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Sárbogárdon, az Éden kávézóban Domján Já-
nos biztosított helyet a vállalkozó nõk klubjá-

nak. Elsõ alkalommal kedden délután jöttek össze.
A jelentõs számban megjelenõ érdeklõdõ hölgyek-
nek Sipos Éva, a kamara fõtitkára tartott tájékoz-
tatót. A klub keretében személyiségfejlesztõ tré-
ningen vehettek részt a megjelentek, melyekben
tudatosíthatják a különbözõ nõi szerepeket, ame-
lyek sikeressé tehetik a vállalkozó nõt az üzleti
életben és a magánéletében is. A klub lehetõséget
ad a tapasztalatcserékre, üzleti kapcsolatok bõví-
tésére is. A klub foglalkozásain a részvétel ingye-
nes.

Jelentkezés és információ: info@fmkik.hu,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

/H/

Mi okozta az iskolákban a tömeges megbetegedést?
Mint arról múlt héten beszámoltunk, tömeges megbetegedés
volt a sárbogárdi iskolákban és óvodákban a múlt héten. Ezzel
kapcsolatban érdeklõdtem a hét elején dr. Müller Cecília
ÁNTSZ-vezetõnél, aki elmondta, hogy e hét keddig összesen 70
megbetegedés jutott tudomásukra. 10 fõ a sárszentmiklósi óvo-
dában, 31 fõ a Sárszentmiklósi Általános Iskolában, 23 fõ a Mé-
szöly Géza Általános Iskolában betegedett meg. Összesen 64 fõ
volt kapcsolatban az iskolai—óvodai közétkeztetéssel. A meg-
betegedettek által közvetve 6 családtag is fertõzõdött, köztük
egy kétéves kisgyerek. Ketten szorultak kórházi kezelésre. Úgy
tûnik, hogy a heves hányással, hasmenéssel járó fertõzés két

nap alatt lezajlott. Újabb megbetegedés nem jutott az ÁNTSZ
tudomására azóta.
A megbetegítõ kórokozó még nem pontosan tisztázott. Azt már
megállapították, hogy a 64 fõ a közétkeztetés során fertõzõdött.
A fõorvos asszony hangsúlyozta, hogy nem járványról van szó,
hanem tömeges megbetegedésrõl. A közétkeztetésben fogyasz-
tott ételek mintáit begyûjtötték, azok laboratóriumi vizsgálata
még folyik, hogy megállapíthassák a kóroki tényezõket.
Ezzel kapcsolatban végleges választ a laboratóriumi eredmé-
nyek alapján jövõ héten tudnak adni.

Hargitai Lajos

Vállalkozó nõkVállalkozó nõk
klubjaklubja

Meghívó
Sárbogárd város alpolgármestereként,
Kislók önkormányzati képviselõjeként
köszöntöm Önöket.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánl-
jam az immár ötödik alkalommal meg-
rendezésre kerülõ falunapi programun-
kat! Rendezvényünket a falu lakosságán
túl a városban, a térségben élõknek is
szánjuk. Abban hiszünk, hogy ez a ren-
dezvénysorozat jelképezi az itt élõk
összefogását, szeretetét, tenni akarását.
E programokkal, vendégszeretetünkkel
szeretnénk messzi földön ismertté tenni
ezt a kis falut.
Jártukban-keltükben bizonyára Önök is áthaladtak rajta, s talán a táj
szépsége, a környék változatossága, rendezettsége felkeltette figyelmüket,
érdeklõdésüket.
A hely, az itt élõk közössége régi idõkre tekint vissza, de az igények által
diktált egyre gyorsuló ütemû fejlõdés egyre inkább jellemzõvé válik közel
250 lakosú településünkön.
A falunapot a Sárbogárd és Térségéért Egyesület rendezi.
Õszinte szívvel ajánlom figyelmükbe településünket és falunapunk prog-
ramjait!

Ferencz Kornél
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Elszállították a szennyvíziszapot
Az elõzõ héten a Bogárd és Vidékében megjelent egy interjú,
amelyben arról volt szó, hogy Sárbogárdra folyékony hulla-
dékot, szennyvíziszapot szállítottak huzamos idõn keresztül a
pécsi és dombóvári szennyvízteleprõl. Ezzel kapcsolatban la-
kossági bejelentésre rendõrségi vizsgálat is indult, amit azóta
bûncselekmény hiányában lezártak. Mint kiderült, ez az anyag
részben a sárbogárdi hulladéklerakó területére került, részben
viszont a telep mögötti mezõgazdasági területen helyezték el,
ami miatt a talajvédelmi felügyelõség vizsgálatot indított, bír-
ságot szabott ki, és kötelezte a Vertikál Rt.-t a hulladék elszál-
lítására. Errõl olvashattak két héttel ezelõtti lapszámunkban.
Mi célból került a szennyvíziszap Sárbogárdra, és mi lett ennek
a sorsa? Errõl kérdeztem Ferencz Károlyt, a Vertikál Rt. vezér-
igazgatóját.
Ferencz Károly: — A Vertikál Rt. hat hulladéklerakót kezel az
országban, közel egymillió embernek szolgáltat, egyik ilyen te-
lepünk a sárbogárdi hulladéklerakó.
H. L.: — Igen, a Dunántúlnak kb. kétharmada az, amelyet a
Vertikál mûködtet.
F. K.: — És a Dél-Alföldön, Dél-Bácskán, Baján és térségében
is szolgáltatunk. Elsõsorban települési hulladék kezelését végzi
a társaság. A települési hulladékhoz szorosan kapcsolódik az a
szerves hulladék, amely a lakosságnál képzõdik szennyvíziszap
formájában. Ennek a szennyvíziszapnak a kezelését szintén
meg kell oldani valahogy. Ennek több módja van. Az egyik az,
hogy a hulladéklerakó takarására lehet felhasználni, illetve
megfelelõ talajvizsgálatok után szántóföldön elsõsorban a
nitrogénmûtrágyát lehet vele pótolni.
H. L.: — Persze, ennek is megvan a határa, hogy mennyit lehet a ta-
lajra vinni.
F. K.: — Ezért említettem, hogy vizsgálatot kell végezni, hogy a
talajnak milyen a nitrogéntartalma, és ennek függvényében le-
het megadni azt a mennyiséget, hogy hány kiló szennyvíziszapot
lehet elhelyezni egy négyzetméter talajra.
H. L.: — Minden szennyvíztelepnek gondja az, hogy hová helyezze
el ezt a szennyvíziszapot.
F. K.: — Éveken keresztül ezt a szennyvíziszapot általában a
szennyvíztisztító telepek mellett tárolták. Az uniós csatlakozás-
sal az unió elõírta ennek a szennyvíziszapnak a megfelelõ keze-
lését, tehát vagy komposztálás után a lerakók takarására hasz-
nálják, vagy megfelelõ feltételek mellett a mezõgazdaság hasz-
nosítja. Tulajdonképpen ezt végezzük a sárbogárdi telepen is.
Van egy 100-150 hektáros terület, ahol a vizsgálat folyik, hogy
hány kilót lehet elhelyezni nitrogén-utánpótlásként, illetve a
lerakók takarására használjuk a szennyvíziszapot.
H. L.: — De ez az anyag, ami Sárbogárdra jött, lényegesen több a
szükségesnél.
F. K.: — Ahogy a csatornázás nõ, egyre több szennyvíziszap
képzõdik az országban. Az a sajnálatos dolog történt, hogy a te-
lep kapacitása bizonyos idõszakban nem volt elegendõ, és egy
200-300 tonnányi mennyiség a talajra került lerakásra.
H. L.: — A telepen kívül?
F. K.: — Igen, a telepen kívül.
H. L.: — Ezt nehezményezte a növényvédelem.
F. K.: — Mivel ez nagyobb dózis, mint amit a talaj nitrogénpót-
lására lehet használni, ezt nehezményezte a talajvédelem.
Ugyanúgy, ahogy a szerves trágyát nem lehet egy halomban a
szántóföld végén tartani, nem lehet a szennyvíziszapot sem.
H. L.: — A Vertikál rendelte meg, hogy ennyit hozzanak ide, vagy
egyszerûen csak hozták-hozták, és amire kiderült, hogy már túl
sok, nem tudtak mit kezdeni vele?
F. K.: — A sárbogárdi lerakónak is megvan a kapacitása, amit
évenként tud fogadni. Ez valóban több volt annál. Ezért kere-
sünk más megoldást is, hogy lehet feldolgozni. Egy része kom-

posztálásra kerül, más része szántóföldi felhasználásra itt, Sár-
bogárd térségében is.
H. L. : — És a többi?
F. K.: — A nagy része szántóföldi felhasználásra, egy része meg
lerakásra kerül a Vertikál telepén Sárbogárdon és más terüle-
ten, de Sárbogárdon azért nem fogadunk nagyobb mennyisé-
get, mert biztosítani kell a helyi szennyvíztelepeknek a mûködé-
sét is.
H. L.: — Ezzel ez a dolog megnyugtatólag elintézõdik, tehát a talaj-
védelmi felügyelõség amit kért, azt tudják teljesíteni?
F. K.: — Igen, a kihelyezett iszap azóta kezelésre és a lerakón
takarásra, felhasználásra került, és az õszi idõszakban szántás-
kor, ahol erre engedély van, ott a gazdák kivihetik.
H. L.: — Ha jól tudom, 1100 hektárnyi területre kaptak most enge-
délyt, és azon bizonyos mennyiséget el lehet helyezni. A többire meg
szeretnék, hogyha a gazdákat tudnák megnyerni, hogy elhelyezzék
a szántóföldeken?
F. K.: — Mindig többe kerül a szántóföldi kihelyezés, mint a te-
lephelyes elhelyezés.
H. L.: — Mert az engedélyezés is pénzbe kerül.
F. K.: — Másrészt költség a kiszórás is, és a gazdák nem kapnak
arra támogatást. Nem véletlen az, hogy a szerves anyag, a szer-
ves trágya bevitele a földeken nem elegendõ, mert drágább,
mint a mûtrágya.
H. L.: — A híg sertéstrágyát használják még nagyobb mennyiség-
ben.
F. K.: — A paraméterei jobbak a szennyvíziszapnak, mint a híg
sertéstrágyának, tehát tápanyag-utánpótlásként sokkal jobban
használható.
H. L.: — Összegezve az eddig elhangzottakat: elmondható, hogy a
telepen kívül tárolt szennyvíziszap megnyugtató módon elhelyezés-
re kerül, amit egyrészt a sárbogárdi szeméttelep takarására hasz-
nálnak fel, más részét szántóföldön hasznosítanak szerves trágya-
ként, egy harmadik részt pedig egyenlõre telepen belül tárolnak fel-
használásig?
F. K.: — Igen, és azt zöldhulladékkal keverve komposztanyag-
ként hasznosítjuk majd.
H. L.: — De ezt már a telepen belül?
F. K.: — A telepen belül. Most is zajlik a zöldhulladékkal való
keverés; ez egy olyan takaróanyag, ami rekultivációs célra
használható.
H. L.: — Ezzel meg is szûnt végképp a szennyvíziszap beszállítása a
telepre?
F. K.: — Nem szûnt meg, továbbra is folyik a szennyvíziszap be-
szállítása.
H. L.: — Ahogy a szükséglet engedi?
F. K.: — Arra nagyon fogunk vigyázni, hogy a telep kapacitását
jobban figyelembe tudjuk venni, figyelni fogjuk, hogy ne jöjjön
be több, mint amennyit fel tudunk használni.
H. L.: — Köszönöm a tájékoztatást.

Hargitai Lajos
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Nyugdíjas-találkozó Cecén
A cecei és a sáregresi nyugdíjasklub tagjai találkoztak Cecén a
Milos-kastélyban, a nyugdíjasok klubházában. A múltkori
sáregresi meghívást adták vissza most a ceceiek. Ízletes vacsorá-
val, süteménnyel, jó zenével várták a vendégeket. Varga Gábor
köszöntõje és a vacsora után hangulatos mûsorral mutatkoztak
be a vendéglátók. Volt mezítlábas cigánytánc és népdalköri nó-
tázás citerazenével, majd késõ estig folyt a mulatság a kiváló
talpalávaló zenére.

Hargitai Lajos

KÖLTÖZÉS
CIRKUSSZAL

A sáregresi orvosi lakásból kedden folyt dr. Dobroviczky Imel-
da elköltöztetése. A költözés nem ment cirkusz nélkül.
Az ügyhöz kapcsolódó, mulatságosnak nem nevezhetõ ese-
mény is színesítette az életünket pénteken délután. Egy indula-
tos sáregresi férfi felhívta lapunk szerkesztõségét és torkasza-
kadtából üvöltve szidalmazott azért, mert az újságban leírtam,
hogy a doktornõnek ki kell költöznie a sáregresi szolgálati la-
kásból. Azt állította, hogy minden, amit leírtunk, hazugság,
majd megfenyegetett, hogy ezért elvitet az ÁVO-val. Miután
megjegyeztem, hogy 1956 óta Magyarországon nincs már
ÁVO, és jogerõs bírósági végzés van arról, hogy a doktornõnek
ki kell költöznie a lakásból, még hangosabban üvöltött, és fe-
nyegetõzött, hogy majd õ felállítja az ÁVO-t, és azok majd elin-
téznek.

