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Bogárdi TV, már az interneten is
Szinte minden héten újítunk valamit a Bogárdi TV-n, hogy változatos, egyedi, fej-
lõdõ mûsorkínálatot nyújtsunk nézõinknek. Stábunk: Varga Zsolt, Kiss Balázs,
Hargitai Lajos és jómagam azon dolgozunk, hogy minél több emberhez eljuthas-
son az adás. Kábelen a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián találhatnak
meg bennünket Alapon, Alsószentivánon, Cecén, Pálfán, Sárbogárdon, Sáreg-
resen és Vajtán. Jelenleg 4000 háztartásban fogható a Bogárdi TV napi átlag 8 órá-
nyi mûsora, benne hírek, közélet, kultúra, hitélet, életmód, sport, természetvilág,
valamint három élõadás.
Ezentúl azonban az interneten is elérhetõk vagyunk a www.bogarditv.blog.hu
weboldalon, ahol egyelõre csütörtöktõl a Lapszemle, hétfõtõl pedig a Heti Híradó
látható, késõbb azonban szeretnénk bõvíteni a palettát.
Kapcsoljanak ránk, nézzenek minket!

Hargitai Kiss Virág

Falunap Kislókban
Kislókban három napig tartott a falunap. Zene,
tánc, focikupa, fõzõverseny, Fekete Szemek-buli,
minden volt. A fociban a romák nem csaptak össze
a rendõrökkel. A fõzõverseny gyõztese Tompika
csapata lett.

(Írásunk a 4. oldalon olvasható.)

Szüreti TinódonSzüreti Tinódon
Írásunk a 7. oldalonÍrásunk a 7. oldalon

Régi népi já-
tékot ele-

venítettek fel a
ceceiek a szüreti
mulatságon. Lo-
pósátrat állítot-
tak fel a kultúr-
ház udvarán. A
felvonulás köz-
ben, Balázs Jó-
zsefék kertjében
pedig a tavalyi
borral koccin-
tottunk az idei
szõlõre.

(Írásunk
a 2. oldalon
olvasható.)

Cecei hagyományokCecei hagyományok
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A régi hagyományok újraélednek
Az esztendõ egyik nagy eseménye Cecén a szüreti felvonulás.
Az idén új színfolttal gazdagították ezt a rendezvényt is. A kul-
túrház udvarán színes szalagokkal feldíszített lopósátrat állítot-
tak fel. Arra körben pereceket, szõlõfürtöket aggattak, mellé
kukoricaszárból kis házikó került a bíró és bíróné részére. Õk
ítélték meg a lopási bírságot, amit a Gerlice együttes javára for-
dítanak.
A Gerlice táncegyüttes volt a felvonulás fõ szervezõje. A régi
helyi hagyományok felelevenítéséért sokat tesznek. Lapunkban
olvashattak már a cecei húsvéti locsolásról, a pünkösdi helyi
népszokásokról is. Iker Józsefné, az együttes vezetõje kutatta
fel azt is, hogy milyen volt a háború elõtti szüreti felvonulás
Cecén. Ezt élesztették fel a szüreti lopózással.
A szüreti felvonulás a Deák úti iskolától indult. Elöl mentek ló-
háton a csikósok ostorpattogtatással. Megálltak a nagyobb út-
keresztezõdésekben. Táncolva és énekelve toborozták az esti

mulatságra a vendégeket. A nép-
dalkörösök hangos nótaszóval kö-
szöntötték a kapukban álló falusia-
kat, akik több helyen megvendé-
gelték a felvonulókat.
Balázs Józsefék éppen szüreteltek.
Õk is abbahagyták egy kis idõre a
szõlõ darálását, és kiálltak a kapu-
ba integetni, hangos szóval köszön-
teni az elhaladó menetet. Betértem

hozzájuk megszemlélni az
aznapi szüret eredményét.
A gazda elmondta, hogy jó
lett a termés, és a must cu-
korfokára se lehet panasz.
A ledarált, lecsumázott
szõlõvel két nagy kád lett
tele. A munkában résztve-
võ segítõk a gazda szíves
invitálására koccintottak a
tavalyi borral az idei ter-
mésre.

A kultúrházhoz megérkezve a lányok és a legények körülvették
a lopósátrat, hogy megõrizzék a felaggatott finomságokat. De a
lopók egyre csak próbálkoztak, és bizony, ahogy az õrök ébersé-
ge lanyhult, mind többen sikerrel. Akiket elfogtak, a bíró sátrá-
hoz kísérték. Varga Gábor polgármester és felesége látták el a
bírói feladatot, és szigorú ítéleteik következtében szépen gyara-
podott a bírságból beszedett bevétel. Aki nem tudott fizetni
(sok gyerek is volt a próbálkozók között), azoknak táncolni kel-
lett és megígérni, hogy felvételüket kérik a néptáncegyüttesbe.
Este a kultúrházban a cecei és pusztahencsei néptáncosok ad-
tak látványos mûsort, majd elkezdõdött a hajnalig tartó tánc-
mulatság.

Hargitai Lajos
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Kórushangverseny
Dunaföldváron

A dunaföldvári szüreti fesztivál programsorozatának részeként
került megrendezésre a Kodály Zoltán kórustalálkozó szeptember
14-én. A két helyi kóruson — Annamatia Nõi Kar, Cantemus Ve-
gyes Kar —, valamint a Dunaújvárosi Fõiskola Nõi Karán kívül fel-
lépett a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar is, Huszics
Vendelné és Huszics Vendel vezetésével. Az Öregtemplom kiváló
helyszínként szolgált az eseményhez. A hely szelleméhez méltóan
egyházi mûvekbõl válogattak az énekkarok.
A koncertet baráti vacsora követte. Desszertként a sárbogárdiak
szervíroztak egy terített asztal mellé való dalcsokrot.

Hargitai Kiss Virág

Árpád-lakótelepi gaztenger, és ami mögötte van
Nem elõször kerül szóba az Árpád-lakótelep hátsó részének
rendezetlen állapota. A téglaépületeknél továbbra is kritikán
aluli a helyzet. Megelégelve a helyzetet most megint panasz-
kodtak a lakók. Elkeseredésükben számtalan fórumnak írtak
panaszlevelet, így a polgármesternek is. Levelükben többek
közt ez áll:
„…bennünket a gaz, a szennybûz meg a sártenger esz meg. Hóna-
pok óta fedetlen két csatornaakna, amely bûzölög, fertõzõforrás,
balesetveszélyes, tele van üledékkel. A játszótér és a tárolók
környéke kétméteres parlagfûvel teli gazban áll.”
Vita, veszekedés van azon is, hogy ki hol parkol, miért tárolnak
egyes lakók építési anyagot, más egyéb dolgot a közös területen,
mennyi legyen a közös költség, amit persze sokan nem fizetnek
rendesen.
Míg a lakótelepen más részek viszonylag rendezettek, érthetet-
len, hogy ez a kis terület miért vita tárgya máig is. Régóta tisztá-
zatlan a társasház és a hátsó rész viszonya. Ebben a viszonyban
azonban az egész lakótelep kezdetektõl fennálló belsõ problé-
mái tükrözõdnek.
Grúz Gabriella közös képviselõ elköltözése után az elmondá-
sok szerint a feszültségek tovább nõttek. Egyelõre még tisztá-
zatlan, hogy ki és mi módon látja el majd a lakóteleppel kapcso-
latos ügyek intézését. Felmerült az is, hogy egy lakásszövetke-

zetnek adják át a feladatot. A cselekvésképtelenséget növeli,
hogy sok lakást albérletbe kiadtak, a távol lévõ tulajdonosokat
pedig nem érdekli, mi lesz a lakótelep sorsa. Nem mennek el a
lakógyûlésekre, az állandósult viták miatt nem jutnak egyrõl a
kettõre.
Ha nem lesz a lakótelepiek közt közös megegyezés, rajtuk kívül
más ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és továbbra is
folyik majd az iszapbirkózás. A közös lónak pedig — mint
tudjuk — túros a háta.

Hargitai Lajos

Lesznek új kukák!
Lapunkban Díszkuka címmel jelent meg egy
írás a múlt héten, a Túry Miklós utcán, a lakó-
telep végén álló, ürítetlen kuka körüli botrá-
nyos látvánnyal kapcsolatban. A kukát azóta
kiürítették, környékét feltakarították.
Nagy Lajosné, az Ady Endre úti lakótelep
132-es lépcsõházának közös képviselõje tájé-
koztatta lapunkat, hogy végre megoldódni
látszik a szemetestartályok kérdése a lakóte-
lepen. Azóta szerettek volna vásárolni a
KÖZÉV-nél ilyen kukát, amióta tönkrement
a nagy szemeteskonténer, de nem kaptak,
csak ígéretet. Most végre Tatabányán sike-
rült venniük, onnan hoztak hétfõn három da-
rabot, így most már minden lépcsõháznak
lesz kukája. Felháborítónak tartja, hogy azt az
egy kis kukát mások is használják, nem csak a lakótelepiek. Véleménye szerint a haj-
léktalanszállóra is kellene nagyobb kuka, hiszen ott is többen laknak, és jó lenne, ha
nem ott állnának meg a más városrészekbõl jövõ autósok kirakni a szemetet. Az is
gond — mint azt a hátsó lakótelepi soron is tapasztalhattuk —, hogy éjszaka vandálok
rongálják meg a tartályokat, letörik a fedelet, kiborítják a szemetet.

Hargitai Lajos

A „díszkuka”
kapcsán

Szakács Benõné, az Egyesített Szociális
Intézmény vezetõje hívta fel szerkesztõ-
ségünket telefonon a múlt héten megje-
lent Díszkuka címû írásunk kapcsán. Az
írásban ugyanis az állt, hogy (idézzük)
„ide hordják a környékbõl, mint mond-
ják, még a hajléktalanszállóról is a sze-
metet”.
Mint azt Szakács Benõné elmondta: a
hajléktalanszálló lakói nem hordják a
szóban forgó kukába a szemetet, mivel a
szállónak van külön kukája, amibe a hul-
ladékot rakják. A faleveleket zsákba
gyûjtik, és azt külön elviszi a Vertikál. Ha
annyi a szemét, akkor el szokták kérni a
szomszédos házban lakó Bódai Gábortól
a kulcsot, és a házhoz tartozó hulladék-
gyûjtõbe vihetik azt.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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Kislóki mulatságok
Három napig szinte megállás nélkül folyt
a vigadalom Kislókban az elmúlt hét vé-
gén. Immár ötödik alkalommal került sor
ugyanis a Kislóki Falunapokra.
Pénteken este Juhász János polgármes-
ter nyitotta meg a rendezvénysorozatot,
majd a sárbogárdi fúvósok és a Black Ti-
me tánccsoport világbajnok lányai szóra-
koztatták az egybegyûlteket.
Szombaton a kisebbségi önkormányzat
szervezett programokat. Az Országos Ci-
gány Önkormányzat Teleki László és Or-
sós Vendel személyében képviseltette
magát.
Futballmérkõzésekkel kezdõdött a nap.
A rendõr—roma összecsapás azonban
elmaradt, mert két különbözõ csoportba

kerültek a csapatok. Az ebédet követõen
zenés—táncos mûsorok mellett sziesz-
tázhatott a közönség. Bíró Krisztit a
Szentgyörgy Néptáncegyüttes követte a
színpadon. Románcos Krisztofer zenéjé-

