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Tömeges megbetegedés két sárbogárdi iskolában
Lapzárta után érkezett a hír, hogy hányással, hasmenéssel járó
tömeges megbetegedés történt két nagy sárbogárdi iskolában.
A Mészöly Géza Általános Iskola és a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola tanulói közül nagy számban lettek rosszul kedd reg-
gel óta. A betegség tünete: hányás, hasmenés. A fertõzöttek
száma kedd óta folyamatosan gyarapszik. A városban pániksze-
rûen terjedt a hír, hogy szalmonellás fertõzés történt.
Érdeklõdtünk dr. Müller Cecíliától, az ÁNTSZ vezetõjétõl Du-
naújvárosban, aki elmondta, hogy kedd délután óta négy jár-
ványügyi szakember járja a terepet, gyûjtik be az adatokat. Azt a
hírt, hogy esetleg szalmonellás fertõzésrõl, vagy más járványos

(vírusos) fertõzésrõl lenne-e szó, nem tudta megerõsíteni. Egy-
elõre begyûjtik a közétkeztetési mintákat, és a megbetegedé-
sekrõl gyûjtik az adatokat.

Más forrásból megtudtuk, hogy olyanok is megbetegedtek,
akiknek közük sincs a két iskolához, illetve az ott igénybe vehe-
tõ közétkeztetéshez. Pánikra tehát egyelõre nincs ok. Aki gyer-
mekénél, vagy más családtagjánál hasonló tünetekkel járó meg-
betegedést tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz, ne legyintse-
nek, hogy csak múló hasmenésrõl van szó.

Hargitai Lajos

A Hõsök terén gyülekeztek a volt óvodások szüleikkel. A ta-
nító nénik sorba állították a gyerekeket, majd elindultak az
iskolába. Ott tapssal köszöntötték az iskolások új társaikat.

(Írásunk a 4. oldalon.)

Barangolás a lélek
rejtekútjain

A Bogárdi TV-ben szeptember 10-én, hétfõn este

betelefonálós élõmûsort indítok.
A hétfõ esti egyenes adást kedden délelõtt 9 órától és pén-
teken 20 órától felvételrõl megismételjük.
A heti rendszerességgel jelentkezõ mûsor arra keresi a vá-
laszt, hogyan teremthetõ meg az egyensúly test, lélek és
szellem között, illetve az elveszett egyensúly miképpen
állítható helyre.

Vendégünk Takács Kata kineziológus, akivel
az élethelyzetek lelki okairól beszélgetek.

Az alapkérdések, amelyekrõl szó lesz:
— miért vagyok beteg?
— miért válok el, miért nem mûködik a kapcsolatom?
— miért hiperaktív a gyerekem, miért nem tud koncent-
rálni az iskolában?
— miért szorongok? Miért kerülöm a problémáim megol-
dását?
— mit hoztam az õseim genetikai örökségébõl, s azt hogy
tudom javamra fordítani?
Kérdéseiket mûsor közben a 06 (25) 508 901-es telefon-
számon tehetik fel.
A sorozat mûsorvezetõje: Hargitai Lajos

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A 7. OLDALON OLVASHATÓ.

TANÉVNYITÓTANÉVNYITÓ
a Mészölybena Mészölyben
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Ingatlanok kalapács alatt
Mint arról elõzõ heti számunkban beszá-
moltunk, több ingatlan eladásáról tár-
gyalt a sárbogárdi képviselõ-testület au-
gusztus 30-ai rendkívüli ülésén. A témák
nem kis indulatokat kavartak.
Dr. Szabadkai Tamás arról érdeklõdött,
vajon mi indokolja, hogy ilyen sebtiben
kell ingatlanértékesítéseket tárgyalnia a
testületnek. Szerinte ugyanis ezeket ren-
des ülésen kellene megvitatni.
Juhász János: A város anyagi helyzete a
magyarázat. Ráadásul olyan ingatlanok-
ra érkeztek ajánlatok, amiket évek óta hi-
ába hirdettünk.

Eladó ingatlanok sora

Eladná a testület többek között a
HEMO-t, a kislóki imaházat, a Köztársa-
ság út 196. alatti szakemberlakást, vala-
mint a családsegítõ volt irodáját (a KH
Bank mellett).
A polgármester hozzászólásában felidéz-
te a tavaly november óta tett lépéseket,
amik a pénzügyi nehézségekhez kötõd-
nek: 2006 novemberében a testület úgy
döntött, hogy a rulírozó hitelkeretet meg-
emelné 35 millióval, így összesen 245 mil-
lió Ft lett volna. Azonban a Takarékbank
ebbe nem egyezett bele. Álláshelyeket
szüntettünk meg, intézményeket von-
tunk össze, tanintézmények bezárására
került sor, illetve a képviselõ-testület
megemelte az ingatlanok értékesítésébõl
származó árbevétel-elõirányzatot 10 mil-
lió Ft-tal.
Schmidt Lóránd: Nem járnánk-e jobban,
ha a szakemberlakást megtartanánk? Hi-
szen bárki jön ide, az az elsõ, hogy lakást
igényel.
Juhász: Egyelõre leépítések vannak. Kö-
zel 55 fõ távozik az önkormányzat kötelé-
kébõl, eleget téve a gyurcsányi direktí-
váknak. Június 30-án 49 millió értékû ki
nem fizetett számlánk volt. Igen nehéz
anyagi helyzet van, ebbõl ki kell lábal-
nunk.
Etelvári Zoltán: Az Ady E. út 162. alatti
ingatlan frekventált helyen van, ezért in-
kább bérbe kellene adni.
Szakács Benõné: Örömmel olvastam,
hogy végre van lehetõségünk az adóssá-
gainkat rendezni. A szakembert nagy
örömmel fogadnánk, de nem kell egy éle-
ten keresztül megoldanunk a lakásprob-
lémáját.
Végül az ingatlanok értékesítésérõl hatá-
rozott a testület, az elõterjesztésben sze-
replõ határozati javaslat szerint.

Köztársaság út 10.

A régóta gazdára váró és több vitát kavart
ingatlan eladásának kapcsán Nedoba
Károly érintettség miatt a kizárását kérte
a szavazásból, ugyanis közeli hozzátarto-

zója, Horváth Dénes tett 5. 800.000 Ft-os
vételi ajánlatot a szóban forgó, 6.732.000
Ft értékû területre.
Schmidt: Miért adnánk el ezt az ingatlant
áron alul, amikor az értékbecsléssel meg-
állapított ár magasabb?
Juhász: Többször meghirdettük, soha
senkinek nem kellett. Most jött egy fize-
tõképesnek tûnõ ajánlat, ezért az a javas-
latom, hogy adjuk el.
Dr. Szabadkai: Öt képviselõtársammal
ennél, valamint a következõ két napi-
rendnél névszerinti szavazást kezdemé-
nyezünk. 1 millióval kevesebbért is oda-
adjuk ezt az ingatlant?
Fülöp Sándor: Ennél is versenytárgyalást
írjunk ki, 5,8 millió Ft legyen a kikiáltási
ár.
A javaslat nem kapta meg a szükséges
többséget.
Az ingatlan áron aluli eladására nemmel
szavazott: dr. Szabadkai, dr. Berzeviczy
Gábor, Õri Gyula, Bártfai Antal,
Schmidt, Fülöp, Etelvári; igennel szava-
zott: Bódai Gábor, Sinka Attila, Gábris
István, Rigó László, Ferencz Kornél,
Horváth Tibor, Szakácsné, Juhász, Varga
László. Az ingatlan így az ajánlattevõé
lehet.

A Közév Kft.
vételi ajánlata

Ferencz Kornél: Légy szíves, János,
mondd el, hogy a Közév Kft.-nek milyen
tulajdonosi szerkezete van.
Juhász: 25,2%-a van Sárbogárd Város
Önkormányzatának, az összes többi a

Vertikál Rt. tulajdona, magánszemély
nincs benne.
Ferencz: Én ettõl függetlenül a szavazás-
ból kimaradnék.
Dr. Szabadkai (Juhászhoz): 2006 júniu-
sában interjút adtál az egyik helyi lapnak,
ahol elmondtad: Ferencz Kornél formá-
lisan eleget tett az összeférhetetlenségi
elõírásoknak, innentõl kezdve a Közév
vezetõje nem õ, hanem Szûcs Attila. De
Szûcs Attilát kézi vezérléssel Ferencz
Kornél irányítja, tehát mindent Ferencz
Kornél csinál továbbra is a Közévnél.
Juhász: Ott én kiöntöttem a szívemet, el-
mondtam sok mindent, amit úgy gondol-
tam. Az akkori tudásom az volt, a mosta-
ni tudásom meg az, hogy szerintem nem
így van. Kornél azért mondta, hogy zár-
juk ki a szavazásból, hogy még ezt a vélel-
mezést is elkerülje.
Dr. Szabadkai: A Közév Kft.-nek három
ingatlant értékesítene az önkormányzat,
amivel nem is lenne semmi különösebb
gond, hiszen a Közév használja, miért ne
vásárolhatná meg. Két ingatlanra készült
értékbecslés, a harmadikra nem. Ennek
az értékét te mennyire tartod?
Juhász: 550.000 Ft-ra.
Dr. Szabadkai: Én ezt nem fogadom el.
Miért nem az értékbecslés szerinti áron
veszi meg a területeket ez a vállalkozás?
Akkor semmilyen gyanú és kifogás nem
merülne föl, és az önkormányzat is több
pénzhez jutna. Nem értem, miért nem
lehet így megoldani.
Juhász: Egy felépítmény nélküli ingat-
lant akarsz 8 millióért eladni?
Végül a testület elfogadta a Közév Kft.
ajánlatát. Nemmel voksolt: dr. Szabad-
kai, dr. Berzeviczy, Õri, Bártfai, Schmidt,
Fülöp, Etelvári; igennel voksolt: Bódai,
Sinka, Nedoba, Gábris, Varga, Rigó,
Horváth, Szakácsné, Juhász.

Egyszerre három kérõ
lett a volt

szovjet laktanyára

Juhász: Ha Varga Attila ügyvéd ügyfele
(azaz Bereczk Imre. Szerk.) úgy gondolja,
hogy tulajdonigénye mind a mai napig
fennáll, lenne egy rövid megjegyzésem.
Sárbogárd város polgármesteri hivatalá-
ban készült egy jegyzõkönyv 1998. január
28-án, miszerint a terület Bereczk Imre
tulajdonába kerül, ha õ vállalja, hogy az
önkormányzat részére 3 millió Ft-ot
1998. június 30-áig fizet, és gondoskodik
a földhivatali rendezésrõl. Ha az önkor-
mányzat az ellenértéket nem kapja meg a
megadott idõpontig, akkor az õt terhelõ
átadási kötelezettség 1998. július 1-jével
érvényét veszti. Az önkormányzat Be-

Folytatás a következõ oldalon�
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reczk Imrétõl 3 millió Ft-ot azon idõpon-
tig és azután sem kapott. Érdekes azon
állítás is, miszerint az ügyvéd úr ügyfele
kutat fúrt volna a mi területünkön az ön-
kormányzat beleegyezése nélkül. Nem
értem, miért fenyegetõzik azzal, hogy a
mostani munkahelyteremtõ beruházás
veszélybe kerül, ha valaki a közelben te-
rületet vásárol a jelenlegi tulajdonostól.
A foglalót, amit elküldtek, vissza is küld-
tük, hiszen nincs szerzõdéses alapja.
Egyébként még egy vételi ajánlat érke-
zett Nagy Antaltól, aki bruttó 27 millió
Ft-ot ajánlott a területért, amit három
részletben teljesítene pozitív döntés ese-
tén. Én továbbra is azt mondom, hogy ha
a lovagrend a hivatalos magyarországi
székhelyét Sárbogárdra szeretné tenni,
és az együttmûködési megállapodás alá-
írást követõen azonnal vételi ajánlatot is
tesz egy ingatlanra, azt lehet komolyan
venni.

Mindent megveszek

Bereczk Imre: Ebben a laktanyában van
két oktatási épület, azt ingyen odaadtuk a
városnak. Mivel nem foglalkoztak vele, le
van rohadva, ezért én azt a telket és a két
épületet visszakövetelem. A lovagrend
Magyarországon nincs regisztrálva, félre
tetszik vezetni a társaságot. Ezt a terüle-
tet nem õk, hanem az az ingatlanközvetí-
tési iroda szeretné megvenni meg mi.
Örülök, hogy ilyen gyors lett a telek iránti
érdeklõdés. Mivel a testület ilyen nagy
sz..ban van, mindenre kell pénz, az érték-
becslési összeget kifizetem érte, és min-
den telket meg kívánok venni, ami itt el-
hangzott. Azt tudják, hogy kutat és palac-
kozót építünk, 4 milliárdos beruházás kö-
zepén vagyunk. Viszont nem tudom, ki
adott arra engedélyt, hogy hulladéklera-
kót csináljanak az én telephelyemtõl 3
km-re. Büdös az egész város. Kérem, in-
dítson a polgármester úr ebben az ügyben
bûnvádi eljárást, ne nekem kelljen meg-
tenni. Megszárítják a szennyvizet, és el-
hintik a laktanya mellett. Kérem, hogy
aki azt a hulladékot odahozta, azonnal vi-
gye el. 140 embernek adunk kenyeret, Ön
meg tönkreteszi a várost.
Juhász: Nem szoktam megtéveszteni so-
ha senkit, ezúttal sem tettem.
Dr. Szabadkai: Én is azt kérdezném,
hogy milyen módon kötõdik a lovagrend-
hez ez a cég.

Bódai Gábor: Én elhiszem a vállalkozó
úrnak, hogy sok pénze van, sok mindent
meg lehet venni, de a becsületet nem.
Schmidt: Vegyük le napirendrõl a kér-
dést, legyen versenytárgyalás, vagy ha
már ennyi ajánlat érkezett, akkor a leg-
jobbat fogadjuk el.
Etelvári: Imre bácsi, te az értékbecsléssel
megállapított bruttó áron, azaz
29.208.600 Ft-ért hajlandó vagy megven-
ni ezt a területet?
Bereczk: Hajlandó.

Tegyetek rendet
a kuplerájban!