Szóváltás rendõri jelenléttel
A polgármester asszony lapunknak elmondta, hogy az orvosi la-
kásnál egy helyi lakos, Gulyás Tibor bontotta kedden az egyik
melléképület tetejét, és flexszel vágta szét a tetõtartókat. Ezt
szóvá tette, majd miután az illetõ a bontást nem hagyta abba, ki-

hívta a rendõröket. Ekkorra Lengyel Zoltán országgyûlési kép-
viselõ is megjelent a lakásnál. Indulatos szavakkal támadt a
rendõrök jelenlétében Mocsár Eleonórára.

Még a fákat is kivágták

Nem elégedtek meg a költöztetõk a melléképület elbontásával
és az udvari térkõburkolat fölszedésével, hanem kivágták az ud-
varban a fákat is. A helyszínt személyesen is megtekintve ta-
pasztaltam, hogy rengeteg díszfát és egy nagy cseresznyefát is
kivágtak. Az értelmetlen, vandál pusztítás megdöbbentette a
falubelieket. Ennek többen hangot is adtak ott jártamkor.

Hargitai Lajos

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Pálfa, Sáregres településeken a helyi

csatornán szeptember 5—11-éig az alábbi mûsorok
nézhetõk körmûsorban (mûsorváltás hetente):

Cece egymilliárdja – 60 perc, Lapszemle – 20 perc, Heti Hír-
adó – 35 perc, A lélek rejtekútjai – 10 perc, I. oszt. foci megyei
összefoglaló – 55 perc, Sziréna – 35 perc, Japán képek – 20
perc, A cecei óvoda életébõl – 34 perc, London képekben –
20 perc, Díjugrató Alapon – 90 perc, Kutyák a kábítószer el-
len – 20 perc, Cece–Kisapostag focimeccs – 100 perc, A
sárbogárdi ref. orgona története – 120 perc, Interjú a sárbo-
gárdi Golgota gyülekezet pásztorával – 55 perc, Sáregresi
nyugdíjasok – 40 perc, Piszkeri – 90 perc.
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Az aranykezû borbély
Varga Sándor cecei borbélymesternél öt
évvel ezelõtt jártam elõször. Akkor
három szenvedélye volt: a borotva, az
ecset és a mandolin. A hangszerét azóta
ugyan az unokáknak ajándékozta —
mert a hallása már nem a régi —, de a ha-
marosan 90. életévét betöltõ mester még
ma is fogad vendégeket, és rendületlenül
festi a csendéleteket, tájképeket, port-
rékat. Amikor betoppantunk hozzá, ak-
kor is éppen a festéket keverte elmélyül-
ten. A vászon — rajta a grafittal fölraj-
zolt vázlattal — már az állványon várta,
az ablak mellett.
— Sanyi bácsi, mennyi képet festett, amíg
nem találkoztunk?
— Közel százat, ha nem többet.
— Az ecset mellett veszi-e még a kezébe az
ollót?
— Olyan 9-10-en járnak még ide az idõ-
sebb korosztályból hajat vágatni.
— Öt éve, amikor itt jártam, ugyanilyen
délcegen ült ebben a székben. Hogyan érzi
most magát?
— Azóta sokat változott az egészségem.
59 kg voltam 70 éven keresztül, most hi-
ányzik vagy 16 kg.
— Pedig régen sem volt kövér.
— Nem is kellettem katonának elõször.
— Pedig úgy tudom, hogy volt a fronton egy
darabig.
— 1941-ben munkaszolgálatra vittek há-
rom hónapra Mohácsra. 1944 õszén az-
tán engem is besoroztak. Akkor már nõs
voltam. Pécsre kerültem, a légvédelmi tü-
zérosztályhoz. Nem volt semmi értelme.
Kivittek bennünket nyugatra, Németor-
szágba. Ott könnyû légvédelmi fegyvere-
ket kaptunk, amik egy légi támadás után
megsemmisültek. Ezért a német parancs-
nok nem használt bennünket többet ilyen
bevetésre. Vándoroltattak bennünket
jobbra-balra, éjjel-nappal, aztán fogság-
ba estünk. 1945. május 4-én, 15 órakor az
USA katonái fogtak el bennünket a
délnémet Alpokban. 1946. április végén
kerültem haza.
— A fronton gyakorolta-e a borbélymes-
terséget?
— Amikor fogságba estünk, az amerikai
haderõ visszaszorította a németeket. A
Fekete-erdõ vidékére kerültünk. Ott a
németeknek egy egész hadseregrésze ka-
pitulált. Azok közé bevágtak bennünket
(mert mi, magyarok, 85-en voltunk). Az
ég alatt aludtunk. Az egyik sváb gyerek,
aki közénk tartozott, mondta, hogy a né-
metek frizõrt keresnek, hajat szeretné-
nek vágatni. Mondtam nekik, hogy én le-
vágom a hajukat egy evõkanál cukorért,
vagy két cigarettáért, vagy feketekávéért.
— Elég olcsón adta.
— Annyian jöttek, hogy lett cukor, kávé
meg cigaretta is. Persze, amikor odake-

rültem, nem dohányoztam én. Egy kato-
natársam fõzte a kávét (ide, Tolna me-
gyébe való, nagyon jó parasztgyerek volt,
azzal feküdtünk együtt éjjel a szabad ég
alatt), én meg aztán nyírtam a német
szoldátokat. Azelõtt azt sem tudtam, mi
fán terem a kávé. Aztán azóta rászoktam,
késõbb még az orvos is ajánlotta, mert
mindig alacsony volt a vérnyomásom.
— Remélem, a cigarettára nem szokott rá a
fogságban.
— 12 évig dohányoztam, aztán máról hol-
napra elhagytam. Az egyik võtársam te-
metésekor sok cigarettát elfüstöltem.
Másnap, mikor felébredtem, nem volt
egyetlen szál sem, kezdett a fejem is fájni
és köhögtem. Akkor megfogadtam, hogy
nem dohányzom többet.
— Régen zenélt is, többek között mandoli-
non.
— Sok éven át. Megalakítottuk a kultúr-
gárdát egy zenekarral együtt 1950-ben,
aztán jártunk sokfelé. Nagyon jó elõadá-
sokat tartottunk. Játszottunk például a
termelõszövetkezet rendezvényein, bor-
kóstolókon.
— Hol tanult mandolinon játszani?
— A fogolytáborban az ég alatt voltunk.
Erõs lehûlések voltak, hajnalra sokszor
be is havazott, és egy pokróc volt kettõnk-
nek, meg a komiszruha, azonmód feküd-
tünk. Nagyon megfáztam. Aztán fölszá-
molták az ideiglenes fogolytábort, és föl-
vittek bennünket északabbra. Éreztem
én, hogy valami baj van, de vártam pár na-
pot, aztán jelentettem a parancsnoknak,
hogy beteg vagyok. Elvittek a tiszti ba-
rakkba, ahol német, angol és amerikai or-
vosok vizsgáltak meg, és mondták, hogy a
vesével van baj. Elküldtek a holmimért
(csak egy hátizsákom volt, benne alsóne-
mû, borotva- és hajvágó készlet), aztán
beültettek egy autóba és bevittek egy 16
km-re lévõ kórházba. Négy kórházban
voltam összesen, de fogolytáborba nem
kerültem többet. Egy vöröskeresztes né-
met szerelvénnyel jöttünk haza, körülbe-
lül 850-en. A szerelvényt 40 fegyveres
amerikai katona kísérte Budapestig. A
Nyugati pályaudvaron kötöttünk ki. Ott
három nap alatt leigazoltak bennünket,
és mindenki mehetett a saját otthonába.

A mandolint a második kórházban árulta
egy német. Ott vettem 200 márkáért.
— Honnan lett annyi pénze?
— Zsoldot kaptunk minden tíz napban,
és nem tudtuk elkölteni.
— Honnan ismerte a mandolint, hiszen az
annyira nem volt elterjedt itthon?
— Nem ismertem, csak megtetszett.
Könnyû volt rajta megtanulni játszani.
— Elõtte játszott már hasonló húros hang-
szeren?
— Gyerekkoromban megtanultam ma-
gyar citerán játszani. Azután amikor fod-
rásztanuló lettem, vettem egy használt,
kétsoros, gombos harmonikát. Azt ké-
sõbb eladtam, aztán vettem egy hegedût.
Egy helybéli cigány járt hajat vágatni hoz-
zánk, õ ajánlotta. Végül már csak egy
szájharmonikám maradt, de az gyerekko-
romtól kezdve mindig volt.
— Van-e most is szájharmonikája?
— Van, de a dédunokák elrontották. A
múltkor a kezembe vettem, de a hallásom
is nagyon tönkrevan. Csak takargatom
emléknek, már nem használom. A man-
dolint meg odaajándékoztam az egyik
dédunokámnak.
— Pedig éppen meg akartam kérni, hogy
játsszon rajta egy kicsit.
— A harmadik kórházban, egy északba-
jor városkában volt egy magyar orvos be-
tegként. Neki volt egy nagy tangóharmo-
nikája meg egy gitárciterája. Annak elõt-
te nem ismertem a gitárciterát. Amikor
mondta, hogy eladó, megvettem tõle 40
márkáért. Másnap már meg is tanultam
játszani rajta.
— Két hangszerrel jött haza?
— Igen.
— A cecei zenekarban min játszott?
— A prímást segítettem, de sokszor brá-
csáztam is.
— Lagzikon is zenéltek annak idején?
— Hogyne, mentünk még vidékre is.
— Fizetségért, vagy vacsoráért?
— A fizetség 50 Ft volt és vacsorát is
kaptunk.
— A zene mellett van egy másik nagy
szenvedélye is: a festés. Mióta fest?

Folytatás a következõ oldalon�
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— Az iskolában minden hétfõn volt kézi-
munka és rajz. Lehetett kapni hatdara-
bos, kis rövid, színes ceruzákat 12 fillé-
rért. Elõször azzal rajzolgattam, aztán
hamarosan vettem gombfestékeket.
Amikor kimaradtam az iskolából, akkor
kezdtem olajjal festeni.
— Az viszont már nem volt olyan olcsó
festék.
— Nem volt olcsó, de nekem nem került
semmibe, mert a legidõsebb bátyám asz-
talosnak tanult, és adott vagy 8-10 féle
olajfestéket, amit a mûhelyben használ-
tak, régi cipõpasztás dobozok tetejébe.
Vászonnak meg kanavászt vettem a tex-
tilboltban. Azt általában szegényebb csa-
ládoknál használták lepedõnek. Egy ki-
csit drappos színû volt, de két-három mo-
sás után tiszta fehér lett. A
vakrámára kifeszített vásznat
a bátyám hígra fõzött enyvvel
bealapozta, amikor megszá-
radt, fehér olajfestékkel le
lett fedve. Arra már gyönyö-
rûen lehetett festeni.
— Mikor tért át az igazi olaj-
festékre, amivel a festõk feste-
nek?
— 1936 körül. A vendégek
között volt egy fiatalember,
aki Szekszárdon tanult. Õ ho-
zott nekem mûvészolajfesté-
ket, 12 színben, hozzá ecse-
tet, hígítót.
— Megvan-e még az a kép,
amit legelõször festett?
— Olajjal elõször egy jómódú
parasztházat festettem meg
az ott élõ család megrendelésére. A ház
még megvan, a katolikus templom mel-
lett. A kép viszont elveszett a háború
alatt.
— Miket fest, mik a kedvenc témái?
— Szerettem a virágcsokrokat, a gyü-
mölcs- és virágcsendéleteket, tájképeket.
— Hogyan fér össze a borbélymesterség, a
festés meg a zene?
— Mikor még tanuló voltam, nagyon jó-
indulatú mesterem volt, örült neki, hogy
festegetek, így volt elég szabadidõm. Ha
nem volt vendég, festettem, ha jött valaki,
letettem az ecsetet, és mentem hajat
vágni, vagy borotválni.
— A festés elmélyültséget igényel, viszont a
borbélyüzletbe, gondolom, sok vendég járt
a régi idõkben.
— Vendég általában inkább csak hétköz-
napokon délután meg este volt. Késõ es-
tig nyitva kellett lenni. Volt, hogy zárás-
kor toppant be valaki. Nem úgy volt, mint
ma, hogy elõre be kell jelentkezni. A ven-
dégek zöme szombat délután meg
vasárnap 13-14 óráig jött.
— A hét minden napján dolgozott?
— A hétfõ szabadnap volt. Akkor aztán
lehetett festeni. Ki szoktam menni a ha-
tárba témát keresni, csináltam vázlato-
kat, és az üzletben fejeztem be.