re már többen táncra perdül-
tek a füvön és a színpadon.
Bódi Guszti és a Fekete Sze-
mek esti koncertjére csordultig
megtelt a rendezvény helyszí-
ne, és fergeteges hangulat ke-
rekedett. Két helyi lány, a Bu-
gyik testvérpár, Bódi Guszti és
felesége, Margó mellett is
megmutathatták, milyen ügye-
sen táncolnak. Majd a kiseb-
bek következtek. A házaspár
ajándékkal jutalmazta õket.
Vasárnap már készült a fõzõ-
versenyen résztvevõk bográ-
csaiban az étek, amikor elin-

dultak a szüretisek. A kisló-
kiakhoz csatlakoztak a tinó-
diak közül is néhányan, úgy
vonultak végig a falu utcáin.
Délután a gyerekeknek Ko-
mor László tartott bábelõ-
adást. Nem maradt el a ha-
gyományos faültetés sem.
Az utolsó nap sztárvendége
Csonka András volt.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Mint magánember, ezúton szeretném
megköszönni Kislók lakosainak, illetve
képviselõjüknek, Ferencz Kornélnak,
hogy az V. Kislóki Falunapok alkalmából
csapatommal részt vehettem a focibaj-
nokságon. Külön köszönöm a kedves fo-
gadtatást és azt, hogy két napig biztosítot-
ták a teljes ellátást. Kicsi faluról van szó,
de a rendezvényük évrõl évre egyre sike-
resebb. Fantasztikus mûsorok, sztárven-
dégek színesítették a programot az idén.
Mindez köszönhetõ a példamutató
összetartásnak a lakosok, illetve a képvi-
selõ részérõl. Ferencz Kornél szívvel, lé-
lekkel dolgozik ezért a településért,
melynek egyre inkább látszik az eredmé-
nye. Úgy gondolom, ez a gõzerõ és
összetartás példa lehetne Sárbogárdon is,
és akkor talán itt is nagyobb sikereket le-
hetne elérni.

Lakatos Péter Gyõzõ

V. Kislóki Falunap — Roma futballkupa
Vasárnap reggel 10 csapat nevezett a Ro-
ma futballkupára. Sorszámot húztak a
csapatok, így alakult ki a két csoport.

Az „A” csoport eredményei:
Bogárdi Ifjak—Aranycsapat 0-2
Stoki—Mocsi Kft. 1-1
Umbala Umba—Bogárdi Ifjak 1-0
Stoki—Aranycsapat 1-1
Mocsi Kft.—Bogárdi Ifjak 2-2
Umbala Umba—Aranycsapat 4-1
Bogárdi Ifjak—Stoki 2-1
Aranycsapat—Mocsi Kft. 0-3
Stoki—Umbala Umba 0-1
Mocsi Kft.—Umbala Umba 2-2

A „B” csoport eredményei:
Másnap—Kislóki kiscsapat 9-1
Rendõrség—Vörös Ördögök 3-0
Jägermeister—Másnap 0-2
Kislóki kiscsapat—Rendõrség 0-6
Vörös Ördögök—Másnap 0-2
Jägermeister—Rendõrség 0-3
Kislóki kiscsapat—Vörös Ördögök 1-5
Másnap— Rendõrség 1-2
Vörös Ördögök—Jägermeister és Jäger-
meister—Kislóki kiscsapat: mérkõzés
nélkül a három csapat visszalépett. Az

idõ rövidsége miatt 3-3 büntetõrúgással
döntötték el az elsõ három hely sorsát. A
párosítás a harmadik helyért: Másnap—
Mocsi Kft. 2-0.
Az elsõ, második helyért: Umbala Um-
ba—Rendõrség 1-0.
A mérkõzéseket Tóth Attila és Gróf Fe-
renc vezették. A vándorserleget — amit
az Esélyek Háza (Székesfehérvár) aján-
lott fel — egy évig az Umbala Umba csa-
pata õrzi. A kupát Sárbogárd üdvöskéje,
Bíró Kriszta adta át nagy ováció mellett.

-GF-
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Megújult a pártás ház
Szerdán délelõtt bontották le az építési
állványokat a pártás házról. Izgatottan
vártuk ezt a pillanatot, mert most bizo-
nyosodott be, hogy valóban érdemes volt
annak idején azért harcolni, hogy ez az
épület megkapja a mûemléki védettsé-
get. Akkoriban az önkormányzat ezt is
bontásra ítélte volna. Most, a felújítás
után mindenki számára látható, hogy mi-
lyen nagy érték egy régi épület. A benne
mûködõ üzleti vállalkozás nívóját is sok-
kal inkább emeli egy patinás, régi épület,
mintha egy mai stílusú újat építettek vol-
na.
Egy gyógyszertárakat üzemeltetõ vállal-
kozó vásárolta meg az épület elsõ részét,
azt a mûemléki felügyelõség iránymuta-
tásai szerint korhûen felújíttatta. A hibás
dísztéglákat kicserélte. A homlokzatra
ízléses felirat került: „Korona Gyógy-
szertár”. A külsõ felújítással párhuzamo-
san a belsõ átalakítást is elvégezték. Szi-
getelték a falakat, kicserélték a padoza-
tot.
Régi stílusú patikabútorra egyelõre nem
futotta, ezért a bútorzat mai gyártású bú-
torlapokból készült, de így is látványosan
hozzájárul az új patika a városközpont
megszépüléséhez. Bízunk benne, hogy a

többi vállalkozás is követi majd a példát,
és az épület teljes egésze, sõt, talán a
környezõ épületek is megújulhatnak.
Ennek az épületnek a párja a Hõsök te-
rén a régi tanácsháza is. Ugyanabból a
sárga dísztéglából rakták ki annak is a
homlokzatát. Most lehet az önkormány-
zatoknak uniós pályázatokon anyagi for-
ráshoz jutni, így az önkormányzat bele-
vághatna ennek az épületnek a felújításá-

ba. Átgondolt koncepcióval megvalósít-
ható lenne az a régi terv is, hogy a valami-
kori tanácsházából múzeum és kiállí-
tóterem legyen. A rekonstrukcióba be-
vonható lenne a klasszicista stílusú 100
éves óvoda épülete is. Egy kis jóindulat-
tal, fantáziával és ízléssel minden kérdés-
re találhatnának jó megoldást.

Hargitai Lajos

63 fát vágtak ki
A sáregresi orvosi szolgálati lakás kiürítése során minden fát,
bokrot kiirtottak. A kegyetlen vandalizmus képei bejárták a
magyar médiát. Mocsár Eleonóra polgármester asszony el-
mondta, hogy egy megvadult állatcsorda se okozott volna na-
gyobb pusztítást. A megdöbbentõ, hogy akik ezt tették, tudatos
emberi ésszel rendelkeztek, azaz felelõsségük teljes tudatában
követték el ezt a barbár tettet.

Mint errõl korábban már írtunk, dr. Dobroviczky Imelda ko-
rábbi sáregresi háziorvos, volt helyi képviselõ gyermekeivel, va-
lamint Lengyel Zoltán volt polgármesterrel, országgyûlési kép-
viselõvel lakott ebben a lakásban. Mivel az önkormányzat nem
a doktornõt, hanem Leposa Zoltán cecei háziorvost bízta meg a
sáregresi háziorvosi teendõk ellátásával, hosszas huzavona
után a sárbogárdi bíróság tett pontot az ügy végére. A jogerõre
emelkedett bírósági döntés szerint a doktornõnek el kellett
hagynia a sáregresi szolgálati lakást. Másfélmilliós igényét, amit
a lakásban végzett felújítások fejében követelt, a bíróság eluta-
sította. Az udvarban lerakott térkövet viszont elvihette, és köte-

lezték, hogy a lakást rendeltetésszerû
állapotban adja át. Ez azt jelenti, hogy
úgy, ahogy annak idején kapta, azaz
kifestve, kitakarítva.
A tény ezzel szemben az, hogy nemcsak a
térkõburkolatot szedték fel az udvarban,
hanem elbontottak egy kocsibeállót és
kivágták az udvaron az összes fát, szám
szerint 63 darabot. Ezekbõl 15-20 darab
15 évnél is idõsebb volt. Számtalan díszfa
mellett több gyümölcsfa, többek között

egy szép cseresznyefa is áldozatul esett a mészárlásnak. A ga-
rázsban szemétkupac, a lakásajtón régi, lepattogzott festés, a la-
kás festetlen, rendkívül lelakott állapotú. A valamikor beszerelt
központi fûtés csöveinél a fal vakolatlan. A konyhában a régi,
beépített, nagyon elhasználódott konyhabútor található.

A költözés botrányos körülmények között, rendõri jelenlét
mellett zajlott a múlt héten. A kivágott fákat is mind elvitték.

Ezzel Sáregres történetének egy furcsa fejezete végleg lezárult.

Hargitai Lajos
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Õsök Napja
ABA, Millenniumi Park
2007. szeptember 23.

Programok:
7.00: ostorosok faluébresztõje; 9.30: tisztelgés az
õsök elõtt (Hõsök tere), hõsi emlékmûvek koszorú-
zása; 10.00: hagyományõrzõ csoportok felvonulása:
Hõsök tere—Rákóczi utca—Millenniumi Park;
10.30: a magisztrátus megáldása (Millenniumi
Park); 11.30: az abai magisztrátus eskütétele; 12.00:
déli harangszó, a Sudár Napkeleti Hagyományõrzõ
Egyesület bemutatkozása, ünnepélyes jurtaátadás
és kiállítás-megnyitó; 12.30: közös faluebéd — zenél
a Bartina zenekar; 13.00: hagyományõrzõ együtte-
sek mûsora: Sárvíz Néptáncegyüttes, Abai Pávakör
és Citerazenekar; 13.30: a Nyitott Égi Kapu Dobkör
és a Kerecsen Íjász Klub bemutatkozása; 14.00:
baranta — hagyományos magyar harcmûvészeti be-
mutató (gyalogos): ostorbemutató, fegyveres tánc,
fokos-, szablya-, bot-, kardvívás, vértesek küzdelme,

csatajelenet, szabad pusztakezes és késharc, hagyo-
mányos magyar birkózás; 14.40: lovas baranta (íjá-
szat, harc, lóidomítás); 15.10: Kelemen Zsolt lovas,
harci bemutatója; 15.40: sólyomröptetés; 14.00 és
16.00: Aba Sárvíz FC—Etyek labdarúgó-mérkõzés,
a szünetben a barantások tartanak ostorbemutatót;
18.00: díszmagyar ruhák bemutatója a zenepavilon-
ban; 19.00: tûzgyújtás a Millenniumi parkban; 19.10:
Égig érõ fák — székely és magyar mesék, tûzugrás;
20.00: tûzönjárás-próba; 20.30: „Szívünk egy erõre
dobban” — zenés tûzijáték; 20.40: moldvai és ma-
gyar táncház a Tûz Lángja zenekarral.

Gyermekfoglalkozások és kiállítások

A Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ta-
nulóinak rajzkiállítása, népi gyerekjátékok, íjászat,
hajítófegyverek, ostorpróbák, vívásoktatás, vitézi
próba, lovagoltatás.

Mindenkit szeretettel várunk!