Juhász: Eddig még akárhányszor tett
ajánlatot, sosem vette meg.
Fülöp: A rendezési terv szerint az ingat-
lan határvonalán egy útnak kell haladnia.
Ne legyünk annyira buták, hogy elõször
eladjuk, késõbb pedig visszavesszük, ami-
kor ki akarjuk alakítani ott az utat.
Juhász: Miért akarnánk mi ott utat kiala-
kítani? Majd aki vállalkozással odatele-
pül, az kialakítja magának. Én a város
magasabb árbevételét szeretném elérni.
Ha most eltekintünk a Millers komoly
ajánlatától, megint befürdet minket Be-
reczk Imre, ahogy eddig is tette.
Bereczk: Mirõl beszélsz? Te szélhámos-
kodsz. Én holnap délig a 29 millió Ft-ot
kifizetem. Tegyetek rendet a kupleráj-
ban!
Bódai: Ki süket itt, miért kiabál?
Dr. Szabadkai: Versenytárgyalásra hir-
dessük meg az ingatlant.
Juhász: Vegyük komolyan Bereczk úr
ajánlatát. Ha szeptember 3-án, hétfõn az
önkormányzat számláján ott lesz a pénz,
akkor vele kössünk szerzõdést. Ha nem
érkezik meg a pénz, akkor írjunk ki ver-
senytárgyalást.
Ferencz: Egyetértek a nyilvános verseny-
tárgyalással. Imre bácsi 15 éve hülyíti ezt
a várost.
Bereczk: Te meg kárt okozol a városnak.
Elvitetem veled a hulladékot.
Ferencz: Imre bácsi a festékére koncent-
ráljon.
Bereczk: Majd megkapod azt is.
Juhász: A pénz szaga bevetette ide magát
és zavart keltett.
Dr. Szabadkai: Annyira komolytalan ez a
vita, hogy ebben nem veszek részt a to-
vábbiakban.
Ferencz: Ez a megoldás nem korrekt a
két másik két ajánlattevõvel szemben,
akik leírták az ajánlatukat. Zsarol minket
az Imre bácsi.
Õri Gyula a kizárását kérte a szavazásból.
15 igennel a testület Juhász javaslatát fo-
gadta el.
Mint késõbb arról a polgármester tájé-
koztatta lapunkat: Bereczk Imre szep-
tember 3-án átutalta az ígért összeget.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Pályázati
felhívás

Sárbogárd Város Önkormányzata ver-
senytárgyalás útján értékesítésre meg-
hirdeti azon ingatlanait, melyeken
felépítmény áll:
1. Sárbogárd, József Attila u. 15/b
szám alatti, HEMO-ként ismert volt
mûvelõdési ház.
Kikiáltási ár: bruttó 100.861.900 Ft.
2. Sárbogárd, Ady E. út 162., fsz. 2.,
nem lakáscélú ingatlan; alapterülete:
157 m2. l irodai, kereskedelmi, lakó- és
szolgáltató funkció is megengedett.
Kikiáltási ár: bruttó 17.900.000 Ft.
3. Sárbogárd, Köztársaság út 196.
szám alatti lakóházas ingatlan; alapte-
rülete: 65 m2. A lakás komfortos, gáz-
konvektoros fûtéssel ellátott.
Kikiáltási ár: bruttó 8.800.000 Ft.
4. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz-ú,
három épületbõl álló ingatlan; alapte-
rülete: 1063 m2.
Kikiáltási ár: bruttó 65.557.200 Ft.
5. Sárbogárd, Béke u. 4844 hrsz-ú, 242
m2 területû ingatlanon 22,6 m2 alapte-
rületû, nem lakás céljára szolgáló fel-
építmény (volt tejbegyûjtõ épülete).
Kikiáltási ár: bruttó 516.600 Ft.
6. Sárbogárd—Kislókon található
kultúrház—imaházként használt
119,80 m2 alapterületû ingatlan.
Kikiáltási ár: bruttó 2.700.000 Ft.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltételei:

A fizetendõ kikiáltási ár 3%-ának
megfelelõ pályázati biztosíték befize-
tése Sárbogárd város polgármesteri
hivatalánál, vagy átutalása – a
11500092-11100001 városi önkor-
mányzat kt. pénzforgalmi bankszámla
Sárbogárd nevére – 2007. szeptember
25-én, 8-10 óráig, melynek megtörtén-
tét a helyszínen igazolni kell.
A pályázati ajánlatokat 2007. szep-
tember 25-én, 8 órától 10 óráig kell le-
adni a sárbogárdi városi polgármesteri
hivatal 6. számú irodájában.
Konzultációs idõpont: 2007. szeptem-
ber 24., 8—10 óráig.
Konzultáció helye: Sárbogárd város
polgármesteri hivatala, I. em., 6. sz.
iroda.
Versenytárgyalás ideje: 2007. szep-
tember 25-én, 10.30 órakor kezdõdik.
Versenytárgyalás helye: Sárbogárd
Város Önkormányzatának polgár-
mesteri hivatala, díszterem, Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Kezdõdik az
óvoda

Hétfõn kora reggeltõl folyamatosan érkeztek a szülõk a Mikes
közi óvodához. Ki gyalog, ki kerékpárral, ki autón hozta óvodás
korú gyermekét. A bölcsõdébõl csoportosan kísérték át az
apróságokat a gondozónõk.

A szeptemberi óvodakezdést nagy izgalmak elõzték meg. Nem-
csak a szülõk izgultak már tavasztól, hogy felveszik-e a csemeté-
jüket, hanem az óvoda dolgozóinak is fõtt a feje, hogyan tudják
majd minden csoportban elhelyezni a 30-30 óvodás gyereket.
Mert ez az óvoda jóval kisebb létszámra van tervezve. A cso-

portszobák kicsik. Valójában itt 20-24 gyerek számára ideális a
hely. De hát ugye, a takarékoskodás miatt semmi se számít…
A kérdést tehát felsõbb utasításra „megoldották”.
Kirakták az elõtérbõl az öltözõszekrényeket, oda is asztalokat
helyeztek el, mert a csoportszobákban normálisan csak 3-3 hat-
személyes asztal helyezhetõ el úgy, hogy a gyerekeknek moz-
gásra, játékra maradjon hely. A 6x3 pedig ugye csak 24. Így az-
tán láthattuk, hogy a mosdó elõtti elõtérben az öltözõszekré-
nyek helyére tett asztaloknál is rajzolgattak a gyerekek. A cso-
portokban a folyamatosan nyitva lévõ ablakok mellett is kevés
volt a levegõ a nagy zsúfoltság miatt. Nem tapasztaltam, hogy
netán a döntést meghozó képviselõk bármelyike, netán a pol-
gármester vagy a jegyzõ eljött volna, hogy saját szemükkel gyõ-
zõdjenek meg a döntésük következményeirõl. Mi lesz, ha
késõbb még hozzák beiratkozni azokat, akik év közben lesznek
óvodáskorúak?
Nyilván arra számítanak, hogy betegség miatt sok lesz a hiány-
zás, így aztán ellesznek majd valahogy. Persze, a zsúfoltság nö-
veli a stresszt, ezért több lesz a beteg gyerek is.
Így van ez a disznóknál is…

Hargitai Lajos

Tanévnyitó a Mészölyben
Vasárnap délután az óvodából iskolába induló elsõ osztályos
gyerekek gyülekeztek szüleikkel, testvéreikkel Sárbogárdon a
Hõsök terén. A tanító nénik sorba állították õket. Minden elsõs
kezét egy nyolcadikos fogta, így indultak a Mészöly Géza Álta-
lános Iskolába. Ott már felsorakozva várta õket az egész iskola.
Tapssal köszöntötte õket mindenki, aki ott volt: gyerekek, szü-
lõk, tanárok. Felsorakozva álltak meg az iskola zászlaja elõtt.
Megilletõdve hallgatták a Himnuszt és az õket köszöntõ verset.
Nagyné Rehák Julianna igazgató köszöntötte az új elsõsöket,
majd megnyitotta az új tanévet. Ezután a Szózat meghallgatásá-
val zárult a tanévnyitó ünnepség.

(Milyen kár, hogy a Himnuszt
senki nem énekelte ezen az
ünnepélyen, se az iskolás gye-
rekek, se a szüleik, se a
tanárok. Pedig ez az iskola va-
lamikor ének-zenei tagozattal
rendelkezõ általános iskola
volt. Igazi tanáregyéniségek
tanítottak itt, akik a nemzettu-
datos magatartást szigorúan
megkövetelték a gyerekektõl
és tanártársaiktól is, s itt vala-
ha természetes volt, hogy nem
„meghallgatták”, hanem kö-
zösen elénekelték nemzeti
imánkat.
Sajnos ez nem egyedi eset, más iskolába, sõt, városi rendezvénye-
ken is tapasztaltam már hasonlót. A hazaszeretetre nevelés elsõ,
fontos lépése, hogy nemzeti Himnuszunkat ünnepeinken közösen
énekeljük, hogy annak legbensõbb lelki tartalmát átélhessék gyer-
mekeink. Azt is tapasztaltam, hogy a kis iskolákban még énekelik a
Himnuszt. Talán ezért is akarják ezeket manapság mind bezárni?
A világot ma irányítók tudják, hogy a nemzeti érzés híján lévõ, gyö-
kértelen embertömeg sokkal könnyebben befolyásolható a fo-
gyasztói társadalom pillanatnyi elvárásai szerint. Szerk.)

Hargitai Lajos
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Iskolakezdés Sárszentmiklóson
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában is nagy változá-

sokat hozott az új tanév. A megszûnt pusztaegresi isko-
la, a sárhatvani óvoda és a nagylóki 7-8. osztály gyerekei is
ide járnak szeptember 1-jétõl.

Az elsõ tanítási nap reggelén a buszmegállónál az iskola peda-
gógusai várták a járatos busszal Sárbogárd, Rétszilas, Pusz-
taegres felõl érkezõ gyerekeket. A zebránál polgárõrök és rend-
õrök segítettek a forgalomirányítással, hogy baj nélkül átjussa-
nak az iskolába. Külön iskolabusszal érkeztek a sárhatvani,
pusztaegresi kisiskolások, óvodások és a nagylóki 7-8. osztályo-
sok. Az óvoda elõtti kis utcában óriási volt a tumultus. Személy-
autók, buszok egymás hegyén-hátán, ki érkezett, ki tolatni pró-
bált kifelé a szûk utcából az érkezõ hatalmas gyerektömegben.
Sokan más lehetõséget nem látva, hogy beforduljanak, illetve

kievickéljenek a szûk utcából, látványosan figyelmen kívül
hagyták a 63-as úton a záróvonalat. A jövõbeli balesetek elkerü-
lése érdekében a forgalomszervezésben valószínûleg lesz még
tennivaló.
Nos, ezek után végül szerencsésen beérkezett minden gyerek az
iskolába. Az elsõsöket egészen az osztályig kísérték az anyukák
és apukák. A nagyok az udvaron gyülekeztek csoportokban.
Lelkesen mesélték egymásnak a nyár élményeit, így várták a be-
csengetést. Amikor mindenki bement az osztályába, és elcsen-
desedtek a folyosók, bekopogtattam az iskola igazgatójához,
Horváth Ferencné Mikuli Erzsébethez. Éppen a beérkezett
iskolabuszok menetlevelét írta alá.
Hargitai Lajos: — Hetek óta készülnek nemcsak a gyerekek, ha-
nem az iskola tantestülete is az elsõ tanítási napra.
Horváth Ferencné: — Nagy izgalommal készültünk, hiszen új
feladatok várnak bennünket, és több gyerek jön az iskolába.
H. L.: — Rengeteg busz hozta mindenhonnan a tanulókat.
H. F.-né: — Rétszilasról a szokásos létszámban érkeztek. Na-
gyobb létszámban jöttek a megszûnt iskola, óvoda miatt
Pusztaegresrõl, Sárhatvanról, Nagyhörcsökrõl. Iskolabusz hoz-
ta Nagylókról a 7-8. osztályosokat. Jönnek persze Sáregresrõl,
Sárbogárdról is tanulóink járatos busszal. Most két új iskola-
busz van, az egyik a nagylókiakat hozza, a másikat Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete biztosította,
amelyik a megszûnt intézmények tanulóit hozza, az összes
pusztaegresi 1-4. osztályos gyermeket.
H. L.: — Hány gyerek jár akkor most ide az iskolába?
H. F.-né: — Jelenleg 460-an vannak összesen, illetve az elsõ na-
pokban vannak még mozgások.
H. L.: — Mindenkinek jut pad?
H. F.-né: — Természetesen mindenkinek jut.

H. L.: — De gondolom, ki kellett használ-
ni minden helyiséget.
H. F.-né: — Így van.
H. L.: — A pedagóguslétszám változott?
H. F.-né: — Tulajdonképpen nem vál-
tozott, tavaly is 36 volt és az idén is
ugyanennyi. Van a munkánkat segítõ
pedagógus is, gyermekvédelmi felelõs,
szabadidõ-szervezõ.
H. L.: — Küldtek el dolgozókat?
H. F.-né: — Igen, sajnos. Egyelõre a ki-
segítõ személyzetbõl kellett leépíteni. A
feladatokat közmunkásokkal tudjuk
megoldani, akik Pusztaegresrõl, Sár-
hatvanról járnak be. Nagyon meg va-

gyunk velük elégedve, segíteni tudják még a gyerekek kísérését
is. Pusztaegresrõl pedagógus jár be velük, Sárhatvanról, Pusz-
taegresrõl pedig technikai dolgozók.
H. L.: — Nagy változás az is, hogy a konyhát megszüntették.
H. F.-né: — Ezt nagyon nehezen éltük meg. Egyelõre nálunk in-
dul a fõzés a sárbogárdi konyha átalakítása miatt.
H. L.: — A nagylóki gyerekek nagy izgalommal jöttek Sárbogárd-
ra, és persze aggodalommal is, hogy mi lesz velük ebben az idegen
iskolában. Együtt marad a kis csapat?
H. F.-né: — 25-en jöttek Nagylókról, tehát valamennyien, akik
7-8. osztályosok, így külön osztályt fognak alkotni. Azt szeret-
nénk, hogy a lehetõ legkevesebb zökkenõvel tudjanak beillesz-
kedni ebbe a közösségbe. A nyolcadikos osztálynak az osztály-
fõnöke egy olyan pedagógus, aki ott is tanította õket. Folyama-
tosan konzultálunk az ottani pedagógusokkal. A sofõr azt
mondta, hogy nagyon jó idõben értek ide, a szülõk kimentek a
gyerekeikkel, elbúcsúztatták õket. Õk is izgatottan várták ter-
mészetesen ezt a napot.
H. L.: — Volt még más változás is az iskolában?
H. F.-né: — Új dolog, hogy egy intézménnyel bõvültünk. Ná-
lunk jött létre az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, amely
több területen kistérségi feladatot lát el. Ilyen a korai fejlesztés
és a logopédiai ellátás. Új feladatként jelent meg, amit már évek
óta vártunk: a gyógytestnevelés.
H. L.: — Kottán Béla fogja csinálni a gyógytestnevelést.
H. F.-né: — Így van, és Horváthné Szabó Judit, valamint Sárbo-
gárdról egy fiatal óvónõ. A korai mozgásfejlesztés rendkívül
nagy jelentõségû egy olyan idõben, amikor még korrigálhatók a
tartáshibák. A sajátos nevelési igényû tanulóknak az ellátásá-
ban is segítséget nyújt majd a szakszolgálat.