— Ha ilyen mûvészi hajlamok vannak Sa-
nyi bácsiban, miért a borbélyszakmát vá-
lasztotta?
— Mit választottam volna? Szegények
voltunk, elváltak a szüleink, édesanyánk-
ra maradtunk nyolcan. 1934-ben kerül-
tem a mesteremhez, Scwerteczky Fe-
renchez. De még ezt megelõzõen, 1933.
nyár elején a két bátyámmal elkerültünk
segédeknek Ozorára. Az egyik bátyám
asztalosnak, a másik cipésznek, én fod-
rásznak. A fodrászmester másik segédje
megmutatta nekem, hogy mi a teendõ.
Mondta, hogy takarítsam ki az üzletet,
aztán elment. Az ünnep utáni napon nem
volt vendég. Elkezdtem takarítgatni, köz-
ben nézelõdtem egy kicsit az ajtóban.
Festõi kilátás nyílt a magas szõlõhegyek-
re. Egyszer csak megjelenik a segéd, és jól
pofon vágott, hogy csináljam a dolgomat,

ne nézelõdjek. Másnap ugyanez történt.
De én is lekevertem neki egyet, aztán rá-
csaptam az üzletajtót, és Isten veled.
Mentem a mesterék lakására, kikértem a
kufferomat. Próbált marasztalni a mester
felesége, de nem volt maradásom. A bá-
tyám, aki cipésznek ment, nagyon mérges
lett rám. Mint kiderült, a másik bátyám is
otthagyta az asztalosmesterét. Fogtuk
magunkat, és hazajöttünk.
— Mikor lett önálló mûhelye?
— Az 1950-es években. Sokáig nem volt
mûhelyem. 1949-ben mestervizsgáztam
Székesfehérváron, majd megkértem az
iparengedélyt. De nem kaptam meg elsõ-
re, mert nem voltam párttag. Muszáj volt
belépni, mert itt volt a három család, és
följelentgettek, hogy nem volt iparom,
mégis dolgoztam.
Az apósoméknál laktunk 12 évig. Ez a
mûhely egy férfi, nõi fodrászé volt, mel-
lette dolgoztam. Aztán amikor elköltö-
zött innen, átadta nekem az üzlethelyisé-
get a lakással együtt.
— Ezek a bútorok voltak akkor is?
— Két tükör volt két fodrászszékkel, meg
egy pad. Az egyik széket már eladtam.
— Volt Sanyi bácsinak inasa?
— Egyetlenegy tanulóm volt. Az apja
kuncsaftom volt, aztán nagyon akarta,
hogy vegyem föl a gyereket. Elõször nem
akartam fölvenni, mert tanulót tartani

egy kicsit komolyabb kötelezettség. Az-
tán két esztendõre csak leszerzõdtettem.
Szegény gyereknek a nõi fodrászatot má-
sutt kellett elsajátítania, mert itt azzal
nem nagyon foglalkoztam.
— Pedig Sanyi bácsi nõi fodrászatból is
vizsgát tett Fehérváron.
— Amikor rám került a vizsgán a sor,
mondtam, hogy én csak a férfifodrászat-
ból akarok vizsgázni, mert nem tanultam
a nõi fodrászatot. Az én mesterem idejé-
ben nem is volt tartós hullám. Az egysze-
rûbb nõi hajvágásokat ismertem (mint
például a fiús eton, a simán körbe vagy
oválba vágott), de ez nem volt elég. Egy
év múlva újra mehettem vizsgázni.
— Hogy tudta megtanulni, ha nem is volt
Cecén nõi fodrász? Kísérletezett a vendé-
gein?
— Igen. Sok kisleányt is hoztak hajat vá-

gatni. Õk nyugodtak voltak, nem
féltek az ollótól, nem úgy a fiúk.
Volt, aki kiugrott a székbõl. A
mûhely elõzõ tulajdonosának fe-
lesége besegített nekünk, tõle sa-
játítottam el a nõi hajvágás alap-
jait.
— Sanyi bácsinak ki vágta le a
haját és ki borotválta?
— Én magam. De most már csak
óvatosan használom a borotvát,
mert a kezem nem a régi.
— A képeibõl volt-e már kiállí-
tása?
— Helyben igen, másutt még
nem.
— Sok helyen ismerik a nevét a
környéken, hiszen sokaknak fes-
tett már. Mi volt a legmesszibb

hely, ahova festett?

— Az USA-ba, a budapesti nagykövetsé-
gen dolgozók révén, és Svédországba
Móré Imrének.

— Vannak-e olyan képek, amik különösen
kedvesek Sanyi bácsi szívének, és amiktõl
nem tudott megválni?

— Volt olyan tájkép és csendélet, amit
utólag megbántam, hogy eladtam. De ké-
szültek képek a gyerekekrõl, családról, a
házunkról, a cecei utcákról is, amik máig
megvannak.

— Hogyan ünnepli a 90. születésnapját?

— Hát, angyalkám, az attól függ, hogy
megérem-e a november 15-ét.

— Az mindjárt itt van.

— Ha megérem, biztos, hogy jól fogom
érezni magam a család körében. Szeret-
nek nagyon, meg én is õket.

— Jó egészséget kívánok! Remélem, hogy
95 éves korában újra meglátogathatom.

— Ha a Teremtõ meghallgatná a kérése-
met, hogy még egy darabig föl tudjak éb-
redni, öltözködni, magamat ellátni, a na-
pot olvasással, festegetéssel eltölteni, ak-
kor nem volna rossz, ha megérném.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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A fahasáb életre keltése
Váraljai Péter fafaragásaival ismerkedhetnek meg az érdek-
lõdõk a héten a sárszentmiklósi evangélikus parókián. A fiatal
asztalosmester neve újként csenghet a sárbogárdiak számára,
hiszen nemrég költözött városunkba Biatorbágyról. Itt találta
meg ugyanis élete párját, Melis Orsolya evangélikus hitokta-
tót, akivel a közelmúltban léptek frigyre.
Azonban — ahogy ez az alábbi interjúból is kiderül — nemcsak
a kiállítás révén találkozhatnak Péterrel és munkáival, hanem
a sárszentmiklóson nyílt mûhelyében és a tervei szerint induló
fafaragó szakkörön is.

A kiállítást a helyi evangélikus közösség kamarakórusa nyitotta
meg, majd Bõjtös Attila, a gyülekezet vezetõje, valamint Rácz
Jenõ, Péter sógora, aranymûves, restaurátor méltatták az alko-
tót. Péter arról beszélt az egybegyûlteknek, hogyan került közel
a fához 10 éves korában, hogyan kapott indíttatást Nemesi Fe-
renc népmûvésztõl. Az itt szerzett alapokra építette azt a tu-
dást, amit a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában és tech-
nikumban, majd különbözõ mesterek mellett sajátított el.
Egy-egy kiállítási tárgy megszületésérõl is szólt.
A megnyitót követõen elegyedtünk beszélgetésbe:
— Figyeltem a motívumokat a munkáidon; letisztult, egyszerû,
népi formákat használsz — honnan jöttek ezek?
— Egy szakkörön szerettették meg velem a népi motívumokat,
rozettákat, ékfaragást, amiket egy kés segítségével készítünk el.
A csontba való faragást is megkedveltette velem a szakkörveze-
tõm, aki óriási hatással volt rám az egész életével.
— Van-e olyan gyökere ezeknek a motívumoknak, mint például a
hímzéseknek, hogy az egyik az ország ezen tájáról, a másik más-
honnan való? Van-e olyan, ami különösen közel áll a szívedhez
ezek közül?
— Nem foglalkoztam azzal, hogy mely népi hagyományok Ma-
gyarország melyik területén elterjedtebbek. Inkább az egysze-
rû, szabályos, megszerkesztett formák nõttek a szívemhez, ami-
ket szinte két mozdulattal ki lehet faragni.
— Otthon használjátok-e a kiállított tárgyakat? Megtöltötted-e a
munkáiddal akár a szüleid házát, akár a feleségeddel, Orsival kö-
zös otthonotokat?

— Amik itt láthatók, azok a közös otthonunkban vannak. Ami-
kor készültem erre a kiállításra, kicsit el is szomorodtam, hogy
csak ennyi van. Sokat elajándékoztam, köztük egy gyönyörû
sulykolót, amit nem tudom, kinek adtam.
— Kellene egy újat csinálnod.
— Valószínû. Majd a leendõ fafaragó szakkör keretében sze-
retném elkészíteni, a gyerekekkel együtt, akik esetleg jelentkez-
nek. Amikor az jut eszembe, hogy milyen nagy örömöt jelentett
számomra, amikor átadtam valakinek egy-egy munkám, akkor
mégsem sajnálom, hogy elajándékoztam.
— Láttam a képeken, hogy az apróbb használati tárgyakon kívül
foglalkozol kerti és benti bútorokkal, erkéllyel, lépcsõvel. Miket
készítettél eddig, amikre különösen büszke vagy és nagy kihívást je-
lentettek számodra?
— Az a jó, ha az ember megelégedettséggel adja ki a kezébõl az
elkészült munkát. Ezt úgy lehet elérni, ha nagyon odafigyel, és
egy egyszerû munkába is valamilyen motívumot rejt el. Egyik
nagyon kedves munkám az volt, amikor két emeletet kellett
összekötni egy húzott falépcsõvel, amit két oszlopra tehettem
rá. A lépcsõ mindkét végét bele kellett vájni a lépcsõkarba. Rö-
vid idõ állt rendelkezésre. Ha újra kellene kezdeni ezt a mun-
kát, most már nem biztos, hogy bele mernék kezdeni, de végül
nagy sikerélményem volt; sok vendég használja azt a lépcsõt.
Hálásan emlékszem vissza erre a feladatra.
— Egy fafaragó, miközben elkészít egy munkát, maga is csiszo-
lódik. Te ebbõl mit tapasztaltál saját magadon lelkileg?
— Amikor kiadok egy munkát a kezembõl, mindig látok egy hi-
ányosságot benne. Ha újra kellene kezdeni, akkor egy kicsit
másképp csinálnám. Ez az, ami motivál, ami elõbbre visz, hogy
legközelebb még többet, jobbat tudjak nyújtani. Az építõ kriti-
kák is fontosak, amiket nem könnyû hallgatni, de nem szabad
õket kizárni. Van olyan nyugodt idõszak, amikor szívesen leül-
ne az ember a fotelbe, mert úgy érzi, elért valamit, onnan már
nem kell tovább fejlõdni, de ez inkább a megtorpanás jele. A
környezetem mindig segített abban, hogy ne torpanjak meg so-
ha, és mindig olyan útra sodortak a körülmények, hogy újabb és
újabb kihívások elé kerültem. Például most is, hogy megnyitot-
tam az asztalosmûhelyemet.
— Hol van ez a mûhely?
— A sárszentmiklósi gyülekezettõl 600 méterre. Ott szerkesz-
tem, gyalulom meg az anyagot, és a helyszínen szerelem össze.
Nagyon szeretem a fa illatát, a mûhely melegségét, szeretek té-
len a ropogó tûz mellett dolgozni. Nincs nagyobb élmény
számomra, mint az alkotás öröme.

Hargitai Kiss Virág

Természetbarátok figyelem!
A városi természetbarátok következõ túrájukat az elõre jel-
zett szeptember 22. helyett 23-án, vasárnap bonyolítják le.
Cél: Szekszárd mellett a Sötét-völgy. Indulás: 7 óra 30 perc.

A völgy bejáratánál kiépített parkolóhely, horgásztó, büfé,
az erdõben források és kiépített tûzrakóhelyek találhatók. Jó
idõ esetén bográcsozás!

Mindenkit szeretettel vár a városi bizottság
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PÉNTEK, 17 óra: megnyitó — köszöntõt mond Juhász János;
17.15 óra: a sárbogárdi fúvószenekar mûsora;
18 óra: a Black Time világbajnok tánccsoport mûsora;
19 óra: utcabál (Szabó Gábor).

SZOMBAT, 8 órától: térségi ifjúsági és roma sportnap
(roma—rendõr-összecsapás, városrészek bajnoksága).

A rendezvényt kiemelten támogatják és megnyitják az Országos Cigány Önkormányzat vezetõi:
Teleki László és Orsós Vendel.
12 órától: faluebéd;
15 óra: Bíró Kriszti mûsora;
16 óra: Szentgyörgy néptáncegyüttes mûsora;
18 óra: Románcos Krisztofer mûsora;
19 órától utcabál (Turi Duó);

21.30 óra: Bódi Guszti
és a Fekete Szemek.

VASÁRNAP, 8 órától fõzõverseny
(jelentkezni lehet a 06 (30) 617 0575-es telefonszámon
Kovácsné Kiss Máriánál);
10 órától szüreti felvonulás;
12 óra: faluebéd;
13 óra: Komor László bábelõadása;
14.30 óra: köszöntõk;
ökumenikus istentisztelet;
faültetés a rendezvény alkalmával;

17 óra: Csonka András mûsora;
18 óra: utcabál (Szabó Gábor).