„MINDANNYIAN MINDENKOR”

PRIVATIZÁLT
MAGYAR POSTA
— avagy hogyan kézbesítsünk

a 21. században —

Tisztelt sárbogárdi postahivatal!
Egy 700 lelket számláló kistelepülés lakója vagyok, ahol 2007
nyarán bezárták a jól mûködõ postahivatalt, hivatkozva arra,
hogy NEM ÉRI MEG a fenntartása, mert kevés a forgalma, és
még magánvállalkozásba sem lehet kiadni. Ennek ellenpéldájá-
val találkoztam a múltkor a tõlünk alig 6 km-re lévõ, 300 lelket
számláló településen, ahol engedélyezték az üzemeltetést. Ott
talán nagyobb a forgalom, és megéri nekik az üzemeltetés?
Mi lett nálunk ennek a bezárásnak a következménye? Ha a he-
lyi kézbesítõnk szabadságra megy, vagy netalántán meg mer be-
tegedni, akkor kisegítõ kézbesítõt küldenek ki a településre.
Ajánlott küldemény érkezett számomra hivatalos helyrõl. Hét-
fõn helyettesítõ kézbesítõ hozta a levelet, de mivel dolgoztunk,
hagyott egy felszólítást, hogy a sárbogárdi postán vehetjük át a
küldeményünket, vagy ha nekünk nem sürgõs, akkor egy hét
múlva ismét megkísérlik a küldemény átadását.
Na, ezen aztán kiakadtam.
Az ajánlott küldemény azért ajánlott, és azért fizette ki a hivatal
a nem olcsó kézbesítési díjat, hogy azt az ügyfél mielõbb meg-
kapja, ne egy hétre rá. A posta ne kényszerítsen még ezek után
is plusz költségekbe, mert a beutazás oda-vissza 500 Ft-ba ke-
rül.
Másrészt, ha a postának nincs annyi pénze, hogy a helyettesítõ
kézbesítõt ellása síppal, akkor szóljanak, mert én adok egyet ne-
ki, hogy ne kelljen befüttyögetnie a portákra. Mert ott nem ku-
tyák lakoznak, hanem emberek, fõleg idõsebbek, és nem jó né-
ven veszik a 21. században az ilyen kihívást a kiskapujukhoz.
Jó lenne, ha elgondolkodna a posta ezeken a dolgokon, és a jö-
võben saját érdekeik mellett figyelembe vennék az ügyfeleik
érdekeit is.

Bihar Ferenc, Pusztaegres

Közlemény
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Mezõföldi Köz-Tér
Közhasznú Egyesület közgyûlése — a tagok elfoglaltsága mi-
att — a szervezet jogutód nélküli feloszlásáról határozott
2007. március 30-án, a Fejér Megyei Bíróság pedig ezt köve-
tõen, június 19-én, törölte a szervezetet a nyilvántartásból.
Az egyesület a mûszaki eszközeit — 6 db számítógépet tarto-
zékokkal, melyek a József Attila Mûvelõdési Központban
álltak a nyilvánosság rendelkezésére már korábban is — a
mûvelõdési háznak adományozta, amiket a kedvezménye-
zett közcélú feladatra fordít továbbra is, eddigi rendeltetésé-
nek megfelelõen.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2006. évi adójuk
1%-ával (összesen 11.333 Ft-tal) támogatták az egyesületet.
A felajánlást a mûködtetésre fordítottuk.

Az egyesület elnöksége



Bogárd és Vidéke 2007. szeptember 20. KÖZÖSSÉG / SPORT 7

Szüreti felvonulás Tinódon
Ahogy sok éve már, az idén is a vasúti sportpályán állították fel a
szüreti mulatságnak helyet adó nagy lakodalmi sátrat Tinódon.
Ezt Tatai László adta kölcsön a közösségnek, támogatva a mu-
latságot. A sátor építésénél a tinódi fiúk szorgoskodtak. A kö-
zös vacsorához valót is a segítõk adták. A tinódi asszonyok vál-
lalták a fõzést, Zobák Pálné szakácsné vezetésével. Az éjféli
tombola legértékesebb díjai is adományokból kerültek ki.

A felvonulók, köztük sok gye-
rek, már hetek óta izgatottan
készültek a nagy eseményre. A
csõszlányok szépen feldíszítet-
ték a dél utáni indulásra Raffai
József, Nagy Imre, Nagy Ger-
gely, Kiss József, Huszár Sán-
dor, Huszár György, Gárdonyi János, Farkas József fogatait. A
kisbíró, Varga Tamás kidobolta az estére elrendelt mulatságot,
majd elindult a menet. Elöl, a bíró kocsiján Kiss Béla és Soós
Andrea ültek. A zenészek kocsiján Botka Pityu és Horváth Józsi
húzták a talpalávalót, míg végigjárták a felvonulók énekelve a
tinódi utcákat, majd a Petõfi, Kossuth, Árpád utcát. Tiszteletü-
ket tették Töbörzsökön is. Bizony, nem kímélték a bohócok az
óvatlan bámészkodókat; miután magukat is bekenték, bõven

jutott a festékbõl mindenki-
nek, aki csak a kezük ügyébe
akadt. A felvonulók szomját a
csaposkocsi daliás legényei
oltották, ki nem ürülõ kancsó-
ikkal. Persze, útközben is töb-
ben megvendégelték a népes
társaságot.
Az esti szüreti bálon Gulicska
Misi, Barabás László és Ba-

racskai Gábor zenéjére táncolt hajnalig a vendégsereg.
A szervezõk nevében Varga Istvánné az újságon keresztül is
megköszöni Tatai László, Flögl Istvánné, Zobák Pálné, Sárközi
Katalin, Rostás Péter, Aranyszabó József, Juhász János, dr.
Szabadkai Tamás adományait, illetve segítségét, a rendõrség-
nek és a polgárõröknek pedig azt, hogy a felvonulásnál az utat
biztosították.

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

SÍC — hírek, eredmények
Kicsit megkésve, de közöljük a 2007. évi
országos felnõtt pályaíjász-bajnokságon
versenyzõink által elért eredményeket.
Az országos bajnokságot 2007. szeptem-
ber 2-án rendezték Hatvan városában,
ahol minden induló versenyzõ kapott a
várostól egy feliratos pólót. Ezen olvas-
ható, hogy 50 éves a Magyar Íjász Szövet-
ség, a verseny dátuma, valamint látható
egy íjászkodó figura.
Ideális íjászidõben, 2x70 méteres rangso-
rolóval kezdõdött a verseny. A rangsoro-
ló végén, egy versenyzõnket kivéve, na-
gyon elõkelõ helyezéseket értünk el.

Elért eredményeink
5. hely: Gilicze Ferenc 602 kör, 8. hely:
Krencz Szabolcs 593 kör, 17. hely: Lovász
Balázs 567 kör, 34. helyezést ért el Szép-
laki Zoltán 499 körrel.
Elsõként Széplaki Zoltánnak kellett
egyenes kieséses mérkõzésre a lõvonalba
állnia. Sajnos egyenesen, minden meg-
erõltetés nélkül ki is esett. Addig a többi
versenyzõnk pihenhetett még, erõnyerõk
voltak, ellenfél nélkül jutottak a legjobb
32 versenyzõ közé. A következõ forduló-
ban 32 versenyzõ — köztük a 3 továbbju-

tónk — küzdött a 16 közé jutásért. Elsõ-
ként Lovász Balázs búcsúzott 11 körös
különbséggel, õt az idei világbajnokságon
válogatottként részt vett Tóth Csaba
ütötte el a továbbjutástól.

Krencz Szabolcs 7 körös, Gilicze Ferenc
20 körös különbséggel jutott a 16 legjobb
íjász közé. A további cél volt: bekerülni a
8-ak közé. Ez már komoly falatnak bizo-
nyult. Ebben a körben Krencz Szabolcs
olyan versenyzõt fogott ki Major Gábor
személyében, aki megjárta az ez évi világ-
bajnokságot; Szabolcs 4 körrel volt jobb
és jutott tovább. Másik versenyzõnk,
Gilicze Ferenc, az „örökös bajnok” címet
õrzõ Nagy Bélával került szembe, és 2 kö-
rös vereséggel elbúcsúzott a további
küzdelmektõl.

Egy versenyzõnk, Krencz Szabolcs ma-
radt, aki versenyezhetett még a négy közé
jutásért. Ellenfele Ondrik Tibor volt, aki
szintén indult a 2007. évi németországi vi-
lágbajnokságon. Ondrik Tibor olyan ma-
gabiztosan versenyzett, hogy Szabolcs
megszorítani sem tudta, így a sárbogárdi
versenyzõk a továbbiakban mint nézõk
tekintették meg a késõbbi küzdelmeket.

A 2007. évi országos bajnokság
végeredménye:

1. Ondrik Tibor, LRI-Malév; 2. Hernecz-
ky Balázs, Bp. Spartacus; 3. Kósy Nándor,
Bp. Spartacus; 6. Krencz Szabolcs, Sárbo-
gárd; 13. Gilicze Ferenc, Sárbogárd; 17.
Lovász Balázs, Sárbogárd.

Íjászegyesületünk várja 9 éves kortól a
sportolni, íjászkodni vágyó fiatalokat.

Jelentkezhettek: szombati napokon (az
edzés napján) 14 órától. Helyszín: Sárbo-
gárd város sporttelepe (bejárat az Ady E.
útról, az OMV benzinkúttal átellenben).

Mindenkit szeretettel várunk!

Gilicze László, Sárréti Íjász Club

KÖSZÖNET

A sárbogárdi Sárréti Íjász Club köszö-
netet mond mindazoknak, akik a 2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották egyesületünknek. A be-
folyt 356.998 Ft összeget íjászati fel-
szerelések felújítására, a versenyekre
való utazásra, nevezési díjakra és ed-
zõi tandíjra fordítottuk. Adószámunk:
18491074-1-07.
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Beszámoló az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány mûködésérõl
(Elhangzott Alsószentiván község képviselõ-testületének 2007. szeptember 4-ei ülésén)

1. Tagok
Bevezetésként csak röviden szeretnék
utalni arra, hogy a képviselõ-testület ha-
tározata értelmében a kuratórium össze-
tételében az utolsó nagy változás még
2005-ben történt. Alapítványunk kurató-
riuma 2005 szeptemberétõl máig válto-
zatlanul, a következõ felállásban mûkö-
dik: elnök — Kiss Attila, titkár — Keresz-
tesné Nagy Emília, tagok — Boros Kata-
lin, Nyári Zoltánné, Pribék Erika.

2. Rendezvények
Alapító okiratunk szerint az Alsószent-
iván Gyermekeiért Közalapítvány 2003-
ban alakult meg azzal a céllal, hogy az
Alsószentivánon élõ gyermekek javára
munkálkodjék, s a bevétellel az õ érde-
kükben gazdálkodjon. Ennek szellemé-
ben részt vettünk már az egész települést
megmozgató rendezvények megszerve-
zésében:
Szent Iván-éji tûzugrás: Szent Iván éjsza-
kájának (2007. június 23.) faluvacsoráján
büfét mûködtetve növeltük alapítvá-
nyunk bevételét.
A falunapokon (2006. szeptember 2.,
2007. augusztus 19.) az egész napos büfé
mellett a szabadtéri bál és tombola lebo-
nyolításában vállaltunk szerepet.
A szüreti felvonulás és bál hagyománya
alapítványunk kezdeményezésére tá-
madt fel településünkön 2004 óta. Bár a
rendezvény 2006-ban elmaradt, az idén
— terveink szerint október 13-án — is-
mét szervezünk felvonulást (gyalogosan)
és bált.
Rendezvényeinken túl több ízben végez-
tünk jótékony célú tevékenységeket a
gyerekek javára.