Hargitai Lajos
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Ismét a padban
Az õsz a maga játékos módján jelezte, hogy bizony, kinyit az is-
kola: hûs szelek, sötét felhõk oltották ki a napsugarak melegét,
és megjelentek a szõlõskertekben az elsõ szüretelõk. Ha az em-
ber ilyenkor jó mélyet szippant a levegõbõl, megbizsergeti isko-
laéveinek varázslatos hangulata.
Nekem például egy borús, esõs nap jut eszembe mindig. Egy ko-
sármeccs után beszélgetve jöttünk ki a barátnõkkel az öltözõ-
bõl. Ki-ki a maga kiszemelt (sokszor plátói) lovagját kereste a
táskatartóknál szerelmes pillantással. Már egy apró szemvilla-
nás, szó, mozdulat is elég volt ahhoz, hogy a felhõk alatt boldo-
gan baktassunk hazafelé. Másnap aztán nevetgélve meséltük
egymásnak ezeket a „jelentõs” történéseket. Eszembe jutnak
aztán a tanórák eseményei is, és sok minden más, de minden
emléket az itat át, hogy együtt éltük meg a társakkal.

No, de visszatérve a jelenbe … kezdetét vette tehát egy újabb
tanév.
A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai két és fél új osztállyal kibõ-
vülve (akiket Bunfordné Szõnyegi Csilla, Molnár Andrea és
Müller Csaba vettek a szárnyaik alá) üdvözölték egymást és ta-
náraikat az iskola udvarán vasárnap délután. Barabás Irén di-
ákjai egy kis mûsorral készültek. Boda János igazgató évnyitó
beszédében köszöntötte az iskola „régi” és új tanárait, tanulóit,
valamint átnyújtotta Géró A. Péterné Marika néni részére „A
Tantestület Örökös Tagja” címet, melyet a tantestület döntése
alapján adományoz az iskola. Kollégái és a diáksereg szûnni
nem akaró tapssal fejezték ki elismerésüket.
Marika néni Tatár Józsefné Margó nénivel együtt nyugdíjba vo-
nul, de — mint mondta — biztosan vissza-visszajön még a gim-
náziumba, mert nem tudja elképzelni az életét a gyerekek
nélkül.
Az ünnepély végén minden osztály a termébe vonult, ahol aztán
megkapták az ez évre számukra kimért tudást rejtõ könyveket.

Hargitai Kiss Virág

NEM ELADÓ!
Állampolgári tiltakozás

a közvagyon kiárusítása ellen
Az Élõlánc Magyarországért közéleti mozgalom békés tüntetést rendez
szeptember 8-án, délután 15 órai kezdettel az állami vagyonról elfoga-
dott törvény visszavonása érdekében.
Megmozdulásunkkal annak a hatvan aláírónak a kezdeményezését tá-
mogatjuk, akik július 2-án a köztársaság elnökétõl a törvény alkotmány-
bírósági felülvizsgálatát kérték. Az aláírók (volt vezetõ köztisztviselõk,
akadémikusok, polgármesterek, mûvészek, egyetemi tanárok) szeptem-
ber 3-ai tanácskozásukon az országgyûlési képviselõkhöz fordulnak,
hogy ne fogadjanak el olyan törvényt, amely szabad kezet ad a kormány-
nak a közvagyon — kórházak, kormányzati épületek, közmûvek, iskolák,
kulturális létesítmények, továbbá a Nemzeti Földalaphoz tartozó termõ-
földek — kiárusításához. Azért tüntetünk, hogy kezdeményezésükre fel-
hívjuk a szélesebb közvélemény figyelmét.
Megmozdulásunkon egyetlen politikai jelképet használunk: a nemzet
egységét kifejezõ háromszínû lobogót. Aki fellépésével ezt az egységet
próbálja megbontani, arról tudni fogjuk, hogy nem közénk tartozik. Azért
tüntetünk, hogy a szélsõséges indulatok felkorbácsolásával ne terelhes-
sék el a figyelmet az ország elõtt álló sürgõs tennivalókról, a kormány fe-
lelõsségérõl.

Szeptember 8-án, 15 órakor
a Hõsök terén találkozunk.

A felvonulók az Andrássy úton át a József nádor térre mennek a Pénzügy-
minisztérium elé, ahová elõre láthatólag 17 óra után érkezünk.
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SZIPORKÁK
Az iskolakezdés miatt elkenõdött gyerekek-
nek álljon itt „kedvcsinálónak” néhány mókás
szemelvény. Ezek a sziporkák a dolgozatírás
és a tanórák kínjai közt születtek.
— A bõgõmajom fára csavarja a farkát, és ott
himbálódzik.
— A róka igen ravasz állat, beles az udvarba, és
elviszi a tikot, és nemcsak a tikot viszi el, hanem
mást is elvisz.
— A denevér ultrahanggal közlekedik, õ az egyik
legjobb a fejjel lefelé lógásban.
— A ló csak megrágja a füvet, és már le is nyeli.
— A gólya villanykarón él, télen elutazik meleg
évszakra.
— A farontó bogár egy kukac, aki a fában lakik, és
ott is döglik meg.
— Mi az õsiség törvénye? — Hátba támadni ti-
los.
— Hol telepedtek le a görögök? — Kiss Ázsiában
telepedtek le, magukat helásznak nevezték.
— A krokodil emlõs állat, de mégse tud repülni,
pedig tojást tojik.

Párbeszédek
Tanár: — Most akkor innen mérjünk fel 4 millimé-
tert.
Gyerek: — Tanár bá’, az én vonalzómon csak 1
milliméterek vannak, mit csináljak?
T: — Kérd el a szomszédodét!
T: — A lap aljától mérjetek fel másfél centimé-
tert.
Gy: — Az mennyi?
T: — 15 mm.
Gy: — 15 centi?
T: — Igen!
Gy: — De az nem fér ki! Akkor most mit csináljak?
T: — Rajzold a padra!
Gy: — De hát azt nem szabad összefirkálni! Akkor
most mit csináljak?
T: — Beadod a padot. Egyébként meg hagyjál
meghalni!
T: — Akkor most a körzõt szúrjuk be a 2 vonal ta-
lálkozásába.
Gy: — Tanár bácsi! Akkor most hova szúrjuk a
körzõt?
T: — A szomszéd hátába!
Szomszéd: — Nana! Bekûdöm anyámat!
T: — Annyi körzõ nincs!

Biológiaórán
Tanár: — A pióca is gyûrûsféreg.
Gyerek: — És még mi?
T: — A földigiliszta.
Gy: — Miért gyûrûsféreg?
T:— Mert a teste gyûrûkbõl áll.
Gy: — Milyen gyûrûsférgek vannak még?
T: — Hát a menyasszony meg a võlegény.
T: — A gombák spórával szaporodnak.
Gy: — És még mik?
T: — A mohák.
Gy: — És még mik?
T: — A krokodil és a mamut.
Gye: — De hát a mamut már régen kihalt, nem?
T: — De! Ebbõl is látszik, hogy spórával nem ér-
demes szaporodni!
T: — A zöld szemes ostoros kétféleképpen is tud
táplálkozni. Fény jelenlétében úgy, mint a növé-
nyek, sötétben pedig…
Gy: — És sötétben hogyan?
T: — Hát, mint a menzások!
Gy: — Az hogy van?
T: — Állat módjára!

Testnevelésórán
Gyerek: — Tanár bácsi, mit csinálunk testneve-
lésórán?
Tanár: — Neveljük a testünket.
Gy: — Aztán?
T: — Bemelegítünk.
Gy: — De utána?
T: — Kihûlünk!
Gy: — Akkor nem csinálunk semmit?
T: — De. Szembefutás, hátradõlés, nekifutásból
távolba nézés és tarkón szökdelés.
Gy: — Tanár bácsi, a többi iskolában mindenütt
van már úszásoktatás. Nálunk mikor lesz?
T: — A következõ órán.
Gy: — Jaj, de jó, akkor mit hozzunk?
T: — Mindenki egy lavór vizet.

Zocskár András gyûjtése

A KÁBELTÉVÉ
MÛSORRENDJE A

CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sár-
egres településeken a helyi csator-
nán szeptember 5-étõl 11-éig az
alábbi mûsorok nézhetõk körmû-
sorban (mûsorváltás hetente):

1. Heti híradó 35 perc

2. Lapszemle 20 perc

3. Sziréna 35 perc

4. Az alapi kultúrház
átadóünnepsége 145

5. Vajtai fesztivál 1. 37 perc

6. Vajtai fesztivál —
színpad I. 55 perc

7. Vajtai fesztivál —
színpad II. 135

8. Csók István élete 24 perc

9. A Csók István-kép átadása 1 óra

10. Interjú Csók Istvánról
Kali Gabriellával 25 perc

11. Néptáncfesztivál
Sárbogárdon 140

12. Sáregresi útátadás 45 perc

13. Hantosi színház 1óra

14. Jákob Zoltán és
Molnár László koncertje 45 perc

15. Nyolcezer tonna
szennyvíziszap
Sárbogárdon 30 perc

16. Káloz története I. 130 óra

17. Foci Cece—Mezõszilas 130

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, József A. u. 14.)

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁST SZERVEZ

2007. szeptember 7-én,
pénteken, 9—11 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!

„EZEK A MAI FIATALOK!”
— Csak tudnám, mi a szórakozás abban, hogy mindig a homokba dugja a fejét?
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A Déli-csoport állása:
1. Dég 3 3 - - 13-3 9
2. Elõszállás 3 2 1 - 13-7 7
3. Alap 3 2 1 - 6-4 7
4. Nagyvenyim 2 2 - - 10-4 6
5. Beloiannisz 3 2 - 1 5-8 6
6. Rácalmás 3 1 - 2 7-6 3
7. Mezõkomárom 3 1 - 2 7-8 3
8. Perkáta 3 1 - 2 4-6 3
9. Sárszentágota 3 1 - 2 6-9 3
10. Nagylók 3 1 - 2 4-10 3
11. Besnyõ 2 - 1 1 2-3 1
12. Kulcs 3 - 1 2 5-11 1
13. Vajta 2 - - 2 1-4 0

Sárszentmiklós SE
minitorna

A Sárbogárd Labdarúgó Sport Clubtól kiebrudalt U-9-es kor-
osztály részére, Mondovics Zoltán edzõ meghívására, 5 csapat
részvételével minitorna került megrendezésre a Sárszentmik-
lós SE pályáján, szombaton. A vezetõk örömmel fogadták a
meghívást elfogadó csapatokat. A szülõk által szépen elõkészí-
tett pályán az ifjú focisták 2x10 perces idõtartamban, két
pályán, körmérkõzés formájában játszottak.
Megnyitót Gróf Ferenc sporttárs mondott a sárszentmiklósi el-
nökség megbízásából. Üdvözölte a megjelent csapatokat, veze-
tõiket és a gyerekeket nagy számban elkísért szülõket, majd
sportszerû játékot, sok gólt kívánva megnyitotta a minitornát.
Boros Zoltán és Rehák Sándor játékvezetése mellett elkezdõd-
tek a küzdelmek.
Eredmények: Pestszentlõrinc—Aba 3-2, Sárszentmiklós A—
Baracs 1-1, Baracs—Pestszentlõrinc 0-8, Aba—Sárszentmiklós
A 3-4, Pestszentlõrinc—Sárszentmiklós B 2-2, Aba—Baracs
0-0, Baracs—Sárszentmiklós B 2-2, Sárszentmiklós A—Sár-
szentmiklós B 3-1, Pestszentlõrinc—Sárszentmiklós A 5-0,
Aba—Sárszentmiklós B 1-1.
Nagyon ügyes gyerekeket láthattak a szülõk és a nézõk, szebb-
nél szebb megoldásokkal, gólokkal. Bizonyították a gyerekek,
hogy érdemes velük foglalkozni. A szép játék mellett néha elég
kemény belemenések is tarkították a mérkõzéseket. Volt ám pi-
tyergés, de nemcsak a sérülésekkor — amelyek szerencsére
nem voltak komolyak —, hanem egy-egy elvesztett mérkõzés
után is. Volt olyan anyuka, aki végig futott a támadásokkal;
szurkoltak, bekiabálásokkal tarkították a mérkõzéseket, biztat-
ták gyerekeiket. Egy-egy szép csel és gól után csak úgy zúgott a
taps.

A torna végeredménye: 1. Pestszentlõrinc 10 pont, 2. Sárszent-
miklós A 7 pont, 3. Sárszentmiklós B 3 pont, 4. Baracs 3 pont, 5.
Aba 2 pont.
Azonos pontszám esetén a több rúgott gól döntött.
Különdíjasok: a legjobb kapus: Barabás József – Sárszentmik-
lós A, a legjobb hátvéd: Szabó Levente – Sárszentmiklós B, a
legjobb mezõnyjátékos: Illyés Dániel – Pestszentlõrinc, gólki-
rály: Zsitkovics Balázs – Aba.
Az okleveleket, kupákat, különdíjakat Fövenyi József és Roz-
gonyi Gábor szponzorok adták át.
A torna zárószavait szintén Gróf Ferenc mondta: „Kedves gyere-
kek! Nagyon jó érzés volt látni azt a sok szép cselt, lelkesedést, amit
a mérkõzéseken bemutattatok. Ez egyben dicséri tanáraitok,
edzõitek és a szülõk odaadását, elkötelezettségét e szép sport ügye
iránt. Remélem, a kupák, a különdíjak tovább alakítják, for-
málják játéktudásotokat a magyar labdarúgás felemelkedése érde-
kében. Talán egyszer belõletek is lesz Grosics, Bozsik, vagy éppen
Puskás. A vidékrõl érkezett csapatoknak megköszönöm, hogy
elfogadták a meghívást, részvételükkel színesítették a játékot.”

Pa-pa

A Déli-csoport eredményei:
Alap—Sárszentágota 2-1 (1-1)

Vezette: Almádi. Gólszerzõ: Fenekes,
Czaffer, illetve Tóth P. Kiállítva:
Bánóczki, illetve Bali, Tóth Sz.

Dég—Nagylók 4-1 (1-0)
Vezette: Radócz. Gólszerzõ: Horváth
(2), Molnár, Cseke, illetve Bogó.