V. Kislóki FalunapokV. Kislóki Falunapok

2007. szeptember 14-15-16.2007. szeptember 14-15-16.
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SÁRBOGÁRD HELYI JÁRATOS AUTÓBUSZVONALAK MENETRENDJE
Üzemeltetõ: HETI 2002 Kft. (2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.) Érvényes: 2007. szeptember 1-jétõl

I. vonal menetrendje II. vonal menetrendje

III. vonal menetrendje

IV. vonal menetrendje X= csak munkanapokon közlekedik

X= csak munkanapokon közlekedik; Y= csak szombati napokon közlekedik;
Z= vasárnap kivételével minden nap közlekedik

X= csak munkanapokon közlekedik;
Y= vasárnap kivételével minden nap közlekedik

X= csak munkanapokon közlekedik
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A Csipike Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése
Számviteli beszámoló (adatok forintban)
A. összes közhasznú tevékenység bevétele 405.951
1. közhasznú mûködésre kapott támogatás

a. alapítótól 0
b. központi költségvetésbõl 123.138
c. helyi önkormányzattól 80.000
d. egyéb 0

2. Pályázati úton elnyert támogatás 200.000
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0
4. Tagdíjból származó bevétel 2.000
5. Egyéb bevétel (bankkamat) 813
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Tényleges bevételek (A+B) 405.951
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 295.753
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 295.753
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A-E) 110.198
H. Nem pénzben realizált eredmény 0
I. Adózás elõtti eredmény 0
J. Fizetendõ társasági adó 0
K. Tárgyévi eredmény 110.198

Tájékoztató adatok:
Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 0

1. Bérköltség 0
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 0

(alkalmi munkavállalók juttatása, közteherjegy)
3. Bérjárulékok 0

Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások 194.764
Értékcsökkenési leírás 0
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások 100.989
Tárgyévben kiutalt 1% összege 123.138

Az új tanév indítása a sárszentmiklósi ÁMK-ban
Június végén létrejött a Sárbogárd—Nagylók Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás. A jelenlegi oktatási rendelkezések
szerint a nagylóki tagiskolában elsõtõl hatodikig tanulhatnak a
gyerekek, a 7-8. osztályosok az idén már a mi iskolánkban foly-
tathatják tanulmányaikat. Az iskolabusz felnõtt kísérõvel
7.10-kor indul Nagylókról és 13.30-kor megy vissza a település-
re.
Augusztus közepén intézményünk az óvoda—iskola—közmû-
velõdés egységek mellett egységes pedagógiai szakszolgálattal
bõvült. Ezt nemcsak a szolgáltatások köre, hanem a gazdaságo-
sabb mûködtetés miatt is örömmel szorgalmaztuk. A szakszol-
gálat a Sárbogárdi kistérség teljes területén végez majd korai
fejlesztést, nyújt logopédiai ellátást, szervezi a gyógytestne-
velést mint új, régen kért és várt lehetõséget az egészségjavító
testmozgásra.
Milyen feltételekkel, lehetõségekkel indul az új tanév az isko-
lánkban? Tanulólétszámunk 461 fõ a 19 osztályban. Iskolaott-

honos formában tanulhat az elsõ három évfolyam. „TIOK”
(Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központ) pályázatunk tette
lehetõvé, hogy a használható tudást nyújtó oktatás érdekében a
képességek, készségek fejlesztésére irányuló, úgynevezett kom-
petencia alapú tanítási eszközöket, módszereket alkalmaz-
zunk.
Napközit a negyedikesek, tanulószobát az 5-8. osztályosok vá-
laszthatnak a másnapi felkészüléshez. Lehetõséget biztosítunk
a figyelem játékos, az olvasás számítógépes programmal segí-
tett fejlesztésére. A kötelezõ tanórákat 4.-ben kézmûves, 5-6. és
8. osztályokban dráma-, etika-foglalkozások, 7-8.-ban emelt
szintû matematika, sakk, angol, francia, informatika szakkörök,
énekkar, sportkörök egészítik ki. A Violin Mûvészeti- és Zene-
iskola — igaz, megemelt tandíjak mellett — intézményünkben
hangszeres (zongora, fúvósok, szolfézs), néptánc és modern
tánc tanszakokat indít.
A tanári testületben is történtek személyi változások. A koráb-
ban Pusztaegresen dolgozó pedagógusok nálunk tanítanak.
Nyugdíjba vonult Nyulász Péter, Huszár Ignácné és Varga
László. Köszöntjük õket, és nagyon boldog nyugdíjaséveket kí-
vánunk! Új pedagógusaink: Dizseri Péter történelem-földrajz
és Kovács Krisztián matematika-informatika szakos tanárok.
Értesítést kaptunk arról is, hogy 696.241 Ft adó 1%-felajánlás
érkezett az iskolai alapítvány számára. Köszönjük a segítséget
támogatóinknak! Tanulóinknak eredményes, szép iskolai él-
ményeket nyújtó, pedagógusainknak nyugodt, kiszámítható új
tanévet kívánok!

Horváth Ferencné igazgató

Nagylóki gyerekek beszámolója az új iskoláról

Elsõ hetünk az iskolában
Szeptember 1-jén, szombaton megkezdõdött az új tanévünk
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Hétfõn az elsõ taní-
tási napon bemutatkozott az új osztályfõnökünk, Gajgerné
Erõs Mária. Szépen, lassan megismerkedtünk a sulival, me-
lyik terem hol van, mit hol találhatunk. A másik nagylóki cso-
port, a 8/c tanulói is felfedezték az ismeretlen hely fontosabb
pontjait. Osztályfõnökük Kovács Krisztián, aki Nagylókon
és Sárszentmiklóson egyaránt tanít.

Az elsõ héten kíváncsi tekintetek kísértek bennünket min-
denhová. Pár nap múlva ez a kíváncsiság alábbhagyott, és ba-
rátkozni kezdtek velünk. Furcsa volt az iskola, az ottani szo-
kások, de emellett nagyon tetszik nekünk ez a sok újdonság.
A tanárok jó fejek. Azért a nagylóki iskola is nagyon hiány-
zik. Fárasztó a mindennapi buszozás és a korai kelés.

Azért várjuk az új tanítási napokat; persze, amint ráérünk,
meglátogatjuk a nagylóki sulit.

Czeiner Brigitta 7. c, Csillag Vanessza 7. c,
Nánási Eszter 7. c, Zsida Erika 7.c
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A Femol-csoport állása:
1. LMSK 4 4 - - 7-0 12
2. Káloz 4 3 - 1 12-6 9
3. Mezõszilas 4 2 2 - 13-5 8
4. Adony 4 2 1 1 11-2 7
5. Pálhalma 4 2 1 1 9-4 7
6. Cece 4 2 1 1 8-7 7
7. Seregélyes 4 2 - 2 10-5 6
8. Baracs 4 1 2 1 6-6 5
9. Mezõfalva 4 1 2 1 6-6 5
10. Zichyújfalu 4 1 1 2 9-11 4
11. Enying 3 1 1 1 6-8 4
12. Tác-Csõsz 4 1 1 2 5-8 4
13. Lajoskomárom 4 1 - 3 1-16 3
14. Kisapostag 4 - 2 2 3-6 2
15. Sárbogárd 3 - 1 2 3-9 1
16. Füle 4 - 1 3 2-13 1

ENYING—LSC SÁRBOGÁRD ?-?
Enying, 120 nézõ, vezette: Fábián.

Enying: Máté, Balogh, Pudelka, Bata,
Paluska, Csókás, Tárkányi, Szabó, Ger-
gics, Vass, Molnár.

Sárbogárd: Sipõcz, Szabó J., Szabó K. J.,
Tomán, Bognár, Baki, Szabó A., Huszár,
Sebestyén, Szabó Z., Hegedûs.

A mérkõzés eredményét valószínûleg
csak lapzárta után tudjuk meg, ezért sze-
repel a két kérdõjel a tudósítás elején.
Botrányos körülmények között félbesza-
kadt ugyanis a mérkõzés a két kisvárosi
csapat összecsapásán, ezért az eredmény
csak a keddi fegyelmi bizottsági határo-
zat után derül ki.

Csapatunk nagyon fegyelmezetten, hal-
latlan gyõzni akarással, már az elsõ pilla-
nattól kezdve magához ragadta a kezde-
ményezést. A hazaiak az elsõ félidõ 28.
percéig a tizenhatosunkig sem jutottak
el.

Az elsõ 4 percben 4 szögletet végezhet-
tünk el, nem beszélve a számtalan bedo-
básról. Szabó A. fejese, Tomán szabadrú-
gása, majd Huszár és Bognár lövései je-
lezték fölényünket. A 20. percben lökés
miatt egy szabályos góltól fosztotta meg a
játékvezetõ csapatunkat. Huszár az el-
lenfél térfelérõl elvégzett szabadrúgását
az egyik menteni igyekvõ védõ a megle-
pett Máté mellett saját kapuja közepébe
csúsztatta, s közben látott szabálytalansá-
got a játékvezetõ. És kizárólag õ. A 24.
percben egy jobb oldali szögletet követõ-
en Bognár rövid oldalról megcsúsztatott
fejese alig ment el a bal oldali kapufa mel-
lett. A 28. percben a hazaiak bal oldalról,
a 11-es pont magasságából elvégzett, éle-
sen belõtt szabadrúgását védte Sipõcz. A
gyors ellentámadásból bedobáshoz jutot-
tunk. Huszár hatalmas bedobása után
Szabó Z. lõtte ki a hazaiak kapujának bal
alsó sarkát, 0-1.

A 39. percben szabadrúgáshoz jutott az
enyingi csapat. A jobb oldalról, az alapvo-
nal közelébõl elvégzett szabadrúgás utá-
ni fejest magabiztosan hárította kapu-
sunk. A 43. percben Huszár óriási, jobb
oldali bedobását Baki egybõl, fordulásból
a kapuba vágta, 0-2.

A következõ percben elveszítette fejét a
hazai csapat néhány játékosa. Egy vita-
tott ítéletet követõen — amelybõl egyéb-
ként rengeteg volt és mindkét csapatot
sújtotta — támadtak a játékvezetõre. A
félidõ vége elõtt Vass, Paluska és Pudelka
„sárgult” be. Már az elsõ gólunk után fo-
lyamatosan reklamáltak, folyamatosan
megjegyzéseket tettek a játékvezetõ
ténykedésére.

A szünet után, az 50. percben Szabó Z.
nagyszerû csellel remekül hozta magát
helyzetbe, bal lábas lövése a felsõ kapufá-
ról pattant a mezõnybe Sebestyén felé,
akinek fejese elkerülte a kaput. Az 56.
percben Tárkányi is sárga lapos figyel-
meztetést kapott. Az 57. percben gyors
labdakihozatal után Huszár kapott na-
gyon jó keresztlabdát Hegedûstõl. A vé-
dõket maga mögött hagyva, a labdát bel-
sõvel a kapu jobb sarkába helyezte. Min-
taszerû támadásból született a harmadik
gólunk, 0-3.
A 65. percben Sipõcz kirúgásával Szabó
Z. ügyes csellel indult, keresztlabdáját
Huszár Hegedûs elé tette, aki a bal oldal-
ról, jó 25 méterrõl ballal a kapuba csavar-
ta a labdát, 0-4.
A középkezdést követõen ismét egy vitat-
ható ítélet végképp kihozta sodrából a
hazaiakat.
A játékvezetõre támadó játékosok közül
Tárkányit, Paluskát és Pudelkát kiállítot-
ta Fábián.
Ezt már a hazai kispad sem bírta tovább.
Már elõzõleg is voltak gondjai a játékve-
zetõnek az enyingi csapat trénerével, de
most az egész kispad egy emberként tá-
madt a játékvezetõre.
Rendezõk, partjelzõk próbálták megvé-
deni a bírót, ám egy felbõszült szurkoló
megrúgta a játékvezetõt, aki lefújta a
mérkõzést. Ekkor már az egész enyingi
szurkolótábor a játékvezetõk ellen for-
dult. A mieink fegyelmezetten, saját tér-
felünk közepén csoportosulva figyelték
és várták a fejleményeket. A levonulás
nem volt egyszerû. A szurkolók megdo-
bálták a bevonuló játékvezetõket. A rend
õrei is megjelentek, mert a felháborodott
nézõk nem tágítottak.
Sajnos, a mérkõzés csúnyán, durva ese-
ményekkel, idõ elõtt ért véget. Csapa-
tunk fegyelmezett, gyors, színes, eredmé-
nyes játékát a hazai nézõk dicsérõ szavak-
kal és tapssal jutalmazták. A gyenge játé-
kot nyújtó hazaiak legfõképp dühkitöré-
seikkel, folyamatos szövegeléseikkel,
reklamálásaikkal „tûntek” ki. Persze
nem ok nélkül tették. A játékvezetõ sze-
replése, mûködése nem tetszett a lelátón
helyet foglaló szövetségi ellenõrnek sem.
Abban, hogy a mérkõzés így ért véget, s
hogy elszabadultak az indulatok, a játék-
vezetõ ténykedésével nagymértékben
hozzájárult. Legközelebb csapatunk ha-
zai pályán Cece csapatát fogadja.
A találkozó 2007. szeptember 16-án lesz.
A bajnoki mérkõzés 16 órakor kezdõdik.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport
eredményei:

Mezõszilas—Pálhalma 1-1 (0-0)
240 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Fekete, illetve Fehér. Ifjúsági mérkõzés:
2-1.

Baracs—Adony 1-1 (0-1)
190 nézõ, vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ:
Szabó, illetve Kármán. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-3.

Zichyújfalu—Füle 2-2 (1-1)
150 nézõ, vezette: Béd. Gólszerzõ: Ko-
vács, Újfalusi, illetve Császár, Hambalgó.
Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Mezõfalva SE—Tác-Csõsz 0-0
100 nézõ, vezette: Nagy T. Ifjúsági mér-
kõzés: 4-5.

LMSK—Seregélyes SE 1-0 (0-0)
200 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ:
Dila. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Káloz SE—Lajoskomárom 5-0 (2-0)
200 nézõ, vezette: Farkas. Gólszerzõ:
Molnár T. (2), Májer D., Balogh, Papp.
Ifjúsági mérkõzés: 3-3.

Cece—Kisapostag SE 2-0 (1-0)
150 nézõ, vezette: Masinka Cs. Gólszer-
zõ: Juhász (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Az Enying—Sárbogárd
találkozót a 65. percben 4-0-ás vendégve-
zetésnél Fábián Balázs játékvezetõ félbe-
szakította. „Kisebb” csetepaté alakult ki
a játéktéren, melynek szelébõl informáci-
ónk szerint a játékvezetõ — akinek ez
már nem ez elsõ ilyen esete — is kapott.
Ekkor már négyfõs emberhátrányban
futballoztak a hazaiak.

