 1 liter 380 Ft
OB 16 darabos 399 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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A miklósi KAPOLY TÁPBOLT,
a keverõüzem mellett (Vasút u. 2. szám alatt), új néven,

megújult árukészlettel várja régi és új vásárlóit.

Néhány termékünk a választékból:
(20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók):

süldõ/hízó koncentrátum 20 kg régi ár: 2215 Ft
AKCIÓS ÁR: —10% ÁRENGEDMÉNY: 1994 FT

süldõ dercés 20 kg 1281 Ft,
hízó dercés 20 kg 1192 Ft,
malac dercés 20 kg 1348 Ft,
malac granulált 20 kg 1411 Ft,
tejporos malactáp 20 kg 1660 Ft,
szoptatós kocatáp 40 kg 2759 Ft,
tojótáp 20 kg 1298 Ft,
búzakorpa 30 kg 807 Ft.

SZÓJA KAPHATÓ KEDVEZÕ ÁRON!

KUKORICA-FELVÁSÁRLÁS 33.000 Ft/tonna. Jelentkezni
a fenti címen vagy az alábbi telefonszámon: 06 (20) 933 2825

VITA-PIG Rt.
Nyitva: H-P: 7.30-12 óráig,

13.30-17 óráig, Szo.: 7-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 933 2825
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A Volán válaszolt
A társaságunkhoz érkezett panaszlevélre
az alábbi tájékoztatást adom.
A szeptemberi iskolakezdés idõszakában
zsúfoltabbak a járataink, mert ilyenkor
nagyjából egyszerre utazik mindenki. Né-
hány hét elteltével az utaslétszám meg-
oszlik. Folyamatosan figyelemmel követ-
jük a járatainkat, hogy hol alakul ki zsú-
foltság, és amennyiben szükséges, lehetõ-
ségeinkhez mérten intézkedünk a zsú-
foltság csökkentése érdekében. Sárbo-
gárdról több iskolásjáratot indítottunk,
illetve igyekszünk nagyobb befogadóké-
pességû autóbuszokat forgalomba állíta-
ni a lecserélt autóbuszok helyett. A Sár-
bogárd környéki településekre olyan au-
tóbuszok kerültek, amelyek felszereltsé-
gükben, komfortfokozatban jobbak,
mint a cikkben szereplõ megye északi ré-
szén közlekedõ autóbuszok. A Székesfe-

hérvárról 19.30 órakor közlekedõ autó-
buszjárat mellett Sárkeresztúrig közle-
kedtetünk rásegítõ járatot, amely a járati
személyzet jelzése alapján több esetben
Sárbogárdig közlekedett már eddig is. A
12.28 órakor Sárbogárdról Székesfehér-
vár felé közlekedõ járat változó utaslét-
számú, rendszertelenül jelentkezik zsú-
foltság, többszöri utasszámlálásaink is
ezt támasztják alá, nem lehet pontos na-
pot meghatározni, mikor várható több
utas. Az autóbuszaink rendszeres, terve-
zett karbantartáson vesznek részt. A
meghibásodás lehetõsége — sajnos ki-
sebb mértékben — fennáll.
Minden kedves utasunknak kellemes
utazást kívánok az Alba Volán Zrt. jára-
tain!

Tóth István vezérigazgató

Nyílt
tér

VÉGRE BETÖMIK A KÁTYÚKAT

A kivitelezõ hibájából a Plus áruház-
nál beszakadt az úttest, mert nem

tömörítették eléggé az útalapot. Hóna-
pok óta figyelmeztetõ jelzõtáblák álltak a
gödrök fölött, nehogy baleset következ-
zen be. Ebbõl már mindenkinek kezdett
elege lenni. A jelzõtáblákat kétszer is
megkoszorúzták a felháborodott autó-
sok, hátha „veszik az adást” az illetéke-
sek. Hiába más a hibás, az út kezelõjének
a balesetveszély miatt akkor is helyre kel-
lene állítani az utat, ha eközben vitája van
a kivitelezõvel. A költségeket, ha más-
képp nem lehet, peres úton rá kell verni a
hanyag munkavégzõre.
A hét elején nekiálltak az útépítõk a
munkának. Körülvágták a megsüllyedt
úttestrészeket, tömörítették a talajt, kör-
bevágták a megsüllyedt csatornafedelek-
nél az aszfaltburkolatot, újra tömörítik,
betonozzák és aszfaltozzák ott az utat.
Reméljük, a javítás tartós lesz, és nem
csak tavaszig tart majd ki.

Sajnos, ilyen hanyag munka nem csak a
Plus áruháznál volt, hanem végig az egész
város területén a 63-as úton. A kerékpár-
sávban több helyen évek óta nem pótol-
ták a sorozatos útfelbontások után a hi-
ányzó burkolatot. Több helyen beszakadt
a csatornarács is a nehéz gépjármûvek-
nek köszönhetõen, ami szintén baleset-
veszélyes. A Köztársaság úton a szenny-
vízvezeték megépítése óta kétszer javí-
tották már a megsüllyedõ csatornafede-
lek környékét. Ennek ellenére ott most is
egyfolytában csattognak ezek a csatorna-
fedelek, borzolva a környékben lakók
idegeit.
Megelégelve az áldatlan állapotokat és a
lakosság sorozatos panaszait, az önkor-
mányzat mûszaki osztálya két hete terü-
letbejárásra hívta a szakembereket, hogy
azok, akiknek ez a feladatuk, megfelelõ-
en javítsák ki a hibákat. Ez a munka
egyelõre még nem kezdõdött el.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága fiam

HINGYI JÁNOS

hosszan tartó betegség után,
58 éves korában elhunyt.

Temetése november 20-án, hétfõn,
15 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Szellemváró
A nagyhörcsöki buszváró jó ideje már
csak árnyéka önmagának. Olyan, mint
egy lidérc: ott is van, meg nincs is. Az ol-
dalaitól megfosztott váz vasrúdjai közt
keresztül-kasul süvít a csípõs szél, a hó és
az esõ elõl nem nyújt védelmet a buszra
várakozóknak.
A nagyhörcsöki lakók ezúton is kérdezik
az önkormányzattól: mikor hozzák rend-
be végre a buszmegállót?
Juhász János polgármester elmondta,
hogy az elõzõ ciklus pénzügyi bizottsága
hozott egy határozatot, melyben többek
között szerepel a nagyhörcsöki buszmeg-
álló rendbetétele is. A határozatban sze-
replõ feladatok 40%-ára volt pénzügyi
fedezet, a többire nincs forrás. Mivel nem
nagy összegû javításról lenne szó, ígérte:
megpróbálnak valamilyen megoldást ke-
resni a buszváró felújítására.

Hargitai Kiss Virág

Adományvonal
A családsegítõ szolgálat a város rászoru-
lói számára adományt kapott Budapest-
rõl.
A szállítást és annak költségeit a kisebb-
ségi önkormányzat vállalta. Lakatos
György vállalkozó saját tehergépkocsijá-
val, Lakatos Péter Gyõzõ és Zentai Béla
képviselõk segítségével gondoskodott ar-
ról, hogy az adomány megérkezhessen
városunkba.
Köszönetet mondunk Némethné Ibolyá-
nak, a családsegítõ szolgálat vezetõjének
azért, hogy felkért bennünket erre a fel-
adatra. Lehetõségünktõl függõen más-
kor is készséggel állunk rendelkezésére.

Lakatos Gyõzõ, Sárbogárd Város Kisebbségi
Önkormányzatának elnöke