Nagyvenyim—Kulcs 4-2 (0-1)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Csordás (2),
Pukánszki, Fink, illetve Dobos, Kurucz.

Mezõkomárom—Elõszállás 3-5 (2-4)
Vezette: Szabó J. Gólszerzõ: Duljánszki,
Sebestyén, Toldi, illetve Varga (2), Pus-
kás, Nagy, Bor.

Besnyõ—Beloiannisz 1-0 (1-0)
Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Tóth. Kiál-
lítva: Pletser (Besnyõ).

Cece—Pálhalma 1-4 (1-2)
Cece, 100 nézõ, vezette: Wittner József.
Cece: Kimiti Z., Kimiti L., Pintér, Király
L., Salamon, (Király G.), Hegedûs, Kla-
zer, Kovács, (Szûcs), Szikszai, Barta,
(Németh), Juhász.
Pálhalma: Gyalus, Boncz, Sztanó, Du-
dás, Fehér K., Gurdon, Benczik, Papp,
Vincze, (Fehér R.), Idei, Tóth, Buskó.
Megilletõdötten kezdtek a hazaiak az el-
sõ tíz percben. A vendégek a kapujukhoz
szegezték a hazaiakat, fölényüket több
szöglet is jelezte. A mezõnyfölény a 12.
percben góllá érett. Papp kilépett a védõk
közül, és a kifutó kapuson átemelve lõtte
a hálóba a labdát, 0-1.
14. perc: Gurdon közeli lövését védte
Kimiti. Nem kellett sokat várni a második
gólra, a 15. percben Idei növelte az
elõnyt, 0-2.
17. perc: újabb helyzet, Pap lövése a ka-
pufáról lepattant a mezõnybe. 20 perc el-
telte után ébredtek a hazaiak. Ekkor Ju-
hász lövését védte Gyalus. 25. perc: Ko-
vács 20 m-es lövése szállt kapu fölé. 32.
perc: Szikszai szabadrúgását Hegedûs Ju-
hász elé passzolta, aki szépített az ered-
ményen, 1-2.
A 47. percben a csereként beálló Szûcs
szabálytalankodott, sárga lap a jutalma.
50. perc: Gurdon lövését védte a hazai ka-

pus. 53. perc: Szikszai 16 m-es szabadrú-
gása elment a kapu elõtt. 56. perc: Juhász
lövése szállt kapu fölé. 67. perc: Szûcs
újabb szabálytalanságot követett el, a
második sárga lappal kiállította a játék-
vezetõ. A megítélt szabadrúgást Dudás
lõtte a kapu elé, a jókor érkezõ Tóth a há-
lóba fejelt, 1-3.
75. perc: Barta 22 m-es szabadrúgása
szállt kapu fölé. A 80. percben Tóth lõtt
újabb gólt, kialakítva ezzel az 1-4-es vég-
eredményt. A minden csapatrészben job-
ban teljesítõ vendégek megérdemelt gyõ-
zelmet arattak az enerváltan játszó hazai-
ak ellen.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece—Pálhalma 1-2 (1-1)

A tavalyi bajnokcsapatnak méltó ellenfe-
le volt a hazai csapat. A vendégek a mér-
kõzés végén egy tizenegyessel szerezték
meg a gyõzelmet, és az ezzel járó három
pontot. A döntetlen igazságosabb lett
volna. Góllövõ: Sinka.
Szeptember 9-én, vasárnap ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk 14.30 és 16.30 órakor ha-
zai pályán Kisapostag csapatát fogadja
bajnoki mérkõzésen.
Jó szórakozást! Hajrá Cece!

Pozsár László
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PÁLYAAVATÓ VAJTÁN
Vasárnap Vajtán felavatták a megújult
focipályát. Ebbõl az alkalomból a helyi foci-
csapat mérkõzött meg az öregfiúk csapa-
tával. Ünnepélyesen zászlóval vonultak ki a
csapatok a pályára, és a falu régi híres
focistája, Horváth Lajos tanár úr végezte el
a kezdõrúgást. A forró hangulatú meccs iz-
galmait fokozta Csonka Csaba humoros
mikrofonos meccsközvetítése. Az 5-1-es
végeredmény az öregfiúk becsületgóljával
állt be. Ennek a becsületgólnak mindenki
szurkolt. A mérkõzés után Csonka Csa-
bával készítettem interjút, aki amellett,
hogy lelkes helyi sportember, önkormány-
zati képviselõ is. E tisztében is sokat tett an-
nak érdekében, hogy a sportpálya elkészül-
jön.

Csonka Csaba: — Úgy volt, hogy én is az öregfiúk csapatában
játszom, aztán úgy alakult, hogy inkább közvetítettem a
meccset. Megbocsátható, azt hiszem, hogy azért az öregfiúknak
szurkoltam. Sajnos nekünk az öt kapott góllal szemben csak a
becsületgólra tellett, de annak is örülök, hogy ez lett az ered-
mény, mert hát nem a gyõzelem volt itt fontos.
Hargitai Lajos: — Igazából sörmeccs volt ez, hiszen mindkét ka-
puban ott lógott egy doboz sör annak, aki elõször a hálóba juttatja
a labdát.
Csonka: — Persze, el is fogyasztották a kapusokkal együtt. Ba-
rátságos pályaavató mérkõzés volt, nem bajnoki. Sokáig gon-
dolkodtunk, hogy nevesebb vendéget hívunk, de úgy döntöt-
tünk, hogy legyen inkább „családi esemény” ez a pályaavatás.
Még az elmúlt önkormányzati ciklusban kezdõdött a pálya
felújítása, csak nagyon elnyúlt.
Hargitai: — Tehát a pálya megvolt?
Csonka: — A pálya megvolt, csak a méretei végett voltak prob-
lémák vele. Most a pályánk elérte a megfelelõ méretet, így baj-
noki mérkõzések rendezésére is alkalmas lesz. A labdafogó-
hálók még nincsenek a helyükön, de rövidesen azt is felszerel-
jük, és ha minden igaz, akkor a két hét múlva sorra kerülõ hazai
bajnoki mérkõzést a csapat már ezen a pályán fogja játszani.
Hargitai: — Sokan segítettek a munkákban?
Csonka: — Már nem az a világ van, amikor társadalmi munkáz-
ni mennek az emberek, ennek ellenére nagyon sokan segítet-
tek. A megnyitóban is szóltam errõl. Nehéz volt összehozni,
ezért is mondtam azt, hogy nehéz szülés volt, de aki tudott, a le-
hetõségeihez mérten segített. Aki kicsit segített, annak is kö-
szönjük, aki sokat segített, annak is. Örülünk a pályának, mert a
miénk. A megnyitóban is mondtam, mint ahogy Pelikán elvtárs
is hajdanán, hogy mindegy, ha savanyú, de a miénk. Nem kell
azt nézni, hogy a talaja kicsit hepehupás, nem annyira jó a fû raj-
ta.
Hargitai: — Ez a fontos, hogy legyen saját csapat, saját pálya, saját
foci.

Csonka: — Nagyon örülünk, hogy van új öltözõnk, és ezen a pá-
lyán már bajnoki labdarúgó-mérkõzést lehet játszani. Legyen
egy olyan csapatunk, amire büszkék lehetünk. A körülmények
adottak. A mérkõzés után közös vacsorával ünnepelünk. Re-
mélem, nem a medve bõrére eszünk és iszunk elõre.
Hargitai: — Mondhatjuk akkor, hogy hajrá, Vajta!
Csonka: — Ahogy az egykori szurkoló mondta Horváth Lajos
tanár úr könyvében: „Nem számít semmi, csak a Fradi gyõz-
zön!” No, meg a vajtai csapat jól játsszon, és ha lehet, gyõzzön.
Hargitai: — Bízzunk benne, hogy ez így lesz az elkövetkezõkben.

Hargitai Lajos

Meghívó

Az V. Kislóki Falunapot
2007. szeptember 14-16-án rendezzük.

A háromnapos rendezvénysorozatban
sztárvendégeket is fogadunk:

* szombaton 21.30-kor Bódi Guszti
és a Fekete Szemek,

* vasárnap 17 órakor Csonka András.
Mindhárom este utcabálon szórakozhat a közönség.

Mindenkit szeretettel várnak a kislókiak!

(A részletes program a Bogárd és Vidéke
jövõ heti számában olvasható.)
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A Femol-csoport állása:
1. LMSK 3 3 - - 6-0 9
2. Mezõszilas 3 2 1 - 12-4 7
3. Adony 3 2 - 1 10-1 6
4. Seregélyes 3 2 - 1 10-4 6
5. Pálhalma 3 2 - 1 8-3 6
6. Káloz 3 2 - 1 7-6 6
7. Baracs 3 1 1 1 4-3 4
8. Mezõfalva 3 1 1 1 6-6 4
9. Cece 3 1 1 1 6-7 4
10. Enying 3 1 1 1 6-8 4
11. Zichyújfalu 3 1 - 2 5-8 3
12. Tác-Csõsz 3 1 - 2 5-8 3
13. Lajoskomárom 3 1 - 2 1-11 3
14. Kisapostag 3 - 2 1 3-4 2
15. Sárbogárd 3 - 1 2 3-9 1
16. Füle 3 - - 3 0-11 0

LSC Sárbogárd—Mezõfalva 3-6
Sárbogárd, 60 nézõ, vezette: Nagy Milán.
Sárbogárd: Sipõcz, Szabó K. J., Juhász I.,
Gilicze F., Iván K., Bognár Zs., Hegedûs
N., Szabó A., Baki R., Szabó Z., Huszár
Cs.
Mezõfalva: Rajna T., Virág Gy., Szepesi
K., Szûcs Á., Rogán G., Lendvai G.,
Schelbauer I., Hajnal A., Szilva T., Bolye
Gy., Bartha T.
A félidõ elején csapatunk átvette a kez-
deményezést. Elõbb Szabó Z. lövését
védte a vendégek kapusa, majd a 9. perc-
ben Szabó A. fejese ment mellé. A 16.
percben Huszár gurításánál tehetetlen
volt a vendégvédelem, a labda a kapu kö-
zepében kötött ki. Az eredmény 1-0 lett,
amelynek nem sokáig örülhettünk. Két
perccel késõbb Szepesi nagyszerû labdát
kapott a jobb oldalról. Az érkezõ labdá-
val — Gilicze és Szabó K. J. között
kilépve — középrõl kapunk jobb alsó sar-
kába lõtt, 1-1.
Bartha percei következtek, akinek elõbb
közeli fejesét védte bravúrosan Sipõcz,
majd a 21. percben távoli lövése ment
nem sokkal mellé. Sárga lap (Lendvai) és
csere után (Hegedûs helyett Sebestyén
Zs. állt be) Juhász I. fejezte be a mérkõ-
zést, akit Nagy játékvezetõ sportszerût-
lenség miatt kiállított.
A félidõ végén Bartha beadása a visszafu-
tó Gilicze mellén megpattant. A szeren-
csétlen módon irányt változtatott játék-
szer kapunk bal alsó sarkában kötött ki,
1-2.
A szünet után elszántan kezdett a hazai
csapat. A 47. percben Baki R. ügyesen fu-
tott el a bal oldalon, beadását a berobba-
nó Bognár Zs. két méterrõl értékesítette,
2-2.
Az 59. percben a vendégek létszáma is
megfogyatkozott. Lendvai Bognárt rúgta
fel hátulról, a második sárga lap után bal-
laghatott zuhanyozni. Pár perccel késõbb
szövegelés miatt Bognár szaporította sár-
ga lapjai számát. A 63. percben megsze-
rezhettük volna a vezetést, ha Huszár
labdáját Gilicze nem vágta volna maga-
san a vendégek kapuja fölé. Miután a 71.
percben Szabó A. is kapott egy sárga la-
pos figyelmeztetést, Sipõcz A. védett egy
távoli, erõs, jól helyezett, 25 m-rõl leadott
kapura lövést. Az ezt követõ szögletnél
védelmünk figyelmetlen volt, a vendégek
közelrõl szereztek gólt, 2-3.
Rövid idõ múlva a 16-osunk jobb oldalá-
ról érkezõ beadást Szûcs fejelte be a

hosszú sarokba. Fel sem kellett ugrania,
2-4.

A középkezdést követõen Baki R. reme-
kül húzta meg a bal oldalt, kiváló összjá-
ték után beverekedte magát a 16-oson
belülre, majd a labdát okosan a rövid fel-
sõ sarokba rúgta, 3-4.

Reméltük, hogy van még idõ az egyenlítõ
gólra, de a 84. percben Szepesi villant, aki
a kapujából kifutó Sipõcz mellett a
hosszú sarokba gurította a labdát, 3-5.

Úgy tûnt, hogy ezzel vége a mérkõzésnek,
ám Nagy játékvezetõ 3 percet hosszabbí-
tott. A hosszabbítás utolsó percében kap-
ta csapatunk a hatodik gólt.

Nyerni szerettünk volna, nyerni kellett
volna ezen a hazai bajnoki mérkõzésen,
ám nem akadt egy játékosunk sem, aki-
nek igazán ment volna a játék, aki igazán
vezéregyénisége lett volna a gárdának.
Védelmünk többször figyelmetlen volt,
nem összpontosított kellõképpen. A má-
sodik félidõ elején mutatott harcos el-
szántságra, akarásra lenne szükség min-
den mérkõzésen. A vendég Mezõfalva
könyörtelenül megtorolta hibáinkat.

Jók: Sárbogárd: Sipõcz, Bognár; Mezõ-
falva: Szepesi, Bartha.

Ifjúsági mérkõzés: LSC
Sárbogárd—Mezõfalva 0-5

A tanévnyitó ünnepélyek és kollégiumi
beiratkozások, beköltözések miatt sajnos
csak 9 játékossal tudta csapatunk elkez-
deni a mérkõzést. Kapusunk hasonló
okok miatt a félidõben távozott. Elõbb
Csepregi T. sérült meg, majd nem sokkal
késõbb a már sérülten játszó Fésû M. is
kénytelen volt abbahagyni a játékot. A
közönség remekül szórakozott az egy ka-
pura játszó vendégek szerencsétlenkedé-
sén, és többször tapsolta meg a mezõny
legkisebb játékosának, Petõ G.-nak a
„kapusteljesítményét”. Nagyon sok góllal
kellett volna nyernie a vendégek ifjúsági
csapatának a pályán maradt hét játéko-
sunk ellen. Nem ez történt, így veresé-
günk a helytállás diadalává változott.
Emlékezetes meccs volt. A következõ va-
sárnap csapatunk Enying ellen lép ide-
genben pályára.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport eredményei:
Füle—Lajoskomárom 0-1 (0-0)

50 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Orosz. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Tác-Csõsz SE—LMSK 0-2 (0-2)
150 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ:
Nyikos, Csizmadia. Kiállítva: Sütõ
(LMSK). Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Enying VSE—Kisapostag 3-3 (1-1)
150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Paluska L., Vas, Szabó, illetve Nagy (2),
Simon. Kiállítva: Paluska K. (Enying). If-
júsági mérkõzés: 0-2.