Ilyen volt a bálásruha-kiárusítás, vagy a
Horváth Éva által felajánlott alsószent-
iváni diófacsemeték árusítása, melynek
bevételével szintén alapítványunk gaz-
dálkodhatott.
További bevételeket jelentettek azok az
adománygyûjtõ akciók, amelyek elindítá-
sával az iskola felújításához kívántunk
hozzájárulást szerezni. Bár a 2006, majd
2007 nyarán kezdeményezett akciók so-
rán a támogatások inkább cseppentek,
mint csurrantak, az adományok összkölt-
sége a két akció alatt együttesen elérte a
375.000 Ft-ot. (2006-ban 170.000, 2007.
augusztus 30-ig 205.000 Ft folyt be.)
2006-ban elsõ ízben igényelhette vissza
alapítványunk a támogatók adóinak 1%-
át. Ez közel 116 000 Ft-ot jelentett szá-
munkra. Az APEH tájékoztatása szerint
2007-ben várhatóan 172 000 Ft fog érkez-
ni ebbõl a forrásból alapítványunk szá-
mára.
Végezetül itt szeretném kuratóriumunk
nevében megköszönni azt az állandó
támogatást, amit Alsószentiván község
képviselõ-testülete nyújt alapítványunk-
nak. Itt nemcsak az évenkénti 100.000
Ft-os hozzájárulásért tartozunk köszö-
nettel, hanem a képviselõi étkezési támo-
gatásról alapítványunk javára történõ le-
mondásért is (ez 2007-ben 360.000 Ft tá-
mogatást jelent számunkra). Segítségü-
ket Alsószentiván gyermekei nevében is
nagyon köszönjük!

3. Bevételeink felhasználása
Lehetõségeinkhez mérten több ízben tá-
mogattuk pl. a gyerekek kirándulási
programjait, a Sárbogárdra történõ szín-
ház- és mozilátogatás költségeit is. Kará-
csonykor hagyományos szokásunk meg-

ajándékozni mind az óvoda, mind az isko-
la tanulóit. Az étkezésekhez kiegészíté-
sül több ízben osztottunk a gyerekeknek
gyümölcsöt, illetve a nagyobb iskolai ren-
dezvényekhez készítettünk szendvicse-
ket.

Szerepet vállalt alapítványunk az óvoda
és az iskola felújításában:

Az óvodában hozzájárultunk a laminált
mûpadló kialakítási költségeihez.

Az iskola átalakítási folyamatában alapít-
ványunk felvállalta, hogy tanévenként
egy-egy tanterem bútorzatának felújítá-
sához is hozzájárul. 2006-ban a ter-
mészettudományi tanterem mosogatóval
ellátott padjait, 2007-ben a számítás-
technika tanterem új bútorzatát finanszí-
rozta alapítványunk. Továbbá kuratóriu-
munk hozzájárult ahhoz a kéréshez is,
hogy a nyílászárók cseréivel kialakított
vadonatúj ablakokra 120.000 Ft értékben
új függönyöket vásároljon az alapítvány.

2007-ben az iskola külsõ vakolásához is
sikerült segítséget nyújtania alapítvá-
nyunknak: több építészeti céget megke-
resve a TERRANOVA cég mintegy 60%
-os kedvezményt adott alapítványunk
számára egyedi ajánlatként eredeti árai-
ból. Így a külsõ vakolat beszerzési ára
már olyan összeget jelentett, amelyet ala-
pítványunk az adománygyûjtõ akciókból,
a falunap bevételeibõl és a képviselõ-tes-
tületi támogatásból már elõ tudott te-
remteni.

Jelenlegi mûködõ rendezvényeink és ak-
cióink folytatása a jövõben is terveinket
képezi, az alapító okiratunkban rögzített
célok további megvalósítása érdekében.

Kiss Attila kuratóriumi elnök

FELHÍVÁS

Szüreti felvonuláshoz ruhák kölcsö-
nözhetõk az Alsószentiván Gyerme-
keiért Közalapítványnál. Érdeklõdni a
06 (25) 504 710-es telefonszámon le-
het.

Felnõttképzési tanfolyamok
az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskolában

Részletfizetési
lehetõséget biztosítunk.

A tanfolyamok csak
megfelelõ létszám

esetében indulnak el.
Jelentkezési határidõ:
2007. szeptember 30.

Bõvebb információ és
jelentkezés Kiss Attilánál

a 06 (25) 504 710-es
telefonszámon.

KÖSZÖNET
Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány kuratóriuma ezúton is kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adománygyûjtõ felhívásunkat támo-
gatták, és ezzel hozzájárultak a IV. Bé-
la Általános Iskola épületének külsõ
felújításához! Egyúttal köszönjük
minden támogatónknak, hogy adójuk
1%-át részünkre ajánlották fel!

Kiss Attila kuratóriumi elnök
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Sárbogárd 5—Sárhatvan posta-
partner Sárhatvanon, a József Attila
utca 47. szám alatt 2007. szeptember
10-étõl újból megnyitásra került.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl péntekig,
8—10-ig, 13—17-ig.
Telefonszám: 06 (25) 470 834. Osz-
tályba sorolás: postamesterség.

Horváth Tiborné hálózati
igazgatóhelyettes, Magyar Posta Zrt.

Vége a járványnak

Dr. Müller Cecília, az ÁNTSZ vezetõje
kedden tájékoztatta lapunkat az iskolák-
ban történt tömeges megbetegedésekkel
kapcsolatos vizsgálat lezárásáról.
Dr. Müller Cecília: — Örömmel mond-
hatom, hogy lezárult a vizsgálat. A szom-
bati napon, az elmúlt hét végén, pontot
tudtunk tenni az ügy végére. Valóban egy
tömeges megbetegedésrõl volt szó, ami
három gyermekintézményt: két iskolát és
egy óvodát érintett.
— Végül mire jutottak? Hány megbetege-
dést találtak?
— 70 megbetegedésnél megállt, nem ter-
jedt tovább.
— Milyen vírus volt a tettes?
— Egy calici vírus. Ezeknek a vírusoknak
jellemzõje, hogy csak élõ szervezetekben
tudnak szaporodni. A környezetünkben
mindenhol jelen vannak, és egy kedvezõ
idõjárási helyzet, vagy az õszi iskolakez-

déskor sok gyerek találkozása jó ok lehe-
tett arra, hogy nagyon könnyen terjedjen.
— Nem a közkonyháról terjedt el?
— Ez teljességgel kizárható, hiszen az
ételmintákból nem tenyészett ki ez a
vírus.
— Akkor honnan van a 70 megbetegedés?
— A gyermekeknek a székletmintáiból
tenyészett ki a calici vírus. Valószínû,
hogy valahol lehetett egy közös pont, de
ez már nem felderíthetõ.
— Vagyis úgy terjed, mint az influenza?
— Talán lehet azt mondani, hogy igen. Ez
a calici vírus nagyon ellenálló, és rendkí-
vül könnyen átadható, pusztán cseppfer-
tõzéssel is, akárcsak az influenza.
— Remélhetõleg nem lesz ennek folytatá-
sa?
— Ennek biztosan nem. Biztonsággal
mondhatom, hogy lezárult ez az ügy. Már
a zárójelentést is elküldtük a regionális
intézetünkbe.
— Köszönöm szépen, hogy a rendelkezé-
sünkre állt, és a közvélemény megnyugtatá-
sára részletes tájékoztatást adott.

Hargitai Lajos

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. szeptember 21-én,
pénteken, 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Az önkormányzat 2007. évi költség-
vetésérõl szóló 6/2007. (II. 14.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
2. A parkolási rend felülvizsgálata,
parkolási rendelet megalkotása.
3. A képviselõ-testület bizottságainak
beszámolója az éves munkáról.
4. A nevelési—oktatási intézmények
technikai álláshelyeinek megállapítá-
sa.
5. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2007. I. félévi
munkájáról.
6. A Szélessávú Közmû Kiépítése Tár-
sulás társulási megállapodásának mó-
dosítása.
7. A KDV Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társuláshoz való csatla-
kozáshoz hozzájárulás.
8. A rövidlejáratú hiteligény visszavo-
nása.
9. Pályázat benyújtása a Norvég Alap-
pályázatra.
10. Létszám-irányszámok meghatáro-
zása a létszámleépítés III. üteméhez.
11. A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2008. évi részvételérõl.
12. A Magyar Közút Kht. terület-
felajánlása a Vasút úti közútterület-
bõl.
13. A sárbogárdi, 0175. hrsz.-ú orszá-
gos közút átvételre történõ felajánlá-
sa.
14. A Köztársaság út 114-es számú in-
gatlan vételi ajánlata.
15. Tájékoztató az elõirányzatok fel-
használásáról és az általános tartalék
alakulásáról.
16. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
17. Tájékoztató a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekrõl, intézkedések-
rõl. Beszámoló az átruházott hatáskö-
rök gyakorlásáról.
18. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év közalkalmazottja” kitünte-
tés adományozása a szociális—egész-
ségügyi ágazatban.
2. Az elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Bejelentések.

Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket
az idõsek világnapja alkalmából

tartandó városi ünnepségre.

Idõpont: 2007. szeptember 28.

Helyszín:
József Attila Mûvelõdési Központ.

Program: 13—17 óráig: egészségügyi
szûrések (vérnyomás-, vércukorszint-,
koleszterinszint-mérés, hallás- és lá-
tásszûrés); 17—17.30 óráig: ünnepi
mûsor.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Juhász János polgármester
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A Femol-csoport
állása:

1. LMSK 5 4 1 - 9-2 13
2. Káloz 5 4 - 1 16-6 12
3. Mezõszilas 5 3 2 - 17-7 11
4. Pálhalma 5 3 1 1 15-4 10
5. Adony 5 2 2 1 13-4 8
6. Baracs 5 2 2 1 9-4 8
7. Cece 5 2 2 1 9-8 8
8. Enying 4 2 1 1 10-10 7
9. Seregélyes 4 2 - 2 10-5 6
10. Mezõfalva 4 1 2 1 6-6 5
11. Tác-Csõsz 5 1 1 3 7-12 4
12. Zichyújfalu 5 1 1 3 9-17 4
13. Lajoskomárom 5 1 - 4 1-20 3
14. Kisapostag 5 - 2 3 5-10 2
15. Sárbogárd 4 - 2 2 4-10 2
16. Füle 5 - 1 4 2-17 1

LSC SÁRBOGÁRD—CECE 1-1 (0-0)
Sárbogárd, 120 nézõ. Vezette: Futó J.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Bognár, Huszár,
Hegedûs N., Szabó A. (Gilicze), Szabó Z.
(Iván K.), Sebestyén, Szabó K. J., Szabó
J., Tomán, Baki.
Cece: Kimiti Z., Hegedûs J., Pintér, Ki-
rály L., Hegedûs Gy., Killer (Tóth), Né-
meth (Király G.), Szikszai, Kimiti L., Sa-
lamon, Juhász.