Felhívás
Kérjük az elõzõ évi teremfoci-bajnok-
ságon résztvevõ csapatok vezetõit,
képviselõit, hogy 2007. szeptember
15-én, szombaton, 17 órakor az LSC
Sárbogárd Ady Endre úti sporttelepén
tartandó megbeszélésre jöjjenek el.

Szervezõk
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Sárszentmiklós—
Bakonycsernye 4-2 (0-0)

Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Lakk.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Markovics, Bakos
(Tórizs), Szabó L., Právics, Král (Arany),
Szabó Z. (Zámbó). Edzõ: Horváth Csaba.
Bakonycsernye: Lukács (Dreska), Guit-
precht, Hancsák, Zách, Schneider, Hanz-
li, Varga, Arany (Sáfár), Tóth (Galló),
Kadlecsik, Simek. Edzõ: Hancsák Gábor.
A borongós idõjárás ellenére nagyszámú
nézõ tekintette meg a most feljutott
Bakonycsernye elleni mérkõzésünket,
melynek tétje az elsõ helyezésünk megõr-
zése volt. A mérkõzés elõtt mindkét
edzõvel beszélgettem, melynek során
Csaba csak a gyõzelmet tartotta elfogad-
ható eredménynek, míg Gáborék egy
X-re jöttek. Valljuk meg, ebben joggal bi-
zakodtak, mert az eddig lejátszott mérkõ-
zéseik mindegyike döntetlenre végzõ-
dött.
Rövid tapogatózás után nyilvánvalóvá
vált, hogy a vendégcsapat 10 emberrel vé-
dekezik, és a támadás lehetõségét szinte
teljesen feladták. Az elsõ játékrész jelen-
tõs részében mi birtokoltuk a labdát, de
nem tudtunk fogást találni az ellenfélen,
így gól nélküli döntetlennel vonultak pi-
henõre a játékosok. A szünetben a hazai
szurkolók nem voltak elkeseredve, és
hangot adtak azon véleményüknek, mely
szerint csak az elsõ találatot nehéz meg-
szerezni, utána már menni fog, és gólok-
kal nyerünk. A második játékrészben ne-
kirontottunk az ellenfélnek, és szinte fu-
tószalagszerûen vezettük támadásainkat,
mely eredményre vezetett az 57. percben,
mikor Szabó L. szögletét Král a hosszú
sarokba fejelte, 1-0.
Továbbra is támadásban maradtunk és a
cserék következtében átszervezett csapa-
tunk szinte akkor került helyzetbe, ami-
kor csak akart. 68. perc: Právics mértani
pontosságú beadásánál Zámbónak 4 mé-
terrõl már nem volt problémája, 2-0.
A hazai közönség elkönyvelte a gyõzel-
met, csak úgy, mint csapatunk. Szemmel
láthatóan nem volt benne a gól a vendég-
csapatban, amely ekkora hátránynál to-
vábbra is 10 emberrel védekezett. Majd
jött a hidegzuhany a 84. percben, mert
Papp Z. védése után Varga kapásból ha-
talmas gólt ragasztott a hálóba, 2-1.
86. perc: négy egymásra váró védõnk kö-
zött Kadlecsik kilépett, és 12 méterrõl a
hálóba lõtt, 2-2.
Mindkét gól, de különösen a második óri-
ási védelmi hiba volt. Ekkor a hazai szur-
kolók már kezdtek keseregni, mert egy
megnyert meccset engedtünk ki a ke-
zünkbõl. Az egyik szurkoló hangot adott
azon véleményének, ha innen felállunk,

akkor kijelenthetõ, hogy van tartása a
csapatnak. Ezután fesztiváli hangulatot
teremtettek játékosaink, mert a 88. perc-
ben Szarka fejelt a hálóba, majd a 91.
percben Tórizs lefutotta védõjét, és a kö-
zépen érkezõ Zámbó elé passzolt, aki
nem hibázott, így kialakítva a 4-2-es
végeredményt.
A mérkõzés összképét tekintve megérde-
melten tartottuk itthon a három pontot a
kifejezetten szervezetten, néhol önfelál-
dozóan védekezõ bakonycsernyei csapat
ellen egy sportszerû mérkõzésen. Sokak
az elsõ félidõben hiányolták az átütõ erõt
részünkrõl, de valljuk meg, nem egyszerû
egy felállt védelem ellen gólt szerezni.
Visszautalva szurkolónk megjegyzésére,
bizony van tartása csapatunknak, mely a
2 perc alatt bekapott 2 gólra 3 perc alatt
2-vel válaszolt, akkor, mikor már más csa-
patok az „öltözõben vannak”. Lehoztuk a
kötelezõt, és pontveszteség nélkül vezet-
jük a tabellát. Hét végén, szombaton, iga-
zi értékmérõ mérkõzést játszunk Velen-
cén, melyet, ha hozunk, beigazolódik a
kápolnásnyékiek véleménye, mely sze-
rint köztük és köztünk dõl el a bajnoki
cím sorsa. Korai még ilyen jóslatokba
bocsátkozni, és mindig a soron következõ
mérkõzésre kell összpontosítani.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Bakonycsernye 3-1

Góllövõink: Rigó, Nagy, Bartók.
Ez a gyõzelem nem csak ezért nagy érté-
kû, mert a mérkõzés jelentõs részét em-
berhátrányban játszotta csapatunk, ha-
nem azért is, mert zsinórban a harmadik
volt. Most meg kellene dicsérnem csapa-
tunkat, de nem teszem, mert ezidáig
ahányszor ilyen jellegû cselekedetet tet-
tem, a következõ mérkõzésen mindig
megfáztak.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Sárszentmiklós 4 4 - - 16-2 12
2. Kápolnásnyék 4 3 - 1 13-3 9
3. Velence 4 3 - 1 13-8 9
4. Polgárdi 4 2 1 1 10-4 7
5. Alba Regia 4 2 1 1 10-5 7
6. Bicske 4 2 1 1 11-9 7
7. Iváncsa 4 2 1 1 6-4 7
8. Kisláng 4 2 - 2 10-12 6
9. Sárszentmihály 4 2 - 2 8-14 6
10. Sárosd 4 2 - 2 2-8 6
11. Aba-Sárvíz 4 1 2 1 4-3 5
12. Csór 4 1 - 3 7-11 3
13. Szabadegyháza 4 1 - 3 6-10 3
14. Bakonycsernye 4 - 3 1 4-8 3
15. Etyek 4 - 1 3 4-12 1
16. Pusztaszabolcs 4 - - 4 7-17 0

Hirdetmény
Az M8-as gyorsforgalmi út Veszprém
(Tapolcai út) és Dunaújváros (M6-os
autópálya) nyomvonalszakasz 32+
500—91+100 km-szelvény közötti
szakasz terepbejárása ügyében a Kul-
turális Örökségvédelem Szakszolgálat
feltárási engedély iránti kérelmet
nyújtott be hivatalomhoz. A kutatan-
dó terület M8-as gyorsforgalmi út
Veszprém (Tapolcai út) és Dunaújvá-
ros (M6 autópálya) nyomvonalszakasz
31+500—91+100 km szelvény közötti
szakasz (Fejér megye) régészeti lelõ-
helyek terepi azonosítása, lelõhelyek
korának és kiterjedésének meghatá-
rozása. Hatóságom 2007. augusztus
27-én, 430/2191/3/ 2007. számon enge-
délyt adott a terepbejárásra. Az errõl
hozott határozat a kálozi, dégi, sárbo-
gárdi polgármesteri hivatalban tekint-
hetõ meg.

Gonda Judit,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

székesfehérvári irodájának vezetõje

A Déli-csoport
eredményei:

Beloiannisz—Nagyvenyim 1-0 (1-0)

Vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Török.

Nagylók—Rácalmás 2-2 (1-1)

Vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Kucsera, Ré-
pási, illetve Hepp (2).

Besnyõ—Perkáta 4-2 (3-1)

Vezette: Rémai. Gólszerzõ: Miklós (3),
Matkovics, illetve Tomor, Paksi.

Mezõkomárom—Alap 1-3 (1-1)

Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Toldi, illetve
Fenekes (2), Imre.

Kulcs—Vajta 2-1 (0-0)

Vezette: Piros. Gólszerzõ: Radnó, Posch,
illetve Rupa.

Elõszállás—Dég 0-1 (0-0)

Vezette: Tömöri. Gólszerzõ: Cseke.

A Déli-csoport állása:
1. Dég 4 4 - - 14-3 12
2. Alap 4 3 1 - 9-5 10
3. Beloiannisz 4 3 - 1 6-8 9
4. Elõszállás 4 2 1 1 13-8 7
5. Nagyvenyim 3 2 - 1 10-5 6
6. Rácalmás 4 1 1 2 9-8 4
7. Besnyõ 3 1 1 1 6-5 4
8. Kulcs 4 1 1 2 7-12 4
9. Nagylók 4 1 1 2 6-12 4
10. Mezõkomárom 4 1 - 3 8-11 3
11. Sárszentágota 3 1 - 2 6-10 3
12. Perkáta 3 1 - 2 4-6 3
13. Vajta 3 - - 3 2-6 0
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Cece—Kisapostag 2-0 (1-0)
Cece: 150 nézõ. Vezette: Masinka Csaba.
Cece: Kimiti Z., Hegedûs J., Pintér, Király L., Kimiti L. (Tóth),
Juhász, Hegedûs Gy., Klazer, Németh (Király G.), Szikszai
(Kovács), Salamon.
Kisapostag: Juhász, Kajári (Sebestyén), Pék, Törjék, Sümegi,
Bozó, Nagy D., Nagy A., Rácz, Simon, Takács (Szántó).
Hazai támadásokkal indult a mérkõzés, már az 1. percben Sala-
mon 18 méteres kapáslövéssel tesztelte a vendégkapust. 7. perc:
cecei gólhelyzet, Juhász az 5-ösrõl a kapusba rúgta a labdát. 20.
perc: az elsõ vendégtámadás végén Nagy D. 12 méterrõl a kapu
mellé lõtt. 23. perc: Szikszai lövését védte Juhász. 27. perc: a ha-
zai nyomás góllá érett. Salamon 28 méteres szabadrúgását
Juhász lõtte a hálóba, 1-0.

33. perc: Hegedûs Gy. lövése a kapufa tövénél hagyta el a játék-
teret. 41. perc: Pintér távoli lövését védte a kapus. A II. félidõ el-
sõ helyzete a vendégek elõtt adódott. Az 50. percben Nagy A. 10
méterrõl leadott lövése szállt a kapu mellé. 57. perc: Juhász lö-
vése szállt a kapu fölé. 63. perc: Szikszai beadása Salamont ta-
lálta gólhelyzetben, fejese azonban fölé szállt. A 70. percben Ju-

hász a félpályáról indulva, sorra cselezte ki a vendégvédelmet,
és lõtte be második gólját, 2-0. Szép egyéni teljesítmény volt.
A hátralévõ idõben a hazaiak sorra alakították ki a helyzeteket,
de ezeket mind elhibázták. A 75. percben Salamon szögletét
Klazer a kapusba fejelte. A 80. percben Salamon az ötösrõl a
kapu fölé lõtt. 86. perc: Juhász közeli lövése a kapu fölé szállt.
Az I. félidõben még döcögött a játék, a II. félidõben már olajo-
zottan, szép támadásokat vezetve, magabiztos hazai gyõzelem
született a tavaly még megyei I. osztályban szereplõ Kisapostag
ellen.

Ifjúsági mérkõzés: Cece—Kisapostag 0-1 (0-0)
Vezette: Németh Tibor. Az I. félidõt hazai mezõfölény és sok
kihagyott gólhelyzet jellemezte. A II. félidõben a vendégek egy
11-es góllal szerezték meg a gyõzelmet. Balszerencsés vereség.
Szeptember 16-án, vasárnap, 14 és 16 órakor ifjúsági és felnõtt
csapatunk Sárbogárdon játszik bajnoki mérkõzést. Indulás
12.30 órakor a sportpályáról.
Jó szurkolást! Hajrá Cece!

Pozsár László

VERSENYKIÍRÁS

II. SUZUKI BARTA AMATÕR
NÕI KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

A verseny célja: sportolási lehetõség biztosítása azoknak a lányoknak, asszonyok-
nak, akik eddig nem rendelkeztek rendszeres sportolási, versenyzési lehetõséggel.
Ideje: 2007. október—november (õszi forduló), 2008. január—március (tavaszi
forduló).
Helye: a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny résztvevõi: 1992. december 31. elõtt született nõk, akik csapatot alkotva
a nevezési határidõig jelzik részvételi szándékukat.
Nevezési határidõ: 2007. szeptember 21.
Cím: Kakas Kriszta, tel.: 06 (30) 747 6224, Suzuki Barta 7000 Sárbogárd, Köztár-
saság út 147/a.
Nevezési díj: 15.000 Ft/forduló.
A nevezett csapatok vezetõinek megbeszélés: 2007. szeptember 27., 17 óra, a Suzu-
ki Barta tárgyalója.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Versenybíróság

PÁLYÁZATI
TANÁCSADÁS

Szeretne többet tudni az uniós és
hazai pályázatokról? Milyen

lehetõségeket kínál Önnek mint
vállalkozónak, civil szervezetnek,

vagy önkormányzatnak?