Cece—Pálhalma 1-4 (1-2)
100 nézõ, vezette: Wittner. Gólszerzõ:
Juhász, illetve Tóth (2), Idei, Papp. Kiál-
lítva: Szûcs (Cece). Ifjúsági mérkõzés:
1-2.

Seregélyes SE—Baracs 2-1 (1-1)
250 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Szaniszló, Tömör L., illetve Radnó. Ifjú-
sági mérkõzés: 2-1.

Sárbogárd—Mezõfalva SE 3-6 (1-2)
80 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Hu-
szár, Bognár, Baki, illetve Szepesi,
Bartha, Nagy, Szûcs, Kéri (2). Kiállítva:
Juhász, illetve Szõlõsi. Ifjúsági mérkõzés:
0-5.

Zichyújfalu—Mezõszilas 2-5 (1-3)
150 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Ku-
lacs, Németh, illetve Keresztúri (4), Fe-
kete. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Adony—Káloz 0-1 (0-0)
Vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Fazekas. If-
júsági mérkõzés: 4-3.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések

és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

FELHÍVÁS

Októbertõl újra indul
a Suzuki Barta nõi

kézilabda-bajnokság.

Jelentkezési határidõ:
2007. szeptember 21.

Jelentkezni lehet
a 06 (30) 747 6224-es

telefonszámon.
Szervezõk
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Iváncsa—Sárszentmiklós 1-3 (1-1)
Iváncsa 250 nézõ, vezette: Dala.
Iváncsa: Tóth, Csucsai, Tonka, Bauer,
Farkas, Klér, Barna (Vasadi), Balogh
(Szilvási), Bakos, Rakvács, Somogyi. Ed-
zõ: Rákász Kornél.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Markovics, Szabó
L., Káli, Bakos (Zámbó), Szabó Z. (Tó-
rizs), Král (Právics).
„Most megtörjük a jeget!” — ezzel a fel-
kiáltással utazott jó formában lévõ csapa-
tunk az évek óta mumusként számon tar-
tott Iváncsa otthonába. Az elmúlt heti
gyõztes csapatba Salga helyett Káli került
be. Mint késõbb kiderült, ez hiba volt,
mert a 12. percben kiállították után-
rúgásért, melyért teljes joggal alkalmazta
a büntetést a játékvezetõ. A bemelegítés
során a vendégszurkolók között elhang-
zott azon félelem, hogy Kálit nehogy
kiállítsák. Tapogatózó játék után, a 15.
percben, a szemmel láthatóan nagy kedv-
vel játszó Szabó Zolival a büntetõterüle-
ten belül szabálytalankodtak, amiért a já-
tékvezetõ 11-est ítélt, és azt a sértett
értékesítette, 0-1.
Ezután nagy nyomás alá került csapa-
tunk: sorozatban jöttek a beívelések, me-
lyek szinte mindegyike veszélyes volt, de
gólt az ellenfél is csak büntetõbõl ért el,
melyet Rakvács értékesített a 33.
percben, 1-1.
36. perc: ismét büntetõt kapott csapa-
tunk, melyet Szabó Z. végzett el, de azt
hatástalanította Tóth, így döntetlennel
tértek pihenõre a csapatok. Egy kifeje-
zetten izgalmas játékrészt láthatott a kö-
zönség, sok helyzettel mindkét oldalon.
Megfogalmazódott azon vélemény, hogy

amelyik csapat talál egy gólt, azé a mér-
kõzés. A vendégszurkolók attól függetle-
nül sem féltették csapatukat, hogy 10 em-
berrel játszottunk, mert ez nem látszott;
egyenrangú ellenfelek voltunk, sõt meg-
kockáztatom, így is több veszélyt jelentet-
tünk az ellenfél kapujára, mint õk a mi-
énkre.
A második félidõ eleje a hazai csapaté
volt, majd a 60. perctõl folyamatosan át-
vettük az irányítást. Innentõl az történt a
pályán, amit mi akartunk. Ennek érde-
kessége, hogy mi játszottunk 10 ember-
rel, mégis az ellenfélen jött ki a fáradtság.
60. perc: Zámbó a kaputól 12 méterre
nagyszerû mozdulattal vette át a labdát,
mellyel egyben a védõt is kijátszotta,
majd a kapuba lõtt, 1-2.
Ezután futószalagszerûen vezettük tá-
madásainkat, de a gólra a 90. percig kel-
lett várnunk, mikor Právics megfutott a
bal oldalon, és középre kanyarítását Sza-
bó L. mintaszerûen fejelte a hosszú sa-
rokba. Ekkor nyugodott meg igazán csa-
patunk és a szurkolók, mert ezzel a góllal
eldõlt a mérkõzés.
A 90. percben a játékvezetõ felmutatta,
hogy 3 percet hosszabbít, melyet a ven-
dégszurkolók sokalltak, míg a hazai szur-
kolók keveselltek vagy reálisnak tartot-
tak. A környezetemben lévõ hazai druk-
ker ezen felvetésére közöltük, hogy jól
van, hosszabbítson a játékvezetõ, leg-
alább rúgunk még egy gólt, melyet szinte
a kijelentéssel egy idõben Szabó L. telje-
sített.
Ennek a gyõzelemnek nagyon nagy érté-
ke van, mivel megõriztük elsõ helyünket
a tabellán, mégpedig úgy, hogy 3 ponttal

vezetjük azt, valamint hosszú évek után
sikerült Iváncsát legyõznünk hazai pá-
lyán, ami önbizalmat adhat csapatunk-
nak. Igaz, 10 emberrel játszottuk végig a
mérkõzést, de összegezve a látottakat, az
eredmény a hazai csapatra nézve is hízel-
gõ, lehetett volna nagyobb különbség is.
Hétvégén a most felkerült Bakonycser-
nye csapatát fogadjuk, majd egy igazi
értékmérõ mérkõzésre kerül sor Velence
ellen, idegenben.

Ifjúsági mérkõzés:
Iváncsa—Sárszentmiklós 0-4

A kényelmes tempóban lejátszott mérkõ-
zésen Juhász G. 4 góljával nyert csapa-
tunk. Juhász Gabi mint csatár szárnyalt a
pályán, a hazai csapat védõi egyszerûen
nem tudtak vele mit kezdeni. A mérkõzés
összképéhez hozzátartozik, hogy nem
volt egy súlycsoportban a két csapat, és ha
helyzeteinket jobb arányban értékesít-
jük, akkor nagyobb arányban nyertünk
volna.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Sárszentmiklós 3 3 - - 12-2 9
2. Kápolnásnyék 3 2 - 1 9-3 6
3. Velence 3 2 - 1 12-8 6
4. Kisláng 3 2 - 1 9-7 6
5. Sárszentmihály 3 2 - 1 6-8 6
6. Sárosd 3 2 - 1 2-4 6
7. Aba-Sárvíz 3 1 2 - 4-2 5
8. Polgárdi 3 1 1 1 4-2 4
9. Bicske 3 1 1 1 7-6 4
10. Alba Regia 3 1 1 1 5-4 4
11. Iváncsa 3 1 1 1 3-3 4
12. Bakonycsernye 3 - 3 - 4-4 3
13. Csór 3 1 - 2 6-8 3
14. Etyek 3 - 1 2 1-9 1
15. Pusztaszabolcs 3 - - 3 5-12 0
16. Szabadegyháza 3 - - 3 1-8 0

Kézilabda

Aranyos szilasi gyerekek a schönbrunni kastély szomszédságában
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabdásaira
épülõ Szilas KC 1994-ben, vagy késõbb született lányokból álló
kézilabdacsapata bravúros teljesítménnyel elsõ helyezést ért el
a bécsi 15. Internationales Schmelzer Handballturnieren. A
festõi szépségû schönbrunni kastély közelében levõ Univer-
sitats Sportzentrumban rendezett tornán korosztályunkban 6
nemzet 11 csapata vett részt.

Eredmények:
Mezõszilas—SSV HIB Liebenau (Ausztria) 24-0
Mezõszilas—TJ Sokol Kobylisy Praha 1 (Csehország) 32-1
Mezõszilas—MSS „Termo” Lugask (Ukrajna) 25-0
Mezõszilas—MGA Handball Vienna (Ausztria) 15-9
Elõdöntõ: Mezõszilas—TJ Sokol Kobylisy Praha 2 (Csehor-
szág) 25-9
Döntõ: Mezõszilas—ZRK Izola (Szlovénia) 25-19
Edzõ: Zámbó Tibor.
Végeredmény: 1. Mezõszilas, 2. ZRK Izola, 3. MGA Handball
Vienna, 4. TJ Sokol Kobylisy Praha 2.
A csapat tagjai, álló sor balról: Bozsovics Rita (Mohács), Jakab Jo-
zefina, Somogyi Nóra (Agárd), Schneider Éva, Raffael B., Káldi
Blanka (Úrhida), Schmidt Nikolett (Sárbogárd), Csendes Szabi-

na; térdelõ sor balról: Patai Boglárka, Takács Viktória, Tóth Krisz-
tina, Nagy Éva (Aba), Zádori Judit, Raffael A.

NLÁI
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A FÉNYKÉP
(1Kor 13,7)

Az asszony szabadságát élvezve, konyhá-
jában szöszmötölt, amikor meghallotta,
hogy a postás levelet csúsztatott a bejára-
ti ajtó postaládájába. Megtörölte a kezét
s kisietett. Valóban, néhány levelezõla-
pot talált benne külföldön utazgató bará-
taiktól; vidéken élõ húgától pár sor, s egy
hivatalos levél a rendõrségtõl. Riadtan,
háromszor is elolvasta a férjének címzett
boríték halvány gumibélyegzõjén: kerü-
leti rendõrkapitányság. — Uramisten,
mit akarhatnak az õ kiváló dolgozó,
többször kitüntetett urától?
Húsz éve voltak házasok, de soha nem
bontották fel egymás levelét. Most nagy
kísértést érzett, hogy megtegye. Hirtelen
ötlettel a telefonhoz lépett, és feltárcsáz-
ta férje hivatali számát. Tudta, többnyire
õ veszi fel. Most is így történt.
— Ne haragudj, hogy zavarlak, de… — és
megbicsaklott a hangja.
— Mi baj van? — kérdezte kissé ingerül-
ten az ura. — Csak nem gyulladt ki a ház?
— Nem, de a rendõrkapitányságtól levél
jött a számodra.
— Felbontanád?
— Természetesen. Várj, beolvasom.
Amit eddig soha nem tett, ujjával ron-
gyolta fel a borítékot. Elolvasta a szürkés
papírt s a nyugtát kísérõ szöveget:
— Ezer forint büntetés gyorshajtásért.
Két hónappal ezelõtti dátummal.
Hússzal többel mentél a megengedettnél
— mondta az asszony a telefonba, szinte
megkönnyebbülten.
— Van mellette fénykép? — csattant fel a
férje.
— Nincs, csak bemérési adatok, hely és
dátum.
— Ez kevés! Te vagy a jogász a házban.
Légy szíves, pár soros fellebbezést írni és
hangsúlyozni: fényképet, bizonyítékot
akarok, velem ne próbálkozzanak. Nyu-
godtan alá is írhatod a nevemet, vagy ha
akarod, írj a nevemben, mint megbízot-
tam. Ajánlva add fel. Egyébként késõbb

jövök haza, és holnap vidékre kell ismét
kiszállnom; sajnálom, hogy az idén erre
megy rá a nyaralásunk.
— Sajnos — válaszolt a felesége. Léleg-
zetnyi szünet után hozzátette: — az ügye-
det természetesen elintézem.
— Jó, hogy okos nõ a feleségem és jogász
is. Köszönöm a megértést és a besegítést!
— s letette a kagylót.
Az asszony még aznap feladta a fellebbe-
zést.
Már-már el is felejtették az ügyet, amikor
több hét után megjött a válasz. Ezt a leve-
let már az asszony bontotta fel, hiszen õ
írt a rendõrségnek férje megbízásából.
A levélben nyomatékosan sürgették a
büntetés befizetését, ellenkezõ esetben
stb., stb.... Fénykép is volt a szöveg mel-
lett. Eléggé elmosódott, de kétségtelenül
az õ Wartburgjuk volt a rendszámukkal, s
a volánnál a férje. De jól ismerte ezt a ko-
paszodó, alul kunkori hajú tarkót! Mel-
lette bodros, sötét hajú nõ simult a férjé-
hez. Valami belenyilallt. Neki sima szõke
haja van. Megnézte a gyorshajtás dátu-
mát, s odament férje íróasztali naptárá-
hoz. Arra a napra, sõt, a következõre is
egy alföldi mezõváros volt beírva hivata-
los útként. A fénykép az elsõ napon
18.30-kor készült Budapest egy osztottan
kétsávos útján.
Lassan visszacsúsztatta a képet a felszólí-
tással együtt a borítékba, s férje íróasztal-
ára tette. Egy pillanatra benézett fia szo-
bájába, az elmélyülten bütykölt a magnó-
ján. Felkuporodott férje bõrfotelébe, és
görcsösen összekulcsolta kezét. Jegygyû-
rûje egy idõ után a húsába vágott a szorí-
tástól. Errõl jutott eszébe az a fehér hajú
lelkész, aki eskette õket és az ujjára húz-
ta. Hogy is hívták? Csak a nagyon kék sze-
mére emlékezett és a meleg hangjára,
ahogy útravalónak valami nagyon szépet
mondott... a szeretetrõl, ami mindent re-
mél.... Maga sem tudta, meddig ült ott.
Fél óráig? Kettõig? Amíg meg nem
zörrent az elõszoba ajtajában a kulcs, s be
nem lépett a férje.