Kiváló körülmények, remek õszi idõ fo-
gadta a presztízscsatára felkészült csapa-
tokat. Sokan nem éppen sportszerû mér-
kõzésre számítottak. Nem lett igazuk, a
játékvezetõnek egyetlen sárga lapot sem
kellett kiosztania, a pirosról nem is be-
szélve. Persze, ez nem jelenti azt, hogy
szóban nem kellett figyelmeztetnie
egyetlen játékost sem. Tény, hogy nagyon
korrekt mérkõzést vívott egymással a két
csapat. Amolyan igazi „megye kettes”
meccset láthattak a kilátogató szurkolók.
A mérkõzés elsõ félideje a hazaiaké volt.
Rögtön a második percben Baki R. ha-
gyott ki óriási helyzetet, vagy inkább a
cecei védelem mentett a gólvonalról. Ké-
sõbb Bognár próbálkozott távoli lövéssel.
Jobbára a két tizenhatos között zajlott a
játék, sok eladott labdával, bosszantó hi-
bával, számos apró szabálytalansággal,
amelyek alól egyik csapat sem volt kivé-
tel. A 21. percben Huszár beadását Szabó
vágta kapásból a cecei kapura. A labda az
egyik védõrõl pattant az alapvonalon túl-
ra. Pár perccel késõbb Huszár szabadrú-
gását ütötte ki a vendégek kapusa. Egy
perccel késõbb Szabó Z. elõtt adódott
gólszerzési lehetõség, ám Kimiti remekül
hárított. A 34. percben is a helyén volt,
amikor Szabó A. csúsztatott fejesét kel-
lett védenie.

A 35. percben Sebestyén lövése — bár fö-
lé szállt — jelezte a hazaiak mezõnyfölé-
nyét a mérkõzés ezen szakaszában. A fél-
idõ vége elõtt Hegedûs elõtt adódott le-
hetõség, lövése azonban elkerülte a ka-
punkat. Mindkét csapatra jellemzõ volt a
pontatlanság, a kapkodás.
A második félidõ Hegedûs J. lövésével in-
dult. Majd Juhász pillanatai következtek,
aki eldönthette volna a mérkõzést, mivel
két alkalommal hagyták védõink szaba-
don. Elsõ lövése fölé ment, a másodikat
Sipõcz A. szögletre ütötte. A 71. percben
Gilicze kiváló jobb oldali beadását a cse-
reként beállt Iván K. belsõvel könnyedén
rúgta a vendégek kapujának közepébe,
0-1. (Megjegyzem, egy épkézláb akció
után.)
A hazai vezetés után rengeteg apró belé-
põ tarkította a mérkõzést. Nem történt
említésre méltó esemény egészen a 81.
percig, amikor Hegedûs J. lövése alig ke-
rülte el kapunk bal felsõ sarkát. Már-már
úgy tûnt, a három pontot a hazaiak ott-
hon tartják, amikor az utolsó elõtti perc-
ben a vendégeknek sikerült az egyenlítés.
A bal oldalról elvégzett szögletre a mély-
ségbõl induló Hegedûs Gy. érkezett, és
védõink között a kapunkba fejelte a lab-
dát, 1-1.
Mérkõzés közben úgy tûnt, hogy amelyik
csapatnak sikerül gólt elérnie, megnyeri
az összecsapást. Iván K. gólját követõen
hihetõ volt, hogy ez a hazaiaknak sikerül
is. Az utolsó pillanatban egyenlítettek a
vendégek, hiszen a középkezdés után Fu-
tó J. lefújta a mérkõzést. A látottak alap-
ján igazságos döntetlen született.
Jók: Cece — Kimiti Z., Juhász Gy.; LSC
Sárbogárd — Tomán T., Bognár Zs.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport
eredményei:

Pálhalma—Zichyújfalu 6-0 (2-0)
200 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Benczik (2), Idei, Vincze, Molnár, Papp.
Ifjúsági mérkõzés: 16-1.

Füle—Káloz 0-3 (0-1)
60 nézõ, vezette: Rémai. Gólszerzõ:
Májer Gy., Májer D. (2). Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-7.

Kisapostag—Mezõszilas 2-4 (0-1)
50 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Nagy
A., Nagy B., illetve Fekete (2), Kereszt-
úri, Sülyi. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Adony—LMSK 2-2 (2-1)
200 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ: Asz-
talos, Müller, illetve Sütõ, Teichel I. Ifjú-
sági mérkõzés: 10-0.

Sárbogárd SE—Cece 1-1 (0-0)
200 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Iván,
illetve Hegedûs Gy. Ifjúsági mérkõzés:
1-5.

Lajoskomárom—Baracs 0-4 (0-2)
85 nézõ, vezette: ifj. Nagy. Gólszerzõ:
Meggyes (2), Szurma, Deli. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-5.

Tác-Csõsz—Enying VSE 2-4 (0-2)
200 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ: Pál
(2), illetve Paluska K. (3), Molnár. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-2.

Természetbarátok
figyelem!

A városi természetbarátok következõ
túrájukat az elõre jelzett szeptember
22. helyett 23-án, vasárnap bonyolít-
ják le. Cél: Szekszárd mellett a Sö-
tét-völgy. Indulás: 7 óra 30 perc.
A völgy bejáratánál kiépített parkoló-
hely, horgásztó, büfé, az erdõben for-
rások és kiépített tûzrakóhelyek talál-
hatók. Jó idõ esetén bográcsozás!

Mindenkit szeretettel vár a városi bizottság
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Velence—Sárszentmiklós 1-0 (1-0)
Velence, 300 nézõ, vezette: Kovács Ta-
más.
Velence: Krencz, Lába, Simek, Keller, Ja-
nicska, Tóth, Csorba (Király), Csanádi,
Kõvári, Bobory (Antal), Németh. Edzõ:
Keller József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Szabó L., Mar-
kovics, Tórizs (Zámbó), Bakos (Arany),
Szabó Z., Král. Edzõ: Horváth Csaba.
A forduló rangadójára készült a két csa-
pat, mert az elsõ és a harmadik helyezett
lépett pályára. Mindegyik csapat számára
csak a gyõzelem volt az elfogadható ered-
mény. Az elsõ percek tapogatózása után
a hazai csapat magához ragadta az irányí-
tást, de igazából csak átlövésekre tellett
az erejükbõl, melyek egyikébõl a 38.
percben Németh megszerezte a vezetést,
1-0.
Ebben a játékrészben végig nagy fölény-
ben játszott Velence, csapatunk csak ke-
reste önmagát. A szünetben a hazai szur-
kolók meg is kérdezték, hogyan vezethet-
jük mi a tabellát ilyen játékkal, melyre
csak annyit tudtam válaszolni: ennél sok-
kal többet tud csapatunk, és a meccsnek
még nincs vége.
A II. félidõben teljesen más felfogásban
léptünk pályára, és folyamatosan átvet-
tük az irányítást. Ennek eredményeként
szinte végig a hazai kapu elõtt voltunk, tá-
madást támadás után vezettünk, de gólt
nem tudtunk szerezni, így elszenvedtük
elsõ vereségünket ebben a bajnokságban,
ismét nem sikerült gyõznünk Velencén.
A mérkõzés összképét és a kihagyott
helyzeteket tekintve a döntetlen igazsá-
gosabb eredmény lett volna. Végig nagy
iramú és játékvezetõt próbáló játék volt,

mely sajnos pár esetben meg is látszott
Kovács Tamás mûködésén, különösen
Zámbó lerántásakor a büntetõterületen
belül, melyért 11-es járt volna. A 92. perc-
ben a velencei kapu elõtti kavarodás so-
rán a kapu vonalában álló egyik vendég-
szurkoló felháborodottan mondta, hogy
a labda bent volt a kapuban, azt onnan
vágták ki a mezõnybe (ezzel kapcsolat-
ban állást foglalni nem tudok, messze
voltam az esettõl).
Lefújás után ugyanaz a helyi szurkoló, aki
a fenti kérdést intézte hozzám, kifejtette:
most már érti, miért mi vezetjük a tabel-
lát, és azt is hozzátette, hogy csak szeren-
csével tartották otthon a pontokat. Nem
történt tragédia, bár titkon bíztam egy
szép eredményben, de õszintén szólva, a
bajnokság kezdetén én ezt a 3 pontot
nem számoltam csapatunknak. Számom-
ra érthetetlennek tûnik, hogy miért mu-
tatja szinte minden mérkõzésen csapa-
tunk két arcát, mint ahogy ezt tettük most
is. Szinte mindig a végén játsszuk azt,
melyet állandósítani kellene.
Most talán egy könnyebb sorozatunk kö-
vetkezik, verhetõ ellenfelekkel, melynek
során hét végén Bicske csapatát fogad-
juk, majd a nem túl acélos Etyekre láto-
gatunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Velence—Sárszentmiklós 7-1

A mérkõzés összképéhez hozzátartozik,
hogy csapatunk cserejátékos nélkül, ser-
dülõkorúakkal feltöltve, két sérülttel állt
fel, mely meg is látszott a teljesítményün-
kön.

Szabó Béla

A megyei I. osztály
állása:

1. Sárszentmiklós 5 4 - 1 16-3 12
2. Kápolnásnyék 5 4 - 1 14-3 12
3. Velence 5 4 - 1 14-8 12
4. Alba Regia 5 3 1 1 18-5 10
5. Polgárdi 5 3 1 1 12-5 10
6. Bicske 5 3 1 1 13-10 10
7. Iváncsa 5 3 1 1 8-5 10
8. Bakonycsernye 5 1 3 1 8-8 6
9. Kisláng 5 2 - 3 12-16 6
10. Sárosd 5 2 - 3 3-10 6
11. Sárszentmihály 5 2 - 3 9-22 6
12. Aba-Sárvíz 5 1 2 3 5-5 5
13. Etyek 5 1 1 3 8-15 4
14. Szabadegyháza 5 1 - 4 7-12 3
15. Csór 5 1 - 4 7-15 3
16. Pusztaszabolcs 5 - - 5 7-18 0

A Déli-csoport
eredményei:

Besnyõ SE—Nagylók 2-1 (0-0)

Vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Matkovics
(2), illetve Bogó.

Sárszentágota—Kulcs 4-1 (1-1)

Vezette: Kovács. Gólszerzõ: Kuczi (2),
Tóth, illetve Kurucz.

Dég—Mezõkomárom 3-0 (0-0)

Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Rostás, Hor-
váth, Gulyás.

Vajta—AEK Beloiannisz 3-3 (2-1)

Vezette: Tóth L. Gólszerzõ: Simon,
Oláh, Rupa, illetve Fülöp, Varga, Laka-
kisz.

Nagyvenyim—Perkáta 8-1 (3-0)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Finka (4),
Varga (2), Sárai, Major, illetve Tóth.

Rácalmás—Elõszállás 2-2 (1-1)

Vezette: Németh. Gólszerzõ: Bartkó,
Antal, illetve Puskás, Simon.

A Déli-csoport állása:
1. Dég 5 5 - - 17-3 15
2. Alap 4 3 1 - 9-5 10
3. Beloiannisz 5 3 1 1 9-11 10
4. Nagyvenyim 4 3 - 1 18-6 9
5. Elõszállás 5 2 2 1 15-10 8
6. Besnyõ 4 2 1 1 8-6 7
7. Sárszentágota 4 2 - 2 10-10 6
8. Rácalmás 5 1 2 2 11-10 5
9. Nagylók 5 1 1 3 7-14 4
10. Kulcs 5 1 1 3 8-16 4
11. Mezõkomárom 5 1 - 4 8-14 3
12. Perkáta 5 1 - 4 7-18 3
13. Vajta 4 - 1 3 5-9 1

Szüreti felvonulás és bál
Sárszentmiklóson és a klubkönyvtárban

2007. szeptember 22-én, 12 órától.