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
tanácsadója, a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda irodavezetõje, az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztéri-
um koordinátora fogadóórát tart:
minden csütörtökön, 13—17 óráig, a
Sárbogárd, Ady E. út 164. szám alatt
(7-es ajtó), a régi tanácsháza épületé-
ben, az ÁNTSZ és a falugazdász irodá-
ja mellett.

Vinklár László ÖTM-koordinátor,
Kiss János HVI-irodavezetõ,

Kiss Erika ÚMFT-tanácsadó
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Hagyományõrzõ szüreti
felvonulás Cecén

Nagy tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden kedves lakosát
az immár hagyományossá vált szüreti felvonulásra, amely

2007. szeptember 15-én, 11 órai kezdettel indul
a Deák úti kisiskolából.

„Szüreti lopó Cecén” — játék és hagyomány:
kérjük, tekintsék meg a mûvelõdési ház udvarán vidám pillanatainkat.

19 órai kezdettel a Gerlice néptáncegyesület és vendégcsoportjainak ünnepi mûso-
ra nyitja meg a báli mulatozást, amely 20 órától kezdõdik.
A bál belépõdíja 500 Ft, melynek bevételét a szereplõk vendéglátására és a költsé-
gekre fordítjuk.
Részletes információk a mûvelõdési házban, Vas Tiborné Marikánál, munkaidõ-
ben, a 06 (25) 234 153-as telefonszámon.

Barantaedzés újra indul!
Minden pénteken, 17—19 óráig a Sárszentmiklósi Általános

Iskola tornatermébe várunk minden érdeklõdõt.

Bõvebb felvilágosítás a 06 (20) 961 4329-es telefonszámon.

szeptember 15., szombat, 19 óra:

Harry Potter és a
Fõnix Rendje

Harry Potter kalandos körülmények
között ötödször is visszatér a
Roxfortba, és meglepve tapasztalja,
hogy a varázsvilág elõl eltitkolták az
elõzõ évben lezajlott drámai találko-
zását. Senki nem tudja, hogy Volde-
mort nagyúr visszatért. Cornelius
Caramel féltékenységbõl új Sötét va-
rázslatok kivédése tanárt nevez ki az
iskolába, akinek az egyik legfõbb fel-
adata Dumbledore professzor és a diá-
kok szemmel tartása. Talán ezért éri a
Roxfort lakóit olyan váratlanul az a sö-
tét varázslat, amely ellenük fordul.
Harry, két barátja, Ron és Hermione
sürgetésére, végül maga veszi kezébe
az ügyet: néhány diáktársukkal kiegé-
szülve felkészülnek rá, hogy megvéd-
jék otthonukat. Új tudományukat ha-
marosan a gyakorlatban kell kipróbál-
niuk…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Kedves táncolni vágyó!
Ha szeretnéd végre te is jól érezni magad a bu-
likban, bálokon és a zenés rendezvényeken,
de eddig nem tudtál táncolni, akkor gyere el
táncklubunkba, ahol vidám, barátias légkör-
ben sajátíthatod el a társastáncokat!
Ha régi vágyad már, hogy megtanuld a latin, a
standard vagy éppen a divattáncokat, a segít-
ségünkkel mindez elérhetõvé válhat!
Ha szereted a standard és a forró ritmusú la-
tin-amerikai zenét, és kedvet érzel, hogy meg-
tanulj rá táncolni, de eddig nem volt elég idõd,
nálunk lehetõséged nyílik rá!

A Tendance Táncklub
a József Attila Mûvelõdési Házban

TÁNCTANFOLYAMOT INDÍT KEZDÕKNEK
ÉS HALADÓKNAK.

A tánctanfolyam szeptembertõl minden
vasárnap 17 órától 18.30 óráig tart.

Jelentkezni és érdeklõdni a helyszínen lehet.
Nem kell mást tenned, csak jelentkezni, és be-
lekóstolhatsz a táncok világába!

Szeretettel vár mindenkit, kortól és nemtõl
függetlenül a Tendance Táncklub!

A kép 2006-ban készültA kép 2006-ban készült
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Mustáros receptek

Mustáros csirkemell
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 2 fej
hagyma, 2 evõkanál olívaolaj, só, bors, 1
kis pohár tejföl, 2 evõkanál aszús mustár,
petrezselyemzöld, 1 db zöldfûszerkocka.

A hagymát megtisztítjuk, apró kockákra me-
téljük, a húst 2x2 cm-es darabokra vágjuk. A
hagymát az olajon megfonnyasztjuk, majd be-
letesszük a húst. Picit megkapatjuk a külsejét,
majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a
húst. Hozzáadjuk a fûszerkockát, sózzuk, bor-
sozzuk. Amikor a hús megpuhult, a tejfölbe
belekeverjük a mustárt, majd a húsra öntjük,
összeforraljuk. Apróra vágott petrezselyem-
zölddel megszórva tálaljuk.

Mustáros-gombás
sertésszelet

Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet (kb. 60
dkg) sertéscomb, 25 dkg gomba, 1 dl tej-
szín, 1 db zöldpaprika, 2 evõkanál liszt, 1
evõkanál aszús mustár, 2 gerezd fokhagy-
ma, só, õrölt bors, étolaj.

A sertéscombot szeletekre vágjuk, megsóz-
zuk, majd lisztbe forgatjuk. A felhevített olaj-
ban mindkét oldalát átsütjük. A megtisztított,
megmosott gombát felaprítjuk. A zöldpaprikát
vékony karikára felszeljük. A serpenyõben a
hús sütésébõl megmaradt olajra rakjuk a
gombát és a zöldpaprikát. Megsózzuk és hoz-
záadjuk a zúzott fokhagymát és a borsot. Fedõ
alatt, saját levében puhára pároljuk, zsírjára
sütjük, majd belekeverjük a mustárt. A kisü-
tött hússzeleteket beletesszük a mártásba, és
fedõ alatt puhára pároljuk. Amikor megpuhult,
akkor belekeverjük a tejszínt, összeforraljuk.
Tetszésünk szerinti körettel tálaljuk. (Rizs, va-
jas galuska.)

Friss saláta
Hozzávalók 4 adaghoz: 1 db kígyóuborka,
1-1db kaliforniai paprika, 1 db lilahagyma,
4-5 db paradicsom, 1 fej saláta, 2 gerezd
fokhagyma, 1 teáskanál mustár, fél citrom,
2 evõkanál olívaolaj, só, bors, zöldség
zöldje vagy snidling.

A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. A
salátaleveleket összetépkedjük, a zöldsége-
ket összevágjuk, egy nagy keverõtálba tesz-
szük. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, gyen-
gén megsózzuk, borsozzuk, összekeverjük,
hagyjuk állni egy kicsit. A mustárból, olajból,
citrom levébõl öntetet készítünk. Az olajat si-
mára keverjük, a mustárral és a citrom levével
meglocsoljuk a salátát. Lehûtve tálaljuk. Tála-
láskor megszórjuk apróra vágott zöldségzöld-
del.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

TÖPRENKEDÉS
Na nézze, szakikám! Én magát így szólí-
tom, hogy „szakikám”, vagy „szaki bácsi”,
mert maga sem mai gyerek, tisztában van
azzal, hogy ötvenöt évvel ezelõtt ez be-
vett megszólítás volt. A hasonszõrû ma-
gyarok ezzel fordultak egymáshoz akko-
riban, mert ugye úrnak nevezni a másik
embert majdhogynem bûnnek számított,
hiszen a fejesek fennhangon kiáltozták,
hogy„nincsenek többé urak”. És amit õk
kiáltoztak, azt ajánlatos volt betartani.
Elvtársnak meg nem akaródzott szólítani
a beszélgetõtársat, mert annak volt egy
hivatalos, kellemetlen mellékzöngéje.

És hogy szakikámnak hívom magát, az
nem véletlen. Ha hiszi, ha nem: nosztalgi-
át fejez ki. Nosztalgiát egy olyan világ
iránt, amikor nem kellett példának oká-
ért politizálni. Voltak ugyan „fejtágító-
nak” nevezett tanfolyamok, foglalkozá-
sok, ahol nyomatták a marxista-leninista
sódert, amit politikának neveztek, de
senki nem vette igazán komolyan, még
maguk az elõadók sem. Mindegy volt, mit
mondanak, oda se kellett figyelni. Mai
szemmel nézve gyermeteg idõtöltés volt
az, mégpedig parancsszóra, és jelentõsé-
gében nem sokkal különbözött az óvodai
homokozástól. Még abban is az óvodás
kort idézte, hogy az embereket naiv
gyerekek szellemi nívóján igyekezett
megtartani meglehetõs sikerrel.

A mai politizálás ehhez képest inkább vé-
res verekedéshez hasonlít. És micsoda
szenvedélyek, sértõdések, tojásdobálá-
sok, életre szóló haragszomrádok! Nem
sétagalopp ez a fene nagy demokrácia!
Nehéz dolog. Verekedés sötétben.

Van a hírneves pekingi operának egy mû-
sora, épp ez a témája, hogy „verekedés
sötétben”. A kiválóan képzett színészek
ragyogó világosságban azt játsszák, hogy
koromsötét van, és verekszenek. Olyan
hitelesen adják elõ a jelenetet, hogy a né-
zõk szinte valóságos sötétet képzelnek el
a színpadon. Állítom, szakikám, hogy a
mai politika is verekedés sötétben, pedig
ráadásul nagyon is világos van. Az ököl-
csapások néha a levegõt csépelik, vélet-

len, akaratlan ütközések történnek, né-
melyik ember nagyokat nyekken, oda üt,
ahova nem is akart, onnan kap egy bal-
egyenest, ahonnan nem is várja. Nem iga-
zán tudják a szereplõk, hogy ki barát, ki
ellenség, mirõl is van szó valójában, miért
folyik a harc. Csikorognak a fogak, dül-
lednek a vérben forgó szemek, és adj ne-
ki! De ez nem színpadi játék ám! Itt való-
di vérre megy a meccs. Barátságok, csalá-
di kötelékek mennek tönkre, emelkedik a
dilibogyók fogyasztása, fellendül a pszic-
hiátria betegforgalma. Nem semmi!
Az az érdekes, hogy tulajdonképpen na-
gyon is világos van.
Az ember szinte visszakívánja a nyugodt
Kádár-rendszert, amikor ugyan kilógott
a nép feneke a nadrágból, és protekcióra
volt szükség egy rekesz sör megvásárlásá-
hoz, de legalább nem kellett politizálni.

(L. A.)

OLCSÓ TÛZIFA
Mezõszilason

A TSZ-GÉPUDVAR MELLETT.
A körzetben ingyenes kiszállítással.

Telefon: 06 (30) 543 8400
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A két Lotti
(részlet)

…Hogy vajon tartós és érdemleges volt-e a fegy-
verszünet a két kislány között, jóllehet tárgyalá-
sok és szavak nélkül kötötték meg? Azt hiszem,
igen. Ám a fegyverszünettõl a békéig hosszú még
az út. Gyerekeknél is. Vagy nem?
Másnap reggel ébredéskor nem mertek egymás-
ra nézni. De késõbb sem, mikor hosszú, fehér há-
lóingükben a mosdóba szaladtak, mikor a két
szomszédos szekrénynél öltözködtek, mikor a két
szomszédos széken ülve reggeli tejüket itták, mi-
kor énekelve futottak egymás mellett a tó men-
tén, majd a nevelõnõkkel körtáncot jártak, és ko-
szorút kötöttek. Egyetlenegyszer keresztezte
egymást gyors, röpke pillantásuk, aztán máris
ijedten kapták el a szemüket.
Ulrike kisasszony a réten üldögél, s egy csodála-
tos regényt olvas, amelynek minden oldalán sze-
relemrõl van szó. Néha leereszti a könyvet, és el-
andalodva gondol Rademacher mérnök úrra, aki
az õ nagynénjénél lakik albérletben. Rudolfnak
hívják. Ó, Rudolf!
Luise ezenközben nemzetest játszik a barátnõivel.
De valahogy nincs igazán benne a dologban.
Gyakran körülnéz, mintha keresne valakit. Nem
találja.
Trude megkérdezi:
– Szóval, mikor harapod le már az új lány orrát?
– Ne légy ilyen hülye! – mondja Luise.
Christine meglepetten bámul rá.
– No nézd csak! Azt hittem, dühös vagy rá.
– Elvégre mégsem haraphatom le az orrát min-
denkinek, akire dühös vagyok – jelenti ki Luise
hûvösen. – Különben pedig, ha tudni akarjátok,
egyáltalán nem is vagyok rá dühös.
– Tegnap még voltál! – makacskodik Steffie.
– De mennyire – tódítja Monika. – Vacsorakor
úgy sípcsonton rúgtad az asztal alatt, hogy majd-
nem sírva fakadt.
– Nahát akkor – szögezi le Trude látható elégtétel-
lel.
Luise fölberzenkedik:
– Ha nem hagyjátok rögtön abba – kiáltja harago-
san –, ti is kaptok egyet a sípcsontotokba!
Azzal sarkon fordul és elrobog.
– Ez sem tudja, mit akar – véli Christine, és vállat
von.
Lotte, copfjain virágkoszorúcskával, egymagá-
ban ül a réten, s egy második koszorú kötésével
foglalatoskodik. Egyszer csak árnyék vetõdik a
kötényére. Föltekint.
Luise áll elõtte, s zavartan és tétován egyik lábá-
ról a másikra áll.
Lotte megkockáztat egy vékonyka mosolyt. Alig
is látni. Voltaképpen csak nagyítóval.
Luise megkönnyebbülten visszamosolyog.
Lotte magasra emeli a most kötött koszorút, és
félénken kérdezi:
– Akarod?
Luise letérdel, és szenvedélyesen feleli:
– Igen, de csak ha te teszed a fejemre!
Lotte a fürtök közé nyomkodja koszorúját. Aztán
bólint, s hozzáfûzi:
– Szép!