— Mit gubbasztasz itt a sötétben? — fel-
kattintotta a csillárt és párja fölé hajolt, a
szokásos villámcsókkal megérintette a
haját, mint évek óta mindig, ugyanúgy és
ugyanott. Majd íróasztalához lépett. Be-
lekotort a postájába, elsõnek a fényképes
borítékot vette kézbe. Sokáig nézte a ké-
pet. Majd lezökkent a karosszékébe.
Csak percek után fordult a feleségéhez:
— Most mit mondasz mint feleség, és mit
javasolsz mint jogász?
Az asszony férje zavart arcát kutatta és
mélyülõ, barázdás vonásait nézte. Pedig õ
is öregszik... szegény... — gondolta. Soká-
ra szólalt meg:
— Mint jogász, azt tanácsolom, hogy már
holnap add fel a csekket. Mint feleség?...
Elkészítem a vacsorát. A fiad is éhes lehet
már, a lányod is megérkezett az egyetemi
elõkészítõrõl — felállt, és kiment a
konyhába.
A férfi lassan utánament. A felesége hát-
tal állt neki. Egy üvegtálra rakosgatott va-
lamit. Sokáig nézte asszonya most is lá-
nyosan keskeny vállát, szép, hosszú nya-
kán a finom pihéket.
— Ugye, tudod, hogy nagyszerû ember
vagy? — majd hozzátette: — És csodála-
tos feleség.
Az asszony nem fordult meg, úgy vála-
szolt:
— Régen mondtad.
— Akkor most mondom.
— Most?
— Most és mindörökké.
Az asszony megfordult, kezében a tállal,
és férjére nézett:
— Gyorshajtással?
— Gyorshajtás nélkül.
Hirtelen lehajolt és megcsókolta felesége
tálat tartó kezét. Az csak bólintott.
Beléptek az ebédlõbe. Fiuk már a kenye-
ret vágta fel. Lányuk terített. Amikor ész-
revették apjukat, anyjukat — mozdulat-
lanná merevedtek. De anyjuk szeme —
csak a szeme — mosolygott. Erre felen-
gedtek. Gyorsan és a fiatalok étvágyával
asztalhoz ültek. Csak akkor csodálkoztak
el, amikor apjuk mondta az asztali áldást.

(Gyökössy Endre:
Mai példázatok címû könyvébõl)

MEGHÍVÓ
Váraljai Péter fafaragó

A fahasáb életre keltése – motívumok
vetélkedése címû

kiállításának megnyitójára.

Idõpont: 2007. szeptember 10., 18 óra.

Helyszín: a sárszentmiklósi evangélikus parókia.
A kiállítás megtekinthetõ: kedd és péntek 16—18 óra,

szerda és csütörtök 16—19 óra.
Sárbogárd—Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet

FELHÍVÁS

Mariazelli (Ausztria) zarándoklat
2007. október 6-án, szombaton.

Jelentkezés 5.000 Ft befizetése mellett
Alapon: Katona Csabánál,

Sárbogárdon: Vágvölgyiné Filó Elviránál,
Sárszentmiklóson: Varga László hitoktatónál.
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A népmese napja
A Magyar Olvasás Társaság 2005-ben kezdeményezte,
hogy minden év szeptember 30-át, Benedek Elek születé-
sének évfordulóját, a népmese napjaként ünnepeljük.
„Elevenítsük fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassuk
meg egymás kedvenc meséit, emlékezzünk meg mesemondó-
inkról, mesegyûjtõinkrõl, és a mesékbe szõtt bölcsesség máig
érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is hasz-
nálható tudásról, ami minden népmese sajátja.”
Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy
ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét ta-
risznyájába (iskolatáskájába) tehessen, hiszen egy megfe-
lelõ pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre
kihat.

A városi könyvtár 2007. szeptember 29-én, délelõtt
tartja rendezvényét, 9 és 12 óra között. Itt hangzik
el Benedek Elek: A szegény ember és róka címû me-
séje.
A mese állatfiguráit a gyerekek elkészíthetik fonalak, gyöngyök és fémhuzalok se-
gítségével. A tekert figurák elkészítésében Novák Edith képzõmûvész lesz segítsé-
günkre. Foglalkozásunkat a helyi kézmûvesklubbal együtt rendezzük.
8—12 éves gyermekek részvételére számítunk. A szükséges anyagokat, eszközöket
mi biztosítjuk. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Szeptember 10-étõl „Mesével kerek a világ” címû könyvkiállítás
tekinthetõ meg a könyvtárban.

A tárlókban a mese történetével kapcsolatos kiadványok, a népek meséi kötetei és
magyar népmesegyûjtemények kerülnek kiállításra.
Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon átélni segítette az
embereket!

Madarász József  Városi Könyvtár, Sárbogárd

Szeptember 8., szombat, 19 óra:

Harmadik Shrek

Nem mindenki akar király lenni — és ez kü-
lönösen igaz a behemót, mocsárbûzös og-
rékra. Amikor Shrek feleségül vette Fionát,
eszébe sem jutott, hogy egyszer Túl az Ópe-
rencián trónjára akarják majd ültetni. Ám
apósa, az öreg Harold király váratlanul meg-
betegszik, és Shreket tekinti a trón váromá-
nyosának. A birodalom húzódozó jövendõ
királya vagy talál maga helyett valaki mást
a munkára, vagy élete hátralévõ részét ural-
kodással kell töltenie. Mintha ez még nem
volna elég, Fiona hercegnõ is tartogat egy
kis meglepetést Shrek számára. Shrek be-
pánikol az ország kormányzásával és az
apasággal járó felelõsségtõl, és elhatároz-
za, hogy felkutatja az egyetlen személyt, aki
rajta kívül elfoglalhatja a trónt…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Benedek Elek
(1859. 09. 30-
1929. aug. 17.)
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Badacsonyi mustos
pecsenye

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg sertés-
comb, 4 dl must, 1 db sárgarépa, 2 db zöld-
paprika, 1 db petrezselyemgyökér, 2 db
paradicsom, 1 fej vöröshagyma, õrölt bors,
8 dkg zsír, borókabogyó, 2,5 dkg liszt, só
ízlés szerint.
A paradicsomot és a kicsumázott zöldpaprikát
nagy kockára, a vöröshagymát apróra vágjuk,
a sárgarépát és a petrezselyemgyökeret lere-
szeljük. A húst lábasba helyezzük és zsíron
körbesütjük. Majd hozzátesszük a hagymát, a
reszelt sárgarépát, a petrezselymet, a zöld-
paprikát, és néhány percig pirítjuk. Ezután be-
lerakjuk a paradicsomkockákat, majd ráöntjük
a mustot, borsozzuk, sózzuk, hozzáadjuk a bo-
rókabogyót, és fedõ alatt puhára pároljuk.
Amikor a hús megpuhult, kiemeljük, majd pár
perc után felszeleteljük, és meleg tálra helyez-
zük. Levét leszûrjük, megszórjuk liszttel, jól ki-
forraljuk, és a húsra öntjük. Kapros galuskával
tálalhatjuk.

Szüreti sertéscsülök

Hozzávalók: 1 db kicsontozott hátsó csü-
lök, 15 dkg gomba, 10 dkg fõtt, füstölt son-
ka, 10 dkg vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 pohár tejföl, 10 dl must, 5 dl ét-
olaj, 1 csomó petrezselyemzöld, só, õrölt
bors.
A megtisztított csülökhús belsõ felét megsóz-
zuk, felcsavarjuk, majd kötözõspárgával –
úgynevezett sonkakötözéssel – összekötjük.
A vöröshagymát és a sonkát apró kockákra
vágjuk, a petrezselyemzöldet finomra vágjuk,
a fokhagymát péppé zúzzuk. Tegyük fel a csül-
köt hideg vízben fõni, amikor már felforrt, sóz-
zuk. Amíg a csülök fõ, a finomra vágott hagy-
mát megsütjük az olajon, hozzáadjuk a gom-
bát, és tovább pirítjuk, sózzuk, borsozzuk,
megszórjuk a petrezselyemzölddel, és puhára
pároljuk. Elkeverjük benne a sonkát és a zúzott
fokhagymát, felengedjük a musttal, hozzáke-
verjük a tejfölt, majd kiforraljuk. Ha megfõtt a
csülök, kihûtjük, eltávolítjuk a kötözõspárgát,
és felszeleteljük. Tûzálló tálra rakjuk, meglo-
csoljuk a tejfölös-gombás raguval, és elõme-
legített, forró sütõben pirosra sütjük. Tálalás-
kor hagymás tört burgonyát kínálunk hozzá.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

NE CSAK KORMÁNYOZZ,
GONDOLKODJ IS!

Keserves dolog a munkanélküliség,
uram, lelkileg is kikészíti az embert, nem
csak anyagilag. Az emberek dolgoznak
körülötted, a postás meghozza a levele-
ket, a kalauz lekezeli a jegyedet, a sza-
kácsnõ fõz, az erõmû megtermeli az ára-
mot, amellyel borotválkozol és tévézel
satöbbi. Szinte szégyell az ember kimenni
az utcára, mert meglett, életerõs férfi lé-
tére csak lézeng a sok, munkája után sietõ
járókelõ között, hisz õ nem csinál semmi
hasznosat. Van abban valami megalázó,
legalábbis szerintem, hogy elfogadom a
hozzátartozóimtól meg tulajdonképpen
az egész társadalomtól a kaját, fûtést, vi-
lágítást és mindent, én meg nem járulok
hozzá semmivel. Mintha csökkent értékû
lennék. Nem volt kellemes állapot szá-
momra ez a másfél év. Na, de két hete
megtörtént a csoda: visszaülhettem a vo-
lán mellé. Mert buszvezetõ volnék, hogy
el ne felejtsem.
Egy Pest környéki mamutvállalat alkal-
mazottait hordozom oda-vissza, munka-
helyre és utána haza a falvakba. Ez na-
ponta hat dupla fuvar, tizenkét út. A
gondjaimra bízott autóbusz jó állapotban
van, az üzemanyagot biztosítják, még
rendes egyenruhát is adtak, mi kell még?
Idõben felkelni, reggelizni, aztán gázt
adni.
Így képzeltem el a dolgot én, naiv.
A ki-be szállítandó alkalmazottak zöm-
mel harminc év alatti fiatalok. Amit ta-
pasztaltam náluk, eléggé megdöbbentett.
Nem tudnak rendesen becsukni egy ajtót,
rendesen leülni, rendesen viselkedni, be-
szélgetni, tréfálkozni. Mintha nyomottak
lennének egy kicsit. Ricsajoznak, balhéz-
nak, egyáltalán nem vigyáznak például a
busz berendezésére, amelyért én anyagi
felelõsséget viselek. Ha rájuk szólok, ne-
kik áll feljebb. „Az utat figyeld, öreg, és
hagyd abba a népnevelést, mert kite-
szünk az árok szélére.” Némelyik a fiam
lehetne, és one zsanir letegez. Nem va-
gyok ütközõ típus. Különben is, háttal va-
gyok a tömegnek, még arra sincs lehetõ-
ségem, hogy jól a szemébe nézzek a kö-

lyöknek. Tudom, hogy van vezetõ, aki
ilyenkor leállítja a buszt, és kiebrudalja a
nagypofájúakat. Menjenek gyalog, ha
nem tetszik nekik a rendszer. De én füg-
gõ helyzetben vagyok, muszáj a megfele-
lõ létszámot biztosítanom, nem akadoz-
hat a termelés. Mit tehetek? Behúzom a
lobogót, forgatom a kormánykereket.
Az a baj, hogy aztán emésztem magam.
Szó szerint a gyomromra megy a dolog.
Hányom-vetem magamban a tapasztalta-
kat, latolgatom, hogy mit kellett volna
cselekednem, közben fáj a gyomrom.
Már-már visszasírom a munkanélküliség
békés napjait. Persze aztán felébredek.
„Nem szégyelled magad? Jön egy kis ne-
hézség, s te már nyafogsz, a gyomrodat
tapogatod? Neked kell magyarázni, hogy
ahol munka van, ott probléma is van?”
De az igenis nagy gond, hogy egy fontos
társadalmi réteg, a huszonéves srácok
csoportja ennyire felelõtlen, éretlen gon-
dolkodású. Hiszen az õ kezükben van a
jövõ! Mitõl van ez? Ilyen a kulturális kö-
zeg, a tévé, a bulik meg a sok hülyítés az
interneten keresztül? Vagy tényleg azok-
nak van igazuk, akik azt mondják, hogy
bizonyos erõk szándékosan ássák alá az
alkalmazotti réteg erkölcsi meg szellemi
színvonalát, hogy nem gondolkodó, en-
gedelmes nyájjá tegyék õket, amellyel
nincs gond: melózik, piál, vásárol?
Nem tudom. Figyelem az utat, kezelem a
gázt meg a kuplungot.

(L. A.)

Vizes kukoricát vásárolok napi áron,
azonnali készpénzfizetéssel!

Aratást, beszállítást, tárolást vállalok.
Kovács Imre, Sárbogárd, Kisfaludy u. végén

(volt Gazdaszövetkezet)

Tel.: 06 (20) 936 1577,
Tóth Tamás telepvezetõ: 06 (30) 957 4744

Helyreigazítás
A Kossuth Zsuzsanna Rendelõ-

intézet (Sárbogárd, Ady E. út 79-83.)

gégészeti szakrendelésének
helyes idõpontja:

minden kedden és pénteken,
9—12 óráig.