20 ÓRÁTÓL SZÜRETI BÁL. (Belépõdíj: 500 Ft.)
Gyülekezõ a GABONA elõtti térségen, 11—11.30 óráig.

A felvonulás útvonala: Köztársaság út—Homok sor—Rákóczi u.—Gárdonyi
u.—Vezér u.—Kazinczy u. (tánc)—Kölcsey u. (tánc)—Széchenyi u.—Köztársaság
út—Magyar u.—Rákóczi u. eleje—Munkácsy u.—Semmelweis (tánc)—Lehel
u.—Rákóczi u. (tánc)—Miklós u. (tánc)—Tisza u.—Köztársaság út—Vörösmarty
u. (tánc)—Arany J. u.—Szabadság u.—Erkel u. (tánc)—Táncsics u.—Egressy
u.—Deák u. (tánc)—Jókai u. (tánc)—a László és a Vasút utcán vissza a GABO-
NÁHOZ. Utolsó tánc: az Arany J. utca sarkán.

SÁTORÁLLÍTÁS szeptember 20-án,
16 órától,

SÁTORDÍSZÍTÉS szeptember 21-én,
18 órától.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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A Z Ö R Ö K S É G
(Mt. 6,34)

Õ volt a sikeres. A Nagyember. Tulajdonképpen mindent elért,
amit elérhetett. Ám annak megtartásáért cserébe az egészségét
adta. Bal zsebében hordta a gyomorpanaszaira, a jobban a szíve
erõsítésére felírt gyógyszereket, a mellényzsebében az idegcsil-
lapítókat. András, a sofõrje, onnan tudta, hogy mi a baja, hogy
melyik zsebébõl nyelt le valamit, s aszerint viselkedett. Ezért
külön szerette a Nagyember. Mindenkinél jobban megbecsülte.
Már csak azért is, mert András óvatosan és biztosan vezetett,
feleslegesen nem beszélt, s maga volt az egyenruhás udvarias-
ság.
Olykor azonban irigyelte Andrást. Legutóbb is az egyik fõhiva-
tal udvarán úgy találta, hogy a lábát kifelé lógatva ült a Nagyko-
csi elsõ ülésén, és még meleg, fehér kenyérrel abált szalonnát
falatozott, harsányan harapdálva hozzá a zöldpaprikát. Össze-
futott a szájában a nyál. Egy „katonáért” odaadta volna aznapi
pürés, kétszersültes, ananászkompótos menüjét.
Amikor András észrevette fõnökét, bekattintotta bicskáját, va-
rázslatos gyorsasággal mindent eltüntetett, s máris katonásan
állt a kocsi kinyitott ajtaja elõtt. Úgy fest korán deresedõ fejé-
vel, nyúlánk alakjával, derekához szorított egyensapkájával,
mint az egykori némafilmeken egy leszerelt katonatiszt – villant
át a Nagyemberen.
– András, vigyen valahová! Úgy felbosszantottak odabent – fe-
jével a fõépület felé intett –, hogy nem akarok így hazamenni.
– Hová vigyem, fõnök? – kérdezte halk udvariassággal András;
így szólította a Nagyembert, aki valahogy szerette ezt az András
adta becenevét.
– Mindegy, csak el innen! Valahová a zöldbe, a csöndbe.
András indított, és a Nagykocsi meghitt surrogással hagyta ma-
ga mögött az Ady-ligetet, Máriaremetét, s már bent jártak a Pi-
lisben. Öreg házak és platánok között kanyarodtak be egy mel-
lékúton az egyik apróházas településre, annak egyik dombra
kapaszkodó, lombos, földutas utcájába. Egy közeli kertes ház
elõtt András megállt. Kiugrott a kocsiból, kinyitotta a hátsó aj-
tót, és kilépõ gazdájának bocsánatkérõ mosollyal mondta:
– Ne vegye rossznéven, fõnök, jobb nem jutott az eszembe. Itt
lakom, már tíz éve özvegyen, csak a lányom látogat meg, ha ide-
je engedi. Orvos Dél-Pesten. Itt a nagy diófa alatt van egy nyug-
ágy, üljön bele, és lazítson egy kicsit. Mindjárt hozok valamit.
A Nagyember egy pillanatig bosszankodott, aztán némi zavar-
ral arra gondolt, hogy annyi év után véletlenül tudta meg, hol la-
kik a sofõrje, s hogy orvos lánya van. Betéblábolt a gyümölcsfák-
kal, szõlõvel, virágokkal beültetett, ápolt kertbe, s ha már itt
volt, valóban végigfeküdt a kényelmes nyugágyban. András

metszett pohárban, tányéron, szalvétán hozta a tejet. Õ megit-
ta, s már aludt is, mintha mély kútba zuhant volna.
Madárcsivitelésre, távoli ugatásra ébredt. Méhek döngése és
bodzaillat lengte körül. Percekig nem nyitotta ki a szemét, hogy
még jobban felszívódjék benne a zümmögõ csönd. Majd jólesõ-
en nyújtózkodva felállt, s mert nem látta Andrást, a virágokkal
teli, üvegezett verandán keresztül belépett a nyitott ajtajú ház-
ba. Meglepetten állt meg. Tágas, antik bútorokkal berendezett
szobában találta magát. A falakon értékes festmények, metsze-
tek. Néhány selyem perzsa imaszõnyeg. Az egyik fal mellett
több nyelvû könyvtársarok. A zongorán ezüstkeretes fénykép.
Kezébe vette. Oszlopos kúria elõtt egy régi típusú Merce-
des-Benz autó állt, a kormánynál elegáns úr, mellette fátyollal
lekötött nagykalapos hölgy. A férfi szakasztott András. Meg-
hökkent. Lépéseket hallott maga mögött. András volt. Kezében
ezüsttálcán piskóta, keksz és kompót. Kérdõn nézett a sofõrjé-
re.
– A szüleim – mosolygott a kép felé András. A Nagyember soká-
ig hallgatott; óvatosan visszatette a képet a zongorára, és a
kúriára mutatott:
– Minden elveszett?
– A termelõszövetkezet vette át és néhány iroda a községbõl.
Pár évig még a kertészházban lakhattunk. Akkor kitelepítettek
bennünket. Kisgyerek voltam még. Ezek elõtt az oszlopok elõtt
ült az édesanyám egy ládán a teherautóra várva, és sírt. Én az
ölében. Apám átkarolta rázkódó vállát, és azt mondta azon a
hajnalon: „Most sírjon kedves, mert ezután nem hallhat ben-
nünket senki panaszkodni. Az az Isten pedig, aki eddig gondun-
kat viselte, annak ezután is gondja lesz ránk. Amire igazán szük-
ségünk lesz, biztosan elõkerül ezután is. Elég minden napnak a
maga baja. Vagy elég, kedves, vagy elégünk. Ezt pedig András
miatt sem tehetjük meg.” Apámnak ez a hajnali pár szava az én
örökségem, ez megmarad halálomig. Ez a kisház és kert csak
ráadás. Rájöttem, hogy itt is ugyanúgy dalolnak a madarak,
mint abban a nagy parkban.
– Megtenné, András, hogy most hazavinne? – szólalt meg nagy
sokára a Nagyember.
– Természetesen. De örülök, hogy még aludt is egy sort!
Amikor András a hatalmas rózsadombi villa elõtt kinyitotta fõ-
nökének a kocsi ajtaját, az megszorította és sokáig nem engedte
el sofõrje kezét. Úgy mondta:
– Mindent nagyon köszönök.
– Egy pohár tejet?
– Nem, András, azt, hogy megosztotta velem az örökségét.

Gyökössy Endre: Mai példázatok

Missziós est
2007. szeptember 27-én, csütörtökön, este 6 órai kezdettel

Sárbogárdon, a református gyülekezeti teremben (Tompa M. u. 41.)
missziós estet tartunk. Vendégünk Joachim Kleemann és felesége.

A házaspár Japánban végzett missziós szolgálatot. Ebben az évben nyugdíjba vo-
nultak, és visszatértek Németországba. A misszióban töltött éveikrõl több város-
ban is beszámolnak hazánkban. Így jönnek újra hozzánk is. (Már két ízben jártak
gyülekezetünkben.) Mindenkit szeretettel hívunk, várunk!
Közelebb kerülhet hozzánk egy messzi kultúra. Megismerhetjük, hogyan lehet az
evangéliumot hirdetni egy egészen másképp gondolkozó nép között. Miért fontos,
hogy aki nem keresztyén, Krisztus-követõvé legyen? Betekintést nyerhetünk abba,
hogyan él egy misszionárius család. Készüljünk kérdéseinkkel, hogy személyeseb-
bé lehessen a találkozás.

Meghívó
2007. szeptember 22-én,

szombaton, Alapon
a mûvelõdési házban

SZÜRETI BÁLT
rendezünk.

A felvonulás a mûvelõdési háztól
12 órakor indul.

20 órától táncmulatság
a megújult nagyteremben.

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!
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NAGY OLVASHOW
2007. október 2—10.

Programok a Madarász József Városi Könyvtár szervezésében

Október 4., 10 óra: OLVASS NEKEM! — OLVASSAK NEKED?

(Esetleg délután Sárszentmiklóson.)
Találkozás Nyulász Péterrel; a Miazami (kitalálós versikék) és a Zsubatta
(mondókáskönyv) c. könyvek bemutatója.
Játékos, olvasást népszerûsítõ foglalkozás 5-8 éveseknek.
Október 7.: KÖNYVES VASÁRNAP

Könyvtárunk nyitva tart: 9—15 óráig.
15.30-tól általános iskolások színházi elõadása.
Október 8.: VENDÉGÜNK BOSNYÁK VIKTÓRIA — (a találkozó helye: a
sárszentmiklósi iskolában és a Madarász József Városi Könyvtárban).
Október 2—10-ig:

Ingyenes a beiratkozás (a DVD-klubba történõ beiratkozásért fizetni kell), in-
gyenes az internethasználat, megbocsátás hete, könyvárusítás.

Szeptember 22., szombat, 19 óra:

Vaskabátok

Nicholas Angel a legjobb zsaru Lon-
donban, letartóztatási rátája 400 szá-
zalékkal jobb, mint bármely más rend-
õrtiszté. Annyira jó, hogy mindenki
mást rossz színben tüntet fel. Ezért a
felettesei számûzik egy olyan helyre,
ahol tehetsége nem lesz kínos mások-
nak — egy Sandford nevû, idilli, ál-
mos, és látszólag teljesen bûnmentes
kis faluba. Itt a jó szándékú, de túlzot-
tan lelkes Danny lesz a társa, aki a he-
lyi rendõrfõnök fiacskája, és folyton az
amerikai akciófilmekben látott lövöl-
dözésekrõl és autósüldözésekrõl áb-
rándozik. A nagyvárosi Angelben igazi
kemény zsarut, vaskabátot vizionál,
akivel majd felpörög a rendõrélet.
Angel hamar lehûti forrófejû partne-
rét, ám amikor a békés falucskában
brutális halálesetek történnek, a
szuperzsaru gyanakodni kezd, hogy
valami rút gazság zajlik a barátságos
kulisszák mögött.