Most tehát ott ül a két egyforma kislány a réten,
egymás mellett, egyes-egyedül. Hallgatnak, és
óvatosan összemosolyognak.
Luise nagyot sóhajt s megkérdezi:
– Haragszol még rám?
Lotte megrázza a fejét.
Luise a földre néz és kiböki:
– Olyan hirtelen jött! Az autóbusz! És aztán egy-
szerre csak te! Ekkora ijedség!
Lotte bólint.
– Ekkora ijedség – ismétli.
Luise elõrehajlik.
– Tulajdonképpen irtó mulatságos, nem?
Lotte meglepetten tekint a pajkosan villogó sze-
mekbe.
– Mulatságos?
Aztán halkan kérdezi:
– Vannak testvéreid?
– Nincsenek!
– Nekem sincsenek – mondja Lotte.
Kettesben a mosdóba lopóztak, s most megállnak
a nagy tükör elõtt. Lotte csupa hév és buzgalom,
hogy Luise fürtjeit fésûvel és kefével kibontsa.
– Luise felkiált:
– Juj!
– Maradsz nyugton? – szidja Lotte tréfás szigor-
ral. – Mikor anyukád a hajadat fonja, nem szabad
kiabálni!
– Nekem egyáltalán nincs is anyukám! – morog
Luise. – Épp azért, juj, épp azért vagyok ilyen za-
jos gyerek, mondja apukám!
– Õ sose porolja ki a nadrágodat? – érdeklõdik
Lotte behatóan, miközben megkezdi a copf befo-
nását.
– Dehogyis! Ahhoz õ túlságosan szeret engem!
– Nem akadály! – jegyzi meg Lotte igen bölcsen.
– És különben is teli van a feje.
– Elegendõ, ha az egyik keze szabad!
Nevetnek.
Közben elkészülnek Luise copfjai, s a két gyerek
égõ szemmel néz a tükörbe. Az arcuk ragyog,
mint a karácsonyfa. Két teljesen egyforma kis-
lány néz a tükörbe! Két teljesen egyforma kislány
néz vissza a tükörbõl!
– Mint két testvér! – suttogja Lotte lelkesen.
Megszólal az ebédgong.
– Ez lesz csak a mulatság! – kiáltja Luise. – Gyere!
Kirohannak a mosdóból. Kézen fogva.
(Folytatás a következõ számban.)

Erich Kästner

Rejtvény

Építsünk piramist betûkbõl!
Minden kérdésünk után 1-1 betûvel
növekszik a piramis betûinek a szá-
ma, miközben minden új válaszban az
elõzõ szó összes betûi is szerepelnek.

Személyes névmás TE

Az éj elõtti napszak

Történés

Disznószõr

Szakember

Képzavar
Mi volt a két közmondás eredeti alak-
ja? A megoldás négy közmondás.

Nem enged a huszonegybõl.

Lándzsát tör felette.

Beküldési határidõ:
2007. szeptember 18.

Heti idõjárás

A következõ napokban is megmarad
hazánk idõjárásának változékony jel-
lege. Gyakran érintik majd térségün-
ket légköri frontok, több-kevesebb
csapadékot okozva. Szombaton egy
markánsabb front következtében ki-
adósabb csapadék is lehet. Csütörtö-
kön 17-21, pénteken 18-23, szombaton
21-25, vasárnap 17-20, hétfõn 19-23
fok körül alakul a hõmérséklet.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 36. heti rejtvény helyes megfejtése:
sáska, Piroska, bárka.
Helyes megfejtést küldtek be: Varga Dá-
vid, Sárbogárd, Ady E. út 72.; Jákob Má-
ria és Jákob Mihály, Sárbogárd, Tinódi
u. 144.; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinó-
di u. 209.; Fekete Kitti, Sárbogárd, József
A. u. 11. II/4.; Horváth András, Sárbo-
gárd, Petõfi u. 2/a.
A szerencsés nyertes: Jákob Mária,

Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben!

Ki van a képen és mit csinál?Ki van a képen és mit csinál?

Az elsõ helyes megfejtõAz elsõ helyes megfejtõ
ezt a képet megkapja kinagyítva,ezt a képet megkapja kinagyítva,

színesben kinyomtatva.színesben kinyomtatva.
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Szeptember 15., 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 10.55 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló
háza 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.45 A legenda 14.15 Autóvízió 14.40 Válaszd
a mozgást! 14.55 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája magazin 15.30 Nõi kézilabda
mérkõzés 17.40 Klipperek 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Sally
Lockhart rejtélyes történetei: Árny éjszakon 21.55 Dob+basszus 22.25 Híradó
22.30 Sporthírek 22.45 A tábornok éjszakája
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.20 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Isteni sugallat 13.40 Forma-1 15.30 A hálózat csapdájában 16.30
Késõ bosszú 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A gyûrûk ura 2. – A két torony
22.55 Kötözni való bolondok 1.00 Bújj, bújj, gonosz! 3.20 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Szurikáták udvarháza 10.50 Kalandjárat 11.25 Babavi-
lág 12.00 Rém rendetlen 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 19.30 Activity – A mil-
liós küldetés 20.20 Ilyenek voltunk! – 10 éves a Tv2 21.55 Nyakiglove 23.40 Holtidõ
1.15 Szupernova 2.45 Ed 3.35 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 Kabaréklub 15. 12.00 Krónika
12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigányfél-
óra 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 Sportvilág 19.30 Határok
nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kisfaludy Károly: Kérõk 21.48
Csepregi Gyula szaxofonozik 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem
22.56 Csepregi Zoltán szaxofonozik 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., 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 Unitárius magazin 10.25 Ortodox ifjúsági mûsor 10.35 Messiási zsoltá-
rok 11.05 Kolibrik, az Andok drágakövei 12.00 Hírek 12.10 Chaplin kavalkád 12.55
TS – Gyorsasági motoros-vb 14.05 Válaszd a mozgást! 14.25 Szegény gazdagok
15.40 Magyar elsõk 15.55 Katolikus mise 17.05 Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O.
M. – Musical-Operett-Magazin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hí-
rek 23.00 TS – Sport7 23.55 TS – Motorsport 0.25 TS – Gyorsasági motoros-vb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.55 Jackie
Chan kalandjai 9.15 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 12.55 Egy
rém rendes család 13.25 Uniqa magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 A
dadus 16.35 Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.05
Apafej 21.55 Heti hetes 23.15 Káosz a köbön 0.50 Portré 1.25 Egy amerikai farkas
Párizsban
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 Jericho 21.00
Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! 23.00 Képírók 1.45 Napló 2.45 Esküdt ellenségek
– Az utolsó szó jogán
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 Római ka-
tolikus szentmise 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
Kard és kereszt 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
Sportvilág 22.26 Késõ esti Rádiószínház: Másik ember 2/1-2. 23.00 Hírek, kenó
24.00 Éjszaka

Szeptember 17., 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 15.05 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 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 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Drágám,
add az életed! 23.00 A vér szava 1.15 Reflektor 1.35 Bundesliga 2.35 AutóMánia
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.05 Teleshop 11.20 Lakótársat keresünk 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.25 Baywatch Hawaii 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó

18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Krimi-hétfõ
22.05 Gyilkos számok 23.05 Különleges ügyosztály 0.05 Dolce Vita 0.35 Kurázsi
1.05 Tények este 1.35 Paranoid 3.10 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 Az angyalarcú kígyó
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Jeles
naptár 15.05 Kabaréklub 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 20.54 Régi magyar
táncok 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30
Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Szeptember 18., 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 Gõg
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 19.55
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 A társulat 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház
23.15 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 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Idõzavar-
ban 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.25 Igaz történetek
2.45 Seven Days – Idõkapu

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.10 Teleshop 11.30 A második legjobb dolog 13.40 Észbontó 14.25
Melrose Place 15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flú-
gos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00
Született feleségek 22.05 Irigy Hónaljmirigy 23.05 Columbo 0.35 Tények este 1.05
Alfred Hitchcock bemutatja 1.35 El Nino – A Kisded 3.10 Aktív 3.40 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 Az angyalarcú kígyó
13.27 Weöres Sándor mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Króni-
ka 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
20.55 Régi magyar táncok 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Részletek Kiss
Ferenc: Szerelemajtók címû lemezérõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10
Éjszaka

Szeptember 19., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru
13.40 110 éve született Tamási Áron 14.40 Kormányváró 15.10 Drága doktor úr
16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti hír-
adók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.45
Kisváros 18.25 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kossuth
Lajos 205 éve született 20.15 TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00
Szerda este 23.35 Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 Tv-taxi

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szökés
22.15 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Gyilkosság a paradicsom-
ban 2.25 Medikusok

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.15 Teleshop 11.35 Túszból lett túsz 13.40 Észbontó 14.25 Melrose Place
15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor
House 22.05 Jericho 23.05 A küszöb 0.05 Tények este 0.35 Visszatérés a paradi-
csomba 2.25 Drága testek 3.15 Aktív 3.45 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 Az angyalarcú kígyó
13.27 Weöres Sándor mondja 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mû-
sorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemléke-
zései 20.55 Régi magyar táncok 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág
22.20 Mérleg 22.50 „Padkaporos bál” – Hagyományos dél-alföldi táncmuzsika
23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Szeptember 20., 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 Slovenski utrinki 13.05 Együtt
13.40 110 éve született Tamási Áron 14.40 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 Kisvá-
ros 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Szempont
21.10 A la carte 22.05 Csütörtök 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 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gálvöl-
gyi-show 22.05 Kész átverés 23.05 Házon kívül 23.50 Kemény zsaruk 0.50 Reflek-
tor 1.05 A sziget neve: Túlélés 2.35 Infománia 3.05 Házon kívül 3.30 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.15 Teleshop 11.30 Derék Dudley 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00
Perzselõ szenvedélyek 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Monk – Flúgos nyomozó 18.00
Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Tisztí-
tó tûz 23.00 Nyomtalanul 24.00 Tények este 0.30 Strucc 1.00 Vénusz szépségsza-
lon 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 Az angyalarcú kígyó
13.27 Weöres Sándor mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kul-
túrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti 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
20.55 Régi magyar táncok 21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Kard és kereszt 22.45 Részletek Gryllus Dániel és Sumonyi
Zoltán lemezérõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 21., 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 10.05 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak…13.30 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 17.45 Kisváros 18.25 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 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 TS – Bajnokok Ligája Gólösszefoglaló 0.45 TS – Bajnokok Ligája Labdarugó
mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat-Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Karátos véde-
lem 23.15 A Magnum ereje 1.45 Reflektor 1.55 Itthon 2.15 Az Internet csodái 2.40
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája
9.30 Betûbár 10.20 Teleshop 11.40 A meztelen bomba 13.40 Észbontó 14.25
Melrose Place 15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flú-
gos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit
21.00 Okosabb vagy mint egy ötödikes? 22.10 Liptai Claudia-show 23.10 Gyilkos
sáskák – A nyolcadik csapás 0.55 Tények este 1.25 Ördögi nyomozó 2.15 Remény-
sziget 3.05 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 Az angyalarcú kígyó
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Péntek kávéház 15.05 G7 – Gazdasági ma-
gazin 15.30 Utitárs 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 20.55 Régi ma-
gyar táncok 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Mold-
vai csángó népzene a Zurgó együttes elõadásában 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek
kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Szeptember 15., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Káloz története III., 12.00
Lapszemle, 15.00 Sportképek: kerekasztal-beszélgetés a helyi labdarúgóedzõk-
kel, Pályaavató Vajtán, 19.00 Lapszemle, 20.00 Cece—Kisapostag foci, 23.00
Lapszemle
Szeptember 16., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sportképek: kerekasztal-be-
szélgetés a helyi labdarúgóedzõkkel, Pályaavató Vajtán, 12.00 Lapszemle,
15.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Katalin kineziológussal (a szeptem-
ber 10-ei élõadás ism.), 18.00 Sziréna, benne: Lélekjelenlét, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Váraljai Péter fafaragó kiállítása, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna, benne:
Lélekjelenlét
Szeptember 17., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00
Sziréna, benne: Lélekjelenlét, 20.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Ka-
talin kineziológussal — ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna, benne:
Lélekjelenlét
Szeptember 18., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, benne: Lélekjelenlét,
9.00 Az új sárbogárdi rendõrkapitány, Hajómodellek Kálozon, A cecei nyugdíja-
sok, Orgonakoncert Kálozon, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, benne: Lélekje-
lenlét, 15.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Katalin kineziológussal (a hét-
fõi adás ism.), 18.00 Sziréna, benne: Lélekjelenlét, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Sárbogárd—Cece foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna, benne: Lélekjelenlét
Szeptember 19., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, benne: Lélekjelenlét,
9.00 Sárbogárd—Cece foci, 12.00 heti Híradó, 13.00 Sziréna, benne: Lélekje-
lenlét, 15.00 Váraljai Péter fafaragó kiállítása, 18.00 Sziréna, benne: Lélekjelen-
lét, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS!, 20.30 Szennyvíziszap
Sárbogárdon — a Vertikál válasza, A Káloz és Dég közötti út átadása, Az arany-
kezû borbély, 23.00 Lapszemle
Szeptember 20., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Szennyvíziszap Sárbogár-
don — a Vertikál válasza, A Káloz és Dég közötti út átadása, Az aranykezû bor-
bély, 12.00 Lapszemle, 14.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Katalin
kineziológussal (a hétfõi adás ism.), 17.00 Káloz története IV., 19.00 Lapszemle,
20.00 Az új sárbogárdi rendõrkapitány, Hajómodellek Kálozon, A cecei nyugdí-
jasok, Orgonakoncert Kálozon, 23.00 Lapszemle
Szeptember 21., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Váraljai Péter fafaragó kiállítá-
sa, 12.00 Lapszemle, 14.00 Káloz története IV., 16.00 Az új sárbogárdi rendõr-
kapitány, Hajómodellek Kálozon, A cecei nyugdíjasok, Orgonakoncert Kálozon,
19.00 Lapszemle, 20.00 Sportképek: A nõi amatõr kézilabdáról — ÉLÕ-
ADÁS!, 21.00 Testületi ülés.