A tévedésért elnézést kérünk.
Szerkesztõség
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Hárman a szekrény tetején
2. részlet

Egyszer elvittük sétálni a többi kisgyereket is,
úgyis olyan sápadtak és árvák voltak, úgyis mind
jönni akartak velem! Lementünk a kertbe csigá-
kat gyûjteni. Elég sokat találtunk, és érdekeset is.
Vittük a reggelizõ kisbögrénket, hogy legyen mibe
szedni. És már majdnem tele volt, amikor meglát-
tam a széles erkélyablakon át, hogy éppen benyit
a doktor bácsi a mi kórtermünkbe a nõvérkékkel
meg a többiekkel együtt. Láttam, ahogy dörzsöl-
geti a kezét, amint mosolyog, és a mély hangját is
lehetett hallani:
– Hát hogy érzik magukat a mi kis betegeink?
Aztán csak állva maradt és forgatta a fejét jobb-
ra-balra. A többiek is vele együtt. Nézték a sok,
üres ágyat, meg az egyetlen ott maradt kisgyere-
ket, akit nem tudtunk felébreszteni, akárhogy pró-
báltuk is, mert valaki nagyon elaltatta. Addigra
már visszakiabáltam neki:
– Köszönjük, nagyon jól!
Elég rekedten kiabáltam, és a legtöbben csak in-
tegettek, mert még nem tudtak rendesen beszél-
ni, például az Éva sem. De azért meghallották. És
az egyik nõvérke az ablakhoz futott és összecsap-
ta a kezét:
– Jóságos atyaúristen a mennyországban!
Mutattam neki a szebb csigákat, meg hogy már
mennyi kisbögrével gyûjtöttünk. Boldogan lero-
hant értünk, és mindenkit beterelt. Ugráltam
büszkén a bekötött torkommal.
– Én találtam ki, hogy sétáljunk a kertben, ha már
egyszer úgyis a kórházhoz tartozik, és szépen süt
a nap. Meg a csigákat is meg mindent.
Éva lelkesen bólogatott. És mindenkinek sipirc,
nagyon gyorsan ágyba kellett bújni. De csak én-
mellém ült le a doktor bácsi.
– Idefigyelj, lelkem, Tóbiás!
Kuncogtam, mert az inkább fiúnév, habár jó lenne
sündisznónak vagy teknõsbékának is. És kényel-
mesen elfészkelõdtem, mert tudtam, hogy sokat
beszélgetünk.
Úgy is lett pontosan! A doktor bácsi elmagyaráz-
ta:
– Szeleburdi kisasszony, az ég áldjon meg, itt be-
teg kisgyerekek vannak! Olyanok is, akiket fris-
sen mûtöttünk, és moccanniuk sem szabad!
Megszeppentem ettõl egy kicsit, habár nem ért
váratlanul. Vannak dolgok, amiket sajnos elfelej-
tek, ha valami érdekes jut az eszembe. És olyan-
kor gyorsan földhöz vágom a spenótos lábast,
vagy sétálni viszem a gyerekeket, mikor mi adó-
dik. Remélem, hogy ezt majd nagykoromra kicsit
kinövöm. De beláttam azt is, hogy a doktor bácsi
nem várhat olyan soká.
Megcsóválta a fejét.
– Legközelebb, ha megint, isten ments, eszedbe
jutna valami, akkor elõször gondolkodj, és csak
aztán...
Sóhajtott és így fejezte be:
– …azután kérdezd meg tõlem, hogy szabad-e.
Megígéred?
– Meg.
Beleegyeztem, mert már úgyis volt elég a rováso-
mon. Rájöttem, hogy minden kórházban szeretik,
ha mûtét elõtt mesedélutánt kell tartaniuk; ha or-
dibál a betegük, hogy még azt a fura csipeszt is
magyarázzák el neki; ha az egyik kórterembõl lá-
togatóba megy az ember a többi kórterembe,

vagy sétálgat a teljes betegsereglet a virágok kö-
zött.

Megfogadtam inkább a kedvéért, hogy egy ideig
nyugton leszek, mert már volt elég csigám, csak
még dobozt kellett szerezni. Kórházban nem ne-
héz, amint kifogy belõle az orvosság, szívesen
odaadják. Önként. Csak a piros selyemmel vol-
tam megakadva. Meg is kérdeztem:

– A doktor bácsi nem tudna nekem valahonnét pi-
ros selymet szerezni?

Idegesen felugrott, majdnem felborult a szék.

– Andrea, ha most nekem valami bikaviadalt ta-
lálsz ki...

Felcsillant a szemem, és elismerõen néztem rá,
amiért ilyen jó ötleteket tud adni nekem!

De sajnos, másnapra elfelejtette, amit kértem, és
minden máshogyan alakult. Mert este mind-
annyian lefeküdtünk aludni, leszámítva a csigá-
kat. Az a rengeteg csigabiga mind széjjelmászott.
Sose hittem volna, hogy a lassú csiga ilyen szor-
galmasan halad, és mindenhová jut belõle. Tele
lett velük az egész kórterem, jutott a falakra, a
mennyezetre, lámpákra, asztalokra. Általában
mindenütt csiga volt – a nõvérke könyvén is, a
láztáblán is. És akinek nem volt kötelezõ a fekvés,
az segíthetett összeszedni. Szaladgáltunk utánuk,
sokat nevettünk, és a legtöbb gyerek elismerte:

– Amíg Andrea nem volt köztünk, nem történtek
ilyen érdekes dolgok.

Jöttek más kórterembõl is nõvérkék segíteni,
hogy a látogatás idejére rend legyen. Kérdezget-
ték:

– Melyik is az a kislány?

És mosolyogtak rám. De a mi nõvérkénk, aki már
hajnal óta mindenütt folyton csak csigát talált,
egyre komolyabb lett. És amikor a lázmérõn is
meglátott egyet, akkor nagyon nagyot sikított:

– Esküszöm, beleõrülök, ha még egy csiga elõ-
mászik nekem!

Igazgatta a szép, fehér köpenyét, és mesélte:

– Már úgy érzem, hogy rajtam is ezer csiga mász-
kál!

Nagyon érdekes érzés lehet! Nekem meg eszem-
be jutott:

Ha betanítanám a csigabigáimat arra, hogy min-
dig visszamásszanak hozzám, akkor csak egy
marékkal kellene belõlük, mégis rengeteg doboz-
ra telne! De ezen még gondolkoznom kellett.

G. Szabó Judit

Rejtvény
A kicsinyítõ képzõ (-ka, -ke)

segítségével válaszolj a kérdésre!

Egy adott szóból — kicsinyítõ
képzõ segítségével —
alkoss egy újabb szót!

Melyik az a vízinövény, amelyikbõl ro-
var lesz?
Melyik színbõl lesz keresztnév?
Melyik mulatóból lesz vízi jármû?

Beküldési határidõ:
2007. szeptember 11.

Heti idõjárás

Péntekig folytatódik a borongós, esõs
idõ, csak kevés helyen süt ki rövid idõ-
re a nap. A hétvégén azonban több-ke-
vesebb napsütésre is számíthatunk, de
záporok még ekkor is elõfordulnak és
a szél végig gyakran lesz erõs, idõn-
ként viharos. A hõmérséklet valame-
lyest emelkedik, de még mindig az át-
lagosnál hûvösebb idõre van kilátás. A
nappali hõmérséklet csütörtökön 11-
16, pénteken 14-20, szombaton, vasár-
nap, hétfõn 16-21 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 35. heti rejtvény helyes megfejtése: Csa-
ba, Orsolya, Máté, Simon; fogadalom,
állomás, örök kényelem, ecetes torma.

Helyes megfejtést küldtek be:
A 35. heti rejtvényre nem érkezett he-
lyes megfejtés (pedig nem volt ne-
héz!). A 34. hetit megkésve, de jól meg-
fejtették: Törzsök Beáta, Sárbogárd,
Tinódi u. 209.; Mezõ Éva, Sárbogárd,
Túry M. u. 19. Mivel ez egy nehéz rejt-
vény volt, újabb nyertest sorsoltunk:

TÖRZSÖK BEÁTA,
Sárbogárd, Tinódi u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!
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Szeptember 8., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az
ezüst vadló 10.25 Napfényes Kythera 10.055 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázs-
ló háza 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Gazdagok és szerelmesek 14.25 Út Pe-
kingbe! 14.50 Válaszd a mozgást! 15.25 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája magazin
15.40 TS – Nõi kosárlabda eb-selejtezõ 17.40 Klipperek 18.10 Ötcsillagos szerelem
19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.15 Sally Lockhart rejtélyes történetei: Rubin és füst 21.55
Dob+basszus 22.25 Szelíd motorosok 0.05 Híradó 0.10 Sporthírek 0.25 Adásunkat
megszakítjuk
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.25 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfil-
mek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Isteni sugallat 13.35 Forma 1 15.30 Magyarország—Bosznia—Hercegovina
eb-selejtezõ, válogatott labdarúgó-mérkõzés 18.00 Emlékszel? 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.30 A gyûrûk ura – A gyûrû szövetsége 23.00 Angyalok háborúja
1.00 Gyilkos ösztön 2.25 Hibrid 3.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.55 Szurikáták udvarháza 11.25 Babavilág 12.00 Rém ren-
detlen család 12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszorkák
15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 20.05 Ilyenek voltunk! – 10 éves a TV2
21.40 Sodró lendület 23.40 Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettõ 1.30 Vámpírok
klubja 3.05 Ed 3.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.00 Krónika 8.17 Kerti
pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 100 éves a Kabaré – Hofi Géza
12.00 Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet
14.30 Cigányfélóra 15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16
óra 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvi-
lág 19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádiószín-
ház: Naszvadi találkozó 21.29 Éghymese – Dalok a Ghymes együttes lemezérõl
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56 Kató Zoltán szaxofonozik
23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Szeptember 9., VASÁRNAP
MTV: 4.40 Hajnali gondolatok 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.00 Mindentudás egyeteme 9.55 „Így szól az
Úr!” 10.00 Református magazin 10.25 Ortodox ifjúsági mûsor 10.35 Az utódok re-
ménysége 11.05 A bibliás bábos 11.30 Szentek dicsérete 11.45 Az Izsópka gyer-
mekkórus 12.00 Hírek 12.10 Egy csók és más semmi 13.20 Válaszd a mozgást!
13.40 Nõi kézilabda bajnoki mérkõzés 15.30 Stílus 16.00 Magyar elsõk 16.20 Az
utókor ítélete 16.50 Csellengõk 17.10 Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O. M. – Musi-
cal—Operett-Magazin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûz-
vonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 TS – Sport7
23.45 Hírek 23.50 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 A kis boszorkány 6.25 Kölyökklub 8.50 Jackie
Chan kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Játék 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.50 Egy
rém rendes család 13.15 Uniqa magyar autósport-magazin 13.30 Forma 1 16.10 A
dadus 16.35 Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Az utolsó gyémántrablás 22.00 Heti hetes 23.20 Bûvölet 1.25 Portré 2.00 Odalent a
sötétben
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50 Lassie
10.25 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Mrs. Columbo 12.30 Knight Rider
13.25 Charlie – Majom a családban 14.25 GSG 9 15.25 Smallville 16.25 Száguldó
vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Johnny Eng-
lish 21.45 Sporttolvajok 23.20 Képírók 1.30 Napló 2.20 Dragnet – Gyilkossági akták
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei kró-
nika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Tetten ért szavak
15.15 Vasárnapi randevú 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az örök mécses 17.04
Idõalagút 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó
21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.15 Sportvi-
lág 22.30 Késõ esti Rádiószínház: Éjszakai állatkert 23.20 Találkozás Jamie
Winchesterrel és Hrutka Róberttel 24.00 Éjszaka

Szeptember 10., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 10.00 Kalandos nyár 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.05 Domovina 13.40 BBC-exkluzív 14.35 Múlt-kor 15.10 Drága doktor
úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti
híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.35 Marci 17.55
Kisváros 18.35 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Tv ügy-
védje 21.10 Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15 KészPénz 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Titkos szolgálat — MI-5
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.00 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Államér-
dek 24.00 9/11 – A nap, amely megrengette a világot 1.55 Reflektor 2.10 Seven
Days – Az idõkapu 2.55 AutóMánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.20 Teleshop 11.40 Gyermekrablás – A jordániai akció 13.40 Észbontó 14.30

Melrose Place 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos
nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Kri-
mi-hétfõ 22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges ügyosztály 24.00 Kurázsi 0.30 Té-
nyek este 1.00 Titkos társaság 2.25 Aktív 2.55 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztregény –
Muharos Bálintné élettörténete alapján 13.25 Anno 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Népzenei portré 15.05 100 éves a kaba-
ré 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül
19.05 Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55 Csepregi Gyula szaxofonozik 21.04
Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Irodalmi újság 22.45 Adamis Anna dalaiból 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30
Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Szeptember 11., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Elõttük
az élet 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Tiszta kabaré 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika
15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt je-
gyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmoz-
dony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.45 A társulat 22.05 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.10 Fejlesztés alatt 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Pengetõ

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Gyilkos
cápák – Veszedelmes vízeken 23.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.40
Reflektor 24.00 Ede megevé ebéden 1.45 A szuper vulkán titka 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.15 Teleshop 11.35 Huncut hetilap 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Született feleségek
22.00 Irigy Hónaljmirigy 23.00 Rex felügyelõ 24.00 Tények este 0.30 Alfred Hitch-
cock bemutatja 1.00 Az utolsó vacsora az arab szürkénél 2.30 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztregény
13.25 Anno 13.27 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései
20.54 Csepregi Gyula szaxofonozik 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Táncházi
muzsika 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 12., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul nostru
13.45 A társulat 14.40 Kormányváró 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a moz-
gást! 16.15 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bû-
völet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Az elvarázsolt dollár 21.45
Szerda este 22.20 Kultúrház 22.55 Lapozó 23.20 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
Tv-taxi 23.55 Párizs ébred

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 A szökés
22.10 Gyilkos elmék 23.20 Médium – A túlvilág kalandorai 0.20 Így készült: Zuhanó
repülés 0.50 Reflektor 1.10 Fivér 2.55 Fókusz

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.15 Teleshop 11.35 Támadás Rommel ellen 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor
House 22.00 Az elveszett szoba 23.00 A küszöb 24.00 Tények este 0.30 A Pelham
123 járat megállítása 2.05 Drága testek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztregény
13.25 Anno 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05 Magyaror-
szágról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55
Csepregi Gyula szaxofonozik 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág
22.20 Mérleg 22.50 A Rezeda együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúr-
kör 0.10 Éjszaka
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Szeptember 13., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.05 Együtt 13.40 Önök
kérték! 14.35 KészPénz 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15
Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi
17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csü-
törtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Panoráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00
Tv-taxi 0.15 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.00 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Esti
showder Fábry Sándorral 23.05 Házon kívül 23.40 Kemény zsaruk 0.50 Reflektor
1.05 Így készült: Az operaház fantomja 1.45 Infománia 2.15 Házon kívül 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Stahl konyhája
9.25 Betûbár 10.05 Teleshop 11.25 Chris és a csodaautó 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Baywatch Hawaii 16.00 Rex felügyelõ 17.05 Monk – Flúgos
nyomozó 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Fa-
vorit 21.00 Hirtelen halál 23.10 Nyomtalanul 0.10 Tények este 0.40 A hal nem ka-
csint 2.10 Aktív 2.45 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztregény
13.25 Anno 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05 Magyar-
országról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55 Csepregi Gyula
szaxofonozik 21.05 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.20 Idõalagút 22.45 Részletek Miklósa Erika Az ég szava címû
lemezérõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 14., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.00 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak…13.35 Körzeti magazinok 14.20 Válaszd a mozgást! 14.35 Ablak
15.45 Ablak 2. 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a
gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 2. 22.05 Péntek
este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Érzelmek viharában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.50 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 A nyak-
örv 23.25 Piszkos Harry sorozat – Piszkos Harry 1.35 Reflektor 1.50 Itthon 2.05
Trend 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Stahl konyhája
9.25 Betûbár 10.05 Teleshop 11.25 Gyilkosság a villában 13.40 Észbontó 14.30
Melrose Place 15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos
nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.00 Mi kérünk elnézést! 23.00 Szeptember 11
— Terror a fedélzeten 0.45 Tények este 1.15 Ördögi nyomozó 2.05 Reménysziget
2.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztregény
13.25 Legkedvesebb verseit elmondja Törõcsik Mari 13.30 Az Evangéliumi Pün-
kösdi Közösség félórája 14.05 Péntek kávéház 15.05 G7 – Gazdasági magazin
15.30 Útitárs 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55 Csepregi Gyula
szaxofonozik 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50
Magyar népzenei feldolgozások 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10
Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Szeptember 8., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Káloz története II., 12.00 Lap-
szemle, 15.00 Illegális szennyvíziszap Sárbogárdon — interjú, Az alapi kultúr-
ház avatása, 19.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci, Asztalite-
nisz, 23.00 Lapszemle

Szeptember 9., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Illegális szennyvíziszap Sár-
bogárdon — interjú, Az alapi kultúrház avatása, 12.00 Lapszemle, 15.00 II.
Vajtai Strandfesztivál — 2. rész, Odüsszeusz utazása — színielõadás Hanto-
son, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Csók István-emlékmûsor, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Szeptember 10., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Lélekút: Beszélgetés Takács Katalin kineziológussal — ÉLÕ-
ADÁS! 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Szeptember 11., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Lélekút: Beszélge-
tés Takács Katalin kineziológussal, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Cece—Kisapostag foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Szeptember 12., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Cece—
Kisapostag foci, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00
Sportképek: kerekasztal-beszélgetés a helyi labdarúgóedzõkkel, Pályaavató
Vajtán, 23.00 Lapszemle

Szeptember 13., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sportképek: kerekasz-
tal-beszélgetés a helyi labdarúgóedzõkkel, Pályaavató Vajtán, 12.00 Lapszem-
le, 15.00 Káloz története III., 19.00 Lapszemle, 20.00 Csók István-emlékmûsor,
23.00 Lapszemle

Szeptember 14., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Csók István-emlékmûsor,
12.00 Lapszemle, 15.00 Káloz története III., 19.00 Lapszemle, 20.00 Lélekút:
Beszélgetés Takács Katalin kineziológussal, 23.00 Lapszemle.