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!
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Afrikai csirke
20 db csirkeszárny, 1 ek só, 1 és 1/2 ek
bors, 4 ek liszt, 1,8 dl olaj, 1 hagyma, 3
ek paradicsompép, 1 kk kakukkfû, 3
ek vaj.
A szárnyakat dörzsöljük be sóval és
borssal, forgassuk lisztbe, és süssük
meg serpenyõben az olajon mindkét
oldalán aranybarnára. Vegyük ki a
szárnyakat. Az olajból csak 1 evõka-
nálnyit hagyva a serpenyõben, az aprí-
tott hagymát dinszteljük meg, kever-
jük hozzá az 1 ek lisztet. A paradi-
csompépet keverjük 3 ek vízzel simá-
ra, majd adjuk hozzá a hagymás liszt-
hez. Tegyük hozzá a kakukkfüvet, egy
kis borsot és a vajat. Tegyük vissza a
csirkét, pároljuk kb. 30 percig, míg
megpuhul. Melegen tálaljuk. Rizzsel,
vagy petrezselymes krumplival körít-
hetjük.

Citromos szívek
Tészta: 3 tojássárgáját 12 dkg cukor-
ral, 1 csomag vaníliás cukorral addig
verünk, amíg krémszerû masszát ka-
punk. 3 csepp citromaromát, 1 kés-
hegynyi sütõport és hámozott, õrölt
mandulából annyit keverünk hozzá,
hogy sûrû kását kapjunk. A maradék
mandulából annyit gyúrunk hozzá,
hogy a tészta alig ragadjon, majd há-
mozott, õrölt mandulával megszórt
gyúródeszkán kb. fél cm vastagra ki-
nyújtjuk. Szíveket szúrunk ki belõle,
sütõpapírral bélelt sütõlemezre tesz-
szük. Villanysütõnél: 175-200 fokon,
gázsütõnél 5 perc elõmelegítés után
3-4-es fokozaton. Sütési idõ: kb. 10
perc.
A cukormázhoz 10 dkg porcukrot át-
szitálunk, 1-1,5 evõkanál citromlével
simára keverjük, hogy sûrûn folyós
masszát kapjunk. A kisült szívekre
azonnal rákenjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ESÉLYLATOLGATÁS
Tegnap olvastam egy idézetet, amely ha-
tározottan rosszkedvûvé tett. John Lu-
kacs „Magyar írások” címû mûvében ta-
láltam. Ez az író világhírû magyar szár-
mazású amerikai történész, a rendszer-
változás óta kezdenek megjelenni a ten-
geren túl angolul írott könyvei nálunk is,
persze magyarul. Ezt írja többek közt:
„Az utolsó száz évben Magyarország hír-
neve csupán egy síkon volt világszerte tö-
retlen. Ez a magyar tudomány és a ma-
gyar származású tudósok és mûvészek
eredménye. Ennek feledhetetlen alapja
volt (és van): a magyar középiskolai és
egyetemi oktatás. Szerintem minden ma-
gyar kormány elsõrendû kötelessége te-
hát, hogy a középiskolai és felsõoktatási
tanítási rendszert, beleértve az oktatók és
fiatal tudósok juttatásait, a lehetõ legerõ-
sebben támogassa.”

Ezek a sorok az olvasók némelyikét ma
gunyoros mosolyra fakasztják, másokat,
mint engem is, szomorúsággal töltenek
el. A tudós 1998-ban vetette papírra a
gondolatmenetet. Azóta, röpke kilenc év
alatt, érvénytelenné vált a szöveg. A világ
egyetemeinek ötvenes (vagy százas?)
ranglistáján egyetlen magyar univerzitás
sem szerepel. A középiskolák terén pedig
lehetetlen nem gondolnunk a több száz
intézmény megszüntetésére, tanárok tö-
megeinek elbocsátására. És ami hihetet-
len és érthetetlen: az általános iskolát
részben vagy teljesen elvégzett fiatalok
nagy része funkcionális analfabéta, tehát
úgy-ahogy megtanult írni és olvasni, de a
továbbiakban nem gyakorolja ezeket a
készségeket, nem ír és nem olvas. És hogy
állunk „az oktatók és fiatal tudósok jutta-

tásai” terén? Nincs ok dicsekvésre. A
John Lukacs tanulmányában felmagasz-
talt magyar oktatási rendszer ma beteg,
levegõ után kapkod, nem képes teljesíte-
ni a feladatát.
Annyi konferencia, tanácskozás, reform,
tanulmány van errõl, hogy talán soha
nem volt ennyi. Elemzik a helyzetet, so-
rolják az okokat, közben a helyzet romla-
ni látszik.
Nem lehet azt hinni, hogy a tanítói—ta-
nári kar hirtelen meghülyült nálunk, s
amit mondjuk húsz évvel ezelõtt jól csi-
nált, azt most rosszul csinálja. Erre azt
szokták mondani, hogy „az okok messzi-
re vezetnek”. A legfõbb ok inkább a veze-
tés tehetségtelen akarnoksága lehet. So-
kan vannak, akik szerint egyenesen a
rosszakarata — bizonyos globális érde-
kek inkább a magyar népesség szellemi
rongálását célozzák. Jobb ipari rabszolga
az, aki igénytelen és nem gondolkodik,
nincs önérzete. Én kételkedem ebben a
rosszindulatban. Egy buta úthenger, vagy
egy tehetetlen nyájember lehet akár
jóindulatú is, többet árthat, mint maga
Lucifer.
Szerintem lehet bízni az emberi minõség-
ben. Mert vannak az oktatásban nagyon
jó fejek. Ki a jó fej? Aki nem tudja meg-
tenni, hogy ne a jót hajszolja. Aki nem en-
ged. Aki abból épül, abból meríti az öntu-
datát, hogy a csúcsot célozza. Vannak
ilyenek. Nem is kevesen. Ennek elõbb-
utóbb hatnia kell.
Ha engedik. Ha hagyják. Ha biztatják. Ha
jó légkör veszi körül õt.

(L. A.)

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.

FELHÍVÁS
A mozgássérültek sárbogárdi csoport-
jának vezetõsége és a Mova Béta Szivár-
vány Támogató Szolgálat kiscsoportos
foglalkozásokat szervez fogyatékosság-
gal élõ személyek számára.
A foglalkozásokon a mozgás-, légzés-
gyakorlatokat, a gimnasztikát, az erõn-
létjavítást helyezzük elõtérbe. A cso-
portfoglalkozások célja az is, hogy a sé-
rült személyeket kimozdítsuk ottho-
nukból, az eddigi életvitelükbõl kizök-
kentsük õket.
Az alkalmazott jóga- és gimnasztikai
elemek javítják az ízületek és a gerinc
hajlékonyságát, az izomzat erejét, a lég-
zési, keringési, valamint a lelki és szelle-
mi funkciókat, egyszóval javítják a köz-
érzetet és az életminõséget.
A foglalkozásokat heti rendszeresség-
gel, szakember vezetésével, csütörtöki
napokon, 14 órától tartanánk a támoga-

tó szolgálat irodájában, kb. 1 órás idõ-
tartamban (Sárbogárd, Asztalos u. 2/a,
a gimnázium utcájával szemben).

A megjelenés elõsegítése érdekében a
szolgálat a jelentkezõk szállításáról is
gondoskodik bejelentés alapján.

A csoportos foglalkozás mellett lehetõ-
ség van ezen mozgásformák elsajátítá-
sára saját otthonukban is azok számára,
akik állapotuk miatt kimozdulni nem
tudnak, de a mozgatást, a légzésgyakor-
latok elsajátítását, az erõnlétjavítást
szükségesnek tartják.

A foglalkozásokat a szolgálat térítési díj
ellenében szervezi (jövedelemtõl füg-
gõen), alkalmanként 200—500 Ft-ért.

Jelentkezni a szolgálat vezetõjénél,
Kis-Szabóné Hajdu Alexandránál lehet
telefonon: 06 (30) 327 8902.

Várjuk mihamarabbi jelentkezésüket!

Kis-Szabóné Hajdu Alexandra,
a támogatási szolgálat vezetõje,

Isztl László csoportvezetõ
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A két Lotti
2. részlet

A gyerekek régen az asztalnál ülnek. Csak Luise és
Lotte helye üres.
Nyílik az ajtó, és megjelenik Lotte. Habozás nélkül
leül Luise székére.
– Te – inti Monika. – Ez Luise helye! Gondolj a síp-
csontodra!
A kislány csak vállat von, és enni kezd.
Az ajtó újra nyílik, és hû, a mindenit! Lotte még
egyszer bejön! Arcizma se rándul, csak odalép az
utolsó üres helyhez, és leül.
A többi kislánynak tátva marad szeme-szája. A
szomszéd asztaloktól minden gyerek átbámul. Fel
is állnak, és körültolongják a két Lottét.
A feszültség csak akkor oldódik fel, mikor azok ket-
ten elnevetik magukat. Egy perc sem telik belé s az
egész terem visszhangzik a sokszólamú gyerekka-
cagástól.
Muthesiusné homlokát ráncolja.
– Miféle zenebona ez? – Feláll, és királyian büntetõ
pillantásokkal vonul be a bolondos ujjongás köze-
pébe. De amint fölfedezi a két copfos kislányt, ha-
ragja elolvad, mint a hó a napon. Jókedvûen kérde-
zi: – Most hát melyikõtök Luise Palffy, s melyikõ-
tök Lotte Körner?
– Nem áruljuk el! – kacsint az egyik Lotte, és újra
fölcsendül a vidám kacagás.
– De hát mindenre, ami szent! – kiáltja Mut-
hesiusné tréfás kétségbeeséssel. – Akkor most
mit csináljunk?
– Talán – indítványozza vidáman a második Lotte
–, talán találja ki mégis valaki!
Steffie úgy hadonászik a levegõben, mint aki sür-
gõsen föl szeretne mondani egy verset.
– Mondok valamit! – kiáltja. – Trude egy osztályba
jár Luisével. Trudénak kell kitalálnia!
Trude tétován nyomul az események elõterébe,
vizsgálódva pillantgat egyik Lottéról a másikra, és
tanácstalanul rázza a fejét. Utóbb azonban csibé-
szes mosoly suhan át az arcán. Jól meghúzza a
hozzá közelebb álló Lotte copfját – s a következõ
pillanatban egy pofon csattan el!
Arcához kapva kiáltja Trude lelkesen:
– Ez Luise!
S ezzel az általános vigasság elérte a tetõpontját.
Luise és Lotte engedélyt kaptak, hogy bemenjenek
a faluba. A „kétszeres Lottét” okvetlenül meg kell
örökíteni. Hadd küldjenek haza fényképeket! Lesz
majd ámuldozás!
A fényképész, elsõ megdöbbenése elmúltával, tö-
kéletes munkát végzett. Hat különbözõ felvételt
készített. Tíz nap múlva elkészülnek a levelezõlap-
ok.
A feleségéhez meg így szólt, miután a lánykák el-
mentek:
– Tudod mit? Küldök néhány másolatot valamelyik
képeslapnak. Az újságokat néha érdekli az efféle!
Kint a mûterem elõtt Luise ismét kibontja „buta”
copfjait, mert a jókislányos hajviselet rontja ke-
délyállapotát. Mikor ismét rázhatja a fürtjeit,
élénksége is visszatér. Lottét meghívja egy pohár
limonádéra. Lotte vonakodik. Luise erélyesen szól
rá:
– Tessék szót fogadni! Apu tegnapelõtt friss zseb-
pénzt küldött. Indulás!
Kisétálnak hát az erdészlakhoz, leülnek a kertbe, li-
monádét isznak, és beszélgetnek. Hiszen annyi a
mesélni-, kérdezni- és válaszolnivaló, ha két kis-
lány egyszer összebarátkozik!
A tyúkok csipegetve és kárálva futkosnak a ven-
déglõ asztalai között. Egy öreg vadászkutya körül-