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
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. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Telefon: 06
(30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Olcsón ablak, ajtó. 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel 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 tûzi-
fa 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)

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

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(0414435)

Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek
jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szépen
felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

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

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

1 db Mirköz fagylaltkeverõ, 1 db YSA fagylalttároló
(7 tégelyes), 1 db fagylaltos tricikli (JOHA 4 tége-
lyes) eladó. 06 (25) 509 238.
Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30) 348
3320.
Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. 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” jeligére.
Telefonos elérhetõség: 06 (30) 486 5708. (300016)

Sárbogárdon 894 m2 zártkert bérbeadó, ugyanitt
63-as út mellett 1079 m2 föld szõlõvel, veteményes-
kerttel 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)

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

Tollpaplan-készítés. Pákolicz Árpádné, Sárszent-
ágota, 06 (25) 476 051. (300385)

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

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

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

Sertésgondozót felveszek. Termõföldet vennék
vagy bérelnék. Választási malacot veszek. 06 (30)
342 8189. (300398)

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

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)

LAK6 Stúdió! Ingyenes hitelügyintézés, ingatlan-
közvetítés. Házat, lakást, telket vásárolna? Keresse
irodánkban, kényelmesen! Ingatlanát eladná? Ve-
gye 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)

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

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

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

Most induló sárbogárdi irodánkba ambiciózus mun-
katársakat keresünk. Telefon: 06 (20) 584 4187, 06
(20) 982 2764.

Gipszkarton-szerelésben jártas munkatársakat ke-
resünk folyamatos munkára gipszkarton-szerelõnek,
továbbá a gipszkarton-szerelõk mellé dolgozni akaró
munkatársakat keresünk. 06 (30) 851 6502. (300431)

Vágnivaló kacsák 3-4 kg, áron alul 1000 Ft/db eladó.
06 (30) 661 0138, 06 (20) 205 3725. (300430)

Sárbogárd központjában építési telek áron alul el-
adó, ugyanitt családi ház hosszú távra kiadó. 06 (30)
661 0138, 06 (30) 398 2075. (300430)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(300429)

Szántóföld Sáregresen 1 ha eladó. 06 (20) 486
2059. (300427)

Ház eladó Sárbogárd központjában. 06 (20) 566
2935. (300424)

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869.
(300422)

Téglaépületû, földszinti lakás Árpád-lakótelepen,
felújítva sürgõsen eladó. 06 (30) 974 4940. (300417)

Eladó MTZ 80-as traktor, német hármaseke, elöl-
hántóval, fogas kombinátor, gumikerekû lovaskocsi.
Telefon: 06 (25) 471 984. (300416)

Kb. 1200 db, bontott tatai cserép 30 Ft/db áron el-
adó. Érdeklõdni: 06 (70) 370 0319. (300433)

Sárbogárdon családi ház, építési telek, mélyhûtõ-
láda eladó. 06 (20) 4159 886.

Olcsó albérlet kiadó. 06 (20) 478 2050. (300437)

Sárbogárdon, Barátság-lakótelepen lakás eladó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 351 3639.

Fenyõléc, rotakapa kiskocsival, kismotorok eladók.
06 (30) 900 5294. (300435)

Alapon gázkonvektoros családi ház eladó. 06 (20)
594 3552, 06 (30) 823 1384. (300432)

Pianínót veszek. 06 (70) 330 8698. (300440)

2 db, 140x155 cm-es, kétszárnyú Fenstherm ablak –
original – eladó. 06 (70) 330 8698. (300440)

Avonozni szeretne? Hívjon! Ingyenes regisztráció,
ajándékok. 06 (20) 204 1856. (300446)

Magyar, hálózatos táplálék-kiegészítõ forgalmazá-
sához munkatársakat keresek. 06 (20) 204 1856.
(300446)

Hûtõszekrény, páraelszívó, gázpalack, vasasztal,
hokedlik, fotel eladó. 06 (25) 466 161. (300445)

Szakácsnõt felveszünk a Fanni étterembe. Jelent-
kezés a helyszínen.

Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás 100%-ig
igényesen felújítva eladó. 06 (20) 560 2973.

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.

Régi és új síremlékek felújítását, gépi
tisztítását vállalom rövid határidõvel.

06 (30) 494 0305. (300273)

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

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!

Flóra

BABABOLT
OKTÓBERBEN
megnyitjuk
bababoltunkat

Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25.
szám alatt,
a Gréta Bútorboltnál.

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!

2007. szeptember 20-án, (csütörtökön),
9-12 óráig a mûvelõdési házban.

Kész-, félkészáru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

Waterdeep Kft.
fiatal férfi munkatársakat

keres
mûszerész munkakörbe.

Érdeklõdni a 06(25)461 864-es telefonon.

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



Bogárd és Vidéke 2007. szeptember 13. HIRDETÉSEK 19

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!
Már a múltkor említettem Nigel
Cawthorne „Diktátorok az ágyban —
tiszteletlen portrék despotákról, zsarno-
kokról és egyéb szörnyetegekrõl” c. köny-
vét. Azt is írtam, hogy milyen jó könyvnek
tartom. Miért?
A könyv — kinek-kinek érdemei szerinti
terjedelemmel — az alábbi diktátorok
életével foglalkozik:
Napóleon, Lenin, Sztálin, Mussolini, Hit-
ler, Mao Ce Tung, Kim Ir Szen, Fidel
Castro, Fransisco Lopez, Juan Domingo
Peron, Ferdinánd és Imelda Marcos, Idi
Amin, Kemal Atatürk, Faruk király,
Reza kán, Fahd király, Szaddam Hussze-
in. Remélem, nem hagytam ki senkit,
nem szeretném megbántani emlékeiket.
Esetükben már megadatott, hogy csupán
múlt idõben beszélhetünk róluk, míg
most élõ, „félresikerült diktátoraink” —
ezt a jelzõt Faruk király érdemelte ki
anno — nagyon is valóságosak számunk-
ra.
Olvasás közben jöttem rá, hogy a diktáto-
rok tulajdonságaikkal tipizálhatók. Van-
nak olyan jellemvonások, tulajdonságok,
amelyek ha nem is mindegyik személyre,
de egyszerre többükre is vonatkozhat-
nak. Ilyen például az elhízás, a súlyfeles-
leg. Elsõdleges jelként ezzel sokuknak
kellett küszködni. Nem volt ritka, hogy
irigyek, bosszúállóak voltak. Volt olyan
közöttük, aki hatalmi mániájában nem-
csak a népét, hanem a saját családját is ki-
irtatta. Jellegzetes tulajdonságuk volt a
zsarnokság, erõszak, brutalitás.
Szexuális életük messze állt a normális-
tól. Volt közöttük szexmániás, pedofil,
impotens, a szexuális zaklatást sem vetet-
ték meg, úgy vélték, õk mindent megte-
hetnek. Volt közöttük olyan személy, aki
bélyeg, szalvéta helyett nõket gyûjtött, és
külön embert alkalmazott a nõk beszer-
zésére. Eközben természetesen mellet-
tük volt tettestársként, felbujtóként fele-
ség(ek), esetleg egy kegyencnõ, aki a
rémtettek elõkészítésében készséggel se-
gédkezett.
Többen szifiliszben, s egyéb gyógyíthatat-
lan fertõzõ betegségben szenvedtek. Egy
idõ után már a betegségük második, illet-
ve harmadik szakaszában a rémtetteik a
kibontakozó elmebaj hatására egyre irra-
cionálisabbak lettek. Nem volt ritka a
diktátorok dühkitörése. Ez is jellegzetes
tulajdonságuk volt, melynek következté-
ben repültek az alkalmazottak, mint a ga-
lambok. De repültek a miniszterek, sza-

kácsok, a kukták, a gyermekek nevelõi, s
aztán a gyermekek is. Repültek az udvari
vadászok és vadhajtók is, ha nem fújták
elég lelkesen a vadászkürtöt. S maradtak
a hajlékonygerincû, tányérnyaló lakájok.
Az elkergetettek helyébe idegen ország-
beli, nehéz aranyakkal megfizetett zsol-
dosokat, szakácsaik helyébe idegen nyel-
vû étekfõzõ mestereket hoztak. Azoktól
nem féltek, hogy megmérgezik õket.
Mert ahogy múlt az idõ, ezek a diktátorok
egyre kevésbé bíztak meg saját népük-
ben. Ezért e kényurak mindinkább elma-
gányosodtak az idõ múlásával. Végül már
csak a félelem volt egyetlen hûséges kísé-
rõjük. Ezért közel kétharmada e diktáto-
roknak alkoholizmusba „menekült” bel-
sõ szorongásai elõl.
Ajánlom mindenkinek, olvassa el ezt a
könyvet. Ha netán némely dolgokban
azonosságot látnának ezen olvasmány és
helyi viszonyaink között, ezért ne a könyv
íróját, és fõként ne engem hibáztassanak.
A hasonlóságot tulajdonítsák sokkal in-
kább saját, túlzottan élénk fantáziájuk-
nak. Azért mondom ezt, mert be kell val-
lanom, hogy — nem kis mértékben az el-
múlt hónapok megpróbáltatásainak is
köszönhetõen — én is túlzottan élénk
fantáziám áldozatául estem. A könyv ol-
vasása közben ugyanis egyszer csak úgy
éreztem magam, mint amikor elmentünk
nyaralni a világ másik végére, hogy pihen-
jünk és kikapcsolódjunk, senki ne emlé-
keztessen otthoni hétköznapi életünkre.
Aztán mit tesz isten, egyszer csak bele-
botlottunk egy sárbogárdi ismerõsünkbe.
Elõször azt hiszi az ember, hogy elemeit
töltve túl sokat feküdt a napon és „láto-
mása” van. Aztán rájön, hogy ez a való-
ság!
A könyv olvasása közben — rémálom-
ként — egyszer csak nekem is megjelent a
„triumvirátus”: a polgármester, a jegyzõ
meg az aljegyzõ. Vajon valóban átéltem
ezt az õrületet? Minden reménységem,
hogy nem, s csak soha meg
nem történt álom volt az éle-
temben ez a találkozás.

CSIBEGÉP

Díszkuka

Sárbogárd „dísze” lehetne az a szemetes-
kuka, amely a Túry Miklós utca sarkán, a
lakótelepnél áll. Többen is szóltak, hogy
érdemes lenne lefényképezni és az újság-
ba betenni, mint a város szégyenét. Ked-
den le is fényképeztem. Valóban elké-
pesztõ látványt nyújtott az a kuka és kör-
nyéke. Az ágybetéttõl a pelenkáig volt ott
minden.
Mint megtudtam, az áldatlan állapot oka
az, hogy ezen a soron csak ez az egy kuka
van, míg lépcsõházanként egynek kellene
lenni, mint ahogy az a hátsó soron is van.
Régen itt volt egy nagy vaskonténer, de
tönkrement. Helyére ez a kicsi került.
Ráadásul ide hordják a környékbõl, mint
mondják, még a hajléktalanszállóról is a
szemetet. Mivel az út mellett áll a kuka,
elõfordul, hogy autósok is itt állnak meg
és itt rakják ki a kocsiból a máshonnan
hozott szemeteszsákot.
Mindenképpen az önkormányzatnak
kellene kötelezni az itt lakókat, hogy vá-
sároljanak több kukát, és a hajléktalan-
szálló sok lakójához igazodva, oda is több
kukát vegyenek.

Hargitai Lajos

Bágyi
Jánosnénak

Sárbogárdra

„Minden napod boldogság kísérje,
Szeretõ szíved sok-sok öröm érje!
Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szíved soha ne bántsa meg senki!”

Nagyon boldog névnapot kíván:

férjed, fiad, lányod, vejed és
unokáid: Klaudia és Krisztián

Elveszett!
2007. szeptember 11-én, kedden dél-
elõtt, 11 óra körül, az Ady E. úton (a
Tüzép és a Krencz bolt között) elhagy-
tam a pénztárcámat, pénzzel és irata-
immal együtt.
Kérem a becsületes megtalálót, hogy
legalább az irataimat juttassa el a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.).

Köszönettel: B. Zs.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651