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tá-
jékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábelté-
vés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hi-
ba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416
000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakás-
célú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás.
1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Te-
lefon: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Olcsón ablak, ajtó 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06
(20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700
Ft/q, akác tûzifa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 1.940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól;
06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Telefon: 06 (70) 617 1395. (0414925)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557
6509. (0414246)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdé-
si házban. Fûrész József, telefon: 06 (25)
461 303, 06 (30) 290 3744.
Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363
7533. (0414435)

Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített kony-
hás, sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igé-
nyesnek jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szé-
pen felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

Kétszintes családi ház eladó. 06 (20) 413 7082.
(300270)

Sárszentmiklóson a Deák F. utcában összkom-
fortos családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 413
2994, 06 (30) 527 7628. (300084)

Hasogatott tûzifa, 1800 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 482 4154. (300004)

Erdészeti munkára segédmunkást felveszek (kék
könyv szükséges). 06 (70) 374 0769. (300004)

Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó az új üzletköz-
pontban, a 63-as fõút mellett. 06 (70) 332 1393.
Sárszentmiklós központjában megosztható épí-
tési telek, építõanyaggal együtt eladó. 06 (30)
9392 212.
Többfunkciós babakocsi eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 9392 157. (300091)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 9392 157. (300091)

Árpád-lakótelepen háromszobás, földszinti la-
kás eladó vagy hosszú távra kiadó. Ár: 7,4 millió
Ft vagy 35.000+rezsi. Telefon: 06 (20) 474 5530.
(300090)

Olcsó albérletet keresek sürgõsen, 06 (70) 293
2638. (300100)

Lucernamag eladó, 700 Ft/kg, 06 (25) 460 969,
06 (20) 583 4280, Sárbogárd, Sávoly köz 2/c,
Bozsoki.
Építési telek Sárbogárd központjában eladó. Te-
lefon: 06 (30) 225 2067. (300034)

1 db Mirköz fagylaltkeverõ, 1 db YSA fagylalttá-
roló (7 tégelyes), 1 db fagylaltos tricikli (JOHA 4
tégelyes) eladó. 06 (25) 509 238.
350 literes tölgyfahordó kiváló állapotban eladó.
06 (30) 905 6399. (300372)

Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30)
348 3320.
Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel
eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300371)

Szõlõdaráló, prés, hordók, terménydaráló eladó.
Telefon: 06 (30) 604 2754. (300371)

Telek eladó. Telefon: 06 (30) 570 0329. (300022)

54 éves férfi, 176 cm magas, 90 kg, 67%-os rok-
kantnyugdíjas, feleséget keres. Leveleket a szer-
kesztõségbe lehet küldeni „Társat keresek” jel-
igére. Telefonos elérhetõség: 06 (30) 486 5708.
(300016)

Sárbogárdon 894 m2 zártkert bérbeadó, ugyanitt
63-as út mellett 1079 m2 föld szõlõvel, vetemé-
nyeskerttel olcsón eladó. 06 (30) 576 6420.
Otthon végezhetõ munkát ajánlok. 06 (30) 464
4766. (300365)

Palotapincsi kölykök eladók. 06 (30) 207 9328,
06 (30) 530 8456. (300038)

2 db 500 literes boros hordó eladó. 06 (25)
461 240. (300043)

Magyar, történelem, angol korrepetálás általá-
nos és középiskolások részére. 06 (20) 886 3729.
(300042)

Üzlethelyiség kiadó október 1-jétõl. 06 (30) 936
9427. (300390)

Tollpaplan-készítés. Pákolicz Árpádné, Sár-
szentágota, 06 (25) 476 051. (300385)

Vegyes borszõlõ eladó, 06 (20) 911 4711. (300384)

Eladó 12 db anyabirka 1 db kossal. Irányár: 25
ezer Ft/db. Érdeklõdni: 06 (30) 483 1603. (300383)

Ady-lakótelepen kétszobás, konvektoros lakás
hosszú távra kiadó. 06 (30) 656 0757. (300382)

Sárbogárdon, Bajcsy-Zs. utca 86. szám alatt
családi ház eladó. Ugyanitt rekamié két fotellel és
szekrénysor eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 600 7042,
06 (20) 420 9103. (300381)

Szántó eladó. 06 (20) 968 7406. (300049)

Matiz eladó. 06 (25) 460 835. (300399)

Ady-lakótelepen 100%-ig igényesen felújított, 2.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (20)
560 2973.
Sertésgondozót felveszek. Termõföldet vennék
vagy bérelnék. Választási malacot veszek. 06
(30) 342 8189. (300398)

Ingatlanfedezetes hitelek, ingyenes ügyintézés-
sel, induló költségek nélkül. Telefon: 06 (20) 323
6011. (300397)

Plüss ülõgarnitúra eladó. Irányár: 22.000 Ft. He-
verõk: 4.000 Ft/db. Telefon: 06 (25) 460 438, 18
óra után. (300396)

Felújított családi ház Kislókon eladó, 06 (20) 386
3873. (300393)

Eladó 1 db gáz konvektor, 1 db átfolyós gázbojler,
2 éves csövekkel együtt. Telefon: 06 (20) 446
9957, 06 (30) 259 2225. (300392)

Változatos munka, rugalmas elfoglaltság, ki-
emelkedõ jövedelem. Telefon: 06 (20) 584 4187,
06 (20) 982 2764.
Irodai munkára telefonos munkatársakat kere-
sünk. 06 (70) 453 7289. (300400)

LAK6 Stúdió! Ingyenes hitelügyintézés, ingatlan-
közvetítés. Házat, lakást, telket vásárolna? Keres-
se irodánkban, kényelmesen! Ingatlanát eladná?
Vegye igénybe segítségünket! 06 (25) 461 197,
06 (30) 491 5363. (300402)

Telek eladó. 06 (30) 330 2615. (300404)

Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent István u.
119. 06 (30) 533 0834. (300408)

Iroda bútorozottan kiadó. 06 (30) 330 2615. (300404)

Kutyaházat vennék, olcsón, német juhász kutyá-
nak. 06 (20) 398 5178. (300411)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615. (300404)

Gyümölcsfa-vásár, konténeres, a Krisztina Dísz-
növényben. Sárbogárd, Árpád u. 65/a. 06 (30)
429 3403. (300403)

50%-os akció az Arabella cipõboltban. (300404)

Lakás eladó. 06 (30) 330 2615. (300404)

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

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

ASZTALOSMUNKÁK! Váraljai Péter,
06 (20) 971 0133.

KARATE

tanfolyam
indul Sárbogárdon kezdõk és

haladók részére

2007. szeptember 10-tõl, 18 órától

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezni lehet a helyszínen és
telefonon: 06 (20) 927 0985.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Felvételre keresünk

FÉRFI ÉS NÕI
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT,

MÓRI MUNKAHELYRE,
3 mûszakos munkarendbe.

Kiemelt bérezés.
Az utazás megoldott.

Jelentkezni személyesen Várpalota,
Szent István út 16., I. em., 102-es szoba.
Tel.: 06 (88) 371 701, 06 (70) 311 6941.

ELAJÁNDÉKOZNÁM!
06 (20) 394 2372
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Az elmúlt hónapokban végre megint bõven volt idõm olvasni. Nem dicsekvésnek szá-
nom, de az 1400 darabos házi könyvtáram már „kivégzésre” került, a városi könyvtár
és az internet segítségét kellett igénybe venni. Nem csalódtam, mindenkinek ajánlom
mindkettõt! Rengeteget lehet tanulni, és néha „gyöngyszemekre” bukkanhat az em-
ber, kiváltképp, ha a sárbogárdi viszonyokra gondolunk.
Egy ismeretlen szerzõ írta az alábbiakat:

„Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, attól óvakodjatok!
Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, azt tanítsátok!
Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok!
Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, azt hagyjátok!”

Ezen elmélkedjünk egy kicsit! Nekem valószínûleg „fóbiám” van, mert az utolsó sor-
ról rögtön a sárbogárdi önkormányzati választásoknál a „Húszszavazatosok Bandája”
jutott eszembe.
Egy másik találó megjegyzés Lord Acton szabadelvû történésztõl származik: „A hata-
lom aljassá tesz, a teljhatalom teljesen aljassá tesz.” Ez igen! Név szerint kinek ki jut
eszébe?
Ráakadtam egy nagyon érdekes könyvre, egyszerûen nem tudtam letenni, ki nem tet-
tem a lábam otthonról, míg nem értem a végére. Nigel Cawthorne könyvének címe:
„Diktátorok az ágyban — tiszteletlen portrék despotákról, zsarnokokról és egyéb
szörnyetegekrõl”. Ez a könyv nem semmi! Egy nagyon jó újságíró nagyon
jó stílusban írt könyve! De errõl legközelebb, mert ehhez több hely kell!

Csibegép

(A gyengébbek kedvéért az eredeti angol nyelvû születési anyakönyvi bejegyzésem magyar
fordítása szerint: Csizmadiáné Boros Edit Gréta Piroska.)

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

FERENCZI JÁNOSNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,

virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindenkivel,

aki ismerte, szerette, hogy

SZABADOS ORSOLYA
hosszan tartó, súlyos betegség után

elhagyott bennünket.
Hamvasztás utáni búcsúztatója

2007. szeptember 14-én,
10 órakor lesz a budafoki temetõben.

Amennyiben megtiszteli
megemlékezésünket, kérjük,

csak egy szál virágot hozzon emlékére.
A gyászoló család

Távirat: Szabados család,
7013 Cece, Deák Ferenc u. 70.

Menni kell a lakásból!
Nem lesz hajléktalan a volt fideszes

országgyûlési képviselõ és volt családja
A sárbogárdi bíróság pénteki jogerõs
döntése alapján Lengyel Zoltán feleségé-
nek, dr. Dobrovitzky Imelda háziorvos-
nak el kell hagynia és rendeltetésszerûen
vissza kell adnia sáregresi szolgálati
lakását szeptember 14-éig.
Az eljárást a sáregresi önkormányzat in-
dította, mert a faluban egy cecei házior-
vos, Leposa Zoltán — aki a sáregresi be-
tegkártyák jelentõs részével rendelkezik
már jó ideje — megpályázta és megnyerte
a háziorvosi körzetet, amelyben eddig dr.
Dobrovitzky Imelda simontornyai házi-
orvos, Lengyel Zoltán országgyûlési kép-
viselõ felesége, helyettesítésben látta el a
teendõket. A rendelõt július 13-án átadta
dr. Dobrovitzky Imelda, ám a szolgálati
lakásból nem költözött ki.
A sáregresi önkormányzat az ÁNTSZ
elõírása szerint az orvosi rendelõhöz
szükséges mellékhelyiségeket akarja a
szolgálati lakásból kialakítani. Dr.
Dobrovitzky Imelda azonban — mint az
augusztus 9-ei lapszámunkban olvasható
— férje elleni politikai támadásnak vélte,
hogy el kell hagynia a lakást, és azt nyilat-
kozta: nincs hova mennie két gyermeké-
vel.
Bebizonyosodott, hogy ez nem igaz, mert
a doktornõnek Simontornya önkormány-

zata 102 négyzetméteres szolgálati lakást
biztosít.
A háziorvos az elsõ tárgyaláson 1,2 millió
forintot kért az önkormányzattól a lakás-
ban elvégzett felújításért. Mocsár Eleo-
nóra, Sáregres polgármestere érdeklõdé-
sünkre elmondta: Lengyel Zoltán felesé-
ge most visszavonta ezt a követelését. A
bírói döntés szerint szeptember 14-éig el
kell hagynia a lakást, és rendeltetésszerû-
en kell visszaadnia azt. A felperes és az al-
peres is lemondott fellebbezési jogáról,
így a döntés jogerõre emelkedett.
Lengyel Zoltán egyébként huzamosabb
ideje külön él családjától Budapesten, így
õ se lesz hajléktalan a sáregresi lakás
visszaadása után.

Hargitai Lajos

Kérdezték
Az újság elõzõ számában is szó volt a
63-as út sárbogárdi kerékpársávjának
balesetveszélyes állapotáról. Ezzel kap-
csolatban többen is panaszt tettek. Az
egyik asszony új kerékpárjának váza a
COOP ABC elõtti beszakadt csatornafe-
délbe belehajtva törött el kedden reggel.

A virágüzlet elõtti gödörnél egy fiatal-
asszony esett el, telefonja és a vásárolt
áruk az autók alá estek. Többen is szól-
tak, hogy végig nagyon sok helyen vannak
veszélyes gödrök. Kérik az önkormány-
zatot, szólítsa fel az út kezelõjét az út
megjavítására, mielõtt még súlyosabb
baleset történik.

Lejegyezte: Hargitai Lajos