szaglássza a két vendéget, és egyetért jelenlétük-
kel.
– A te apukád már régen meghalt? – kérdezi Luise.
– Nem tudom – mondja Lotte. – Anyuka sosem be-
szél róla, és kérdezõsködni nem merek.
Luise bólint.
– Én már egyáltalán nem is emlékszem az anyu-
kámra. Régebben ott állt egy nagy képe apu zongo-
ráján.
Egyszer észrevette, hogy nézem. Másnapra eltûnt
a kép. Valószínûleg az íróasztalába zárta.
A tyúkok kárálnak. A vadászkutya szundikál. Egy
kislány, akinek nincs apja, és egy kislány, akinek
nincs anyja, limonádét iszik.
– Ugye, te is kilencéves vagy? – kérdi Luise.
– Igen – Lotte bólint. – Október 14-én leszek tíz.
Luise kiegyenesedik.
– Október 14-én?
– Október 14-én.
Luise elõrehajolva suttogja:
– Én is!
Lotte tagjai megmerevednek.
A ház mögött kakas kukorékol. A vadászkutya utá-
nakap egy döngicsélõ méhnek. A nyitott ablakból
kihallatszik az erdészné éneke.
A két gyerek megbûvölten néz egymás szemébe.
Lotte nagyot nyel, és az izgalomtól rekedten kérdi:
– És hol születtél?
Luise halkan és oly tétován felel, mintha félne:
– Én Linzben.
Lotte megnyalja kiszáradt ajakát.
– Én is!
A kertben teljes csönd. Csak a fák legteteje mozog.
Talán a sors, amely most lebegett el a kert fölött,
érintette õket szárnyaival?
Lotte lassan mondja:
– Van egy fényképem az ... az én anyukámról a
szekrényben.
Luise felugrik.
– Mutasd meg! – Cibálja a másikat le a székrõl, ki a
kertbõl.
– Hé, hé! – kiáltja valaki fölháborodva. – Miféle új
divat ez? – Az erdészné. – Limonádét inni és nem fi-
zetni, mi?
Luise megijed. Remegõ ujjakkal kotorászik apró er-
szényében, egy többszörösen összehajtogatott
papírpénzt nyom az asszony kezébe, és fut vissza
Lottéhoz.
– Ebbõl visszajár – harsogja az asszony. De a gye-
rekek nem hallják. Úgy rohannak, mintha az életük-
rõl lenne szó.
– Hát ezeknek mi bajuk? – dörmögi az asszony. Az-
tán bemegy a házba. Az öreg vadászkutya utána
üget.
Lotte sebesen kotorászik a gyermekotthon szekré-
nyében. A fehérnemû-halom alól elõvesz egy fény-
képet, s az egész testében remegõ Luise elé tartja.
Luise félénken és aggodalmasan néz a képre. Az-
tán átszellemül a tekintete. Szeme valósággal ráta-
pad arra a nõi arcra. Lotte várakozásteljesen fordul
a másik gyerek felé. Luise, kimerülten a boldog-
ságtól, leereszti a képet, úgy suttogja:
– Az én anyukám!
Lotte átöleli Luise nyakát.
– A mi anyukánk! – A két kislány szorosan összesi-
mul. A titok mögött, amely most bontakozott ki, új
rejtélyek, más titkok várnak.
A gongszó végigzúg a házon. Gyerekek futnak le a
lépcsõn, nevetgélve és zajongva. Luise vissza
akarja tenni a képet a szekrénybe, de Lotte meg-
fogja a kezét.
– Neked adom!

Erich Kästner

Ha érdekel a történet, olvasd el Erich Kästner
„A két Lotti” címû könyvét.

REJTVÉNY
A következõ szavakban földrajzi ne-
veket találsz elrejtve. Melyek ezek?

BABAKONYHA
KALAMAJKA
FEGYÕR
BEGERJED

A következõ badar mesében 5 fiú és
5 lánynév található. Keresd meg
ezeket!

E mesebeli rénszarvas kapálta másnak
a földjét. Sokan nagyon szívesen hall-
gatták, miközben tíz halász lógatott
hálókat a tóba. A vezérhalász kérte
rézfúvósok fölvonulását, de azok ott
óhatatlanul megfáztak volna, ezért
nem jöttek. Érthetõ, hogy a halász
kiabál: intõ példa ez mindenkinek.

Beküldési határidõ: szeptember 25.

Heti idõjárás

A szerdán átvonuló hidegfrontot kö-
vetõen a Kárpát-medence anticiklo-
nális hatás alá kerül, néhány napra
csendes, szép õszi idõt hozva térsé-
günkbe. Csupán vasárnap lehet szá-
mottevõ felhõzet felettünk, de jelen-
tõs csapadék akkor sem várható. A hõ-
mérséklet csak a hét végére éri el az
ilyenkor megszokott értéket, hajna-
lonként talaj menti fagyok is várhatók.
A várható nappali hõmérseklet csü-
törtökön 13-18, pénteken 15-20,
szombat, vasárnap 16-21, hétfõn 17-22
fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 37. heti rejtvény helyes megfejtése: TE,
EST, ESET, SERTE, MESTER, illetve:
Nem enged a negyvennyolcból; Kivágja,
mint a huszonegyet; Lándzsát tör mellet-
te; Pálcát tör felette.

Helyes megfejtést küldött be,
és egyben a nyertes is:

VARGA DÁVID
Sárbogárd, Ady E. út 72.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!
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Szeptember 22., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Vuk 9.20 A varázsló háza 9.55 Minus 11.25 A sivatag hercege 12.00
Hírek 12.10 Velence, a süllyedõ város 13.05 A balga dáma 14.45 Út Pekingbe 14.50
Válaszd a mozgást! 15.05 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája magazin 16.00 A hold és
a tó 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 Pompei 22.00 Pop-
sziget 22.30 Aki szeret engem, vonatra száll 0.35 Híradó 0.40 Sporthírek 0.50 Ezen
a világon
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.15 Receptklub 10.30 Játék 11.35 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Isteni sugallat 13.40 Rendõrakadémia 14.35 Tengeri õrjárat
15.30 A hálózat csapdájában 16.30 Csinicsapat akcióban 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 A gyûrûk ura 3. – A király visszatér 23.25 Válaszcsapás 1.30 Így
készült: Zuhanórepülés 1.50 Horrortár – A jövõ õsembere 3.20 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.00 Szurikáták udvarháza 11.30 Babavilág 12.05 Rém ren-
detlen család 12.35 Ed 13.30 JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Bûbájos boszorkák
15.25 Csillagkapu 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity – A milliós küldetés 20.15
Ilyenek voltunk! – 10 éves a TV2 21.55 Állj, vagy lõ a mamám! 23.35 Harminchat
1.35 Tökéletes katona 2. – Újra fegyverben 3.10 Ed 4.00 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 12.00 Krónika 12.30
Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigányfélóra
15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16 óra 17.04 Az én hetem
17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág 19.30 Határok nélkül
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádiószínház: Blaszfém 21.25 Találko-
zás Kabos Gyulával 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56 A Fo-
nográf együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Szeptember 23., VASÁRNAP
MTV: 3.50 TS – Gyorsasági motoros-vb 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék
5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 Az én
hazám 9.15 Elsõ lépések 9.45 „Így szól az Úr!” 9.50 Református magazin 10.20 Or-
todox ifjúsági mûsor 10.30 Városmisszió 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.10
TS – Gyorsasági motoros-vb 13.15 David Hockney és a nagy titok 14.35 Apa és a
szerelem 16.10 Panoráma vasárnap 17.05 Elisa Di Rivombrosa 18.00 Elsõ lépések
18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás
szabadsága 22.05 Imitátorok – A tarajos karmester 23.05 Hírek 23.15 Egy minden-
kiért, 11 egyért: Az intelligens futball 0.10 TS – Gyorsasági motoros-vb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.50 Jackie
Chan kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.40 Inuyasha 10.10 Re-
ceptklub 10.30 Játék 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.55 Egy
rém rendes család 13.20 Red Bull Air Race 13.55 Uniqa magyar autósport-magazin
14.10 Forma 1-magazin 14.40 John Doe – A múlt nélküli ember 15.35 Doki 16.00
Hatoslottó sorsolás 16.35 Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Zorro álarca 22.45 Heti hetes 0.10 Tenenbaum, a házi átok 2.10
Portré 2.35 Revolver
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Lassie
10.15 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Mrs. Columbo 12.25 Knight Rider
13.20 Charlie – Majom a családban 14.20 GSG 9 15.25 Smallville 16.25 Száguldó
vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Halálos iram-
ban 22.10 A Pelikán-ügyirat 0.50 Képírók 3.10 Napló 4.00 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 Görög ka-
tolikus szentliturgia 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 mé-
cses 17.04 Idõalagút 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó
21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.15 Sportvi-
lág 22.30 Rádiószínház — Forgách András: A kulcs 23.00 Hírek, kenó 23.54 „Lélek-
dal” – Részlet Tolcsvay Béla „Szép szerelmem Magyarország” címû trilógiájából
24.00 Éjszaka

Szeptember 24., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 10.00 Kalandos nyár 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.05 Domovina 13.40 BBC-exkluzív 14.35 Múlt-kor 15.10 Drága doktor
úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti
híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.50
Kisváros 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 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 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat –Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Totál szívás
23.25 Acélzsaru 1.20 Reflektor 1.40 Bundesliga 2.40 AutóMánia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Betû-
bár 10.25 Teleshop 11.40 Kétbalkezes kiskölyök 13.20 Észbontó 14.20 Melrose

Place 15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyo-
mozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Kri-
mi-hétfõ 22.05 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Kurázsi 0.45 Té-
nyek este 1.20 A cucc 3.00 Aktív 3.30 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 Szabó Magda: Für
Elise 13.25 Szabó Magda versei 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Króni-
ka 14.05 Szonda 14.35 Népzenei portré 15.05 Kabaréklub 16.00 Közelrõl 18.03 Par-
lamenti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szoftreál — Esztrádipari börze
20.55 A Benkó Dixiland együttes játszik 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Horváth
Charlie énekel 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Szeptember 25., 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 Életképek 21.45 A társulat — extra 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 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat –Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gyilkosok gyil-
kosa 23.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor 24.00 Igaz törté-
netek 1.40 Seven Days – Idõkapu

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.20 Teleshop 11.30 Inferno 13.20 Észbontó 14.20 Melrose Place 15.25 Per-
zselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Té-
nyek 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 Hukkle 3.00 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 Für Elise 13.25 Sza-
bó Magda versei 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Kul-
túrkör 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 Szoftreál 20.55 A Benkó Dixiland együttes játszik
21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 A Békés Banda felvételeibõl 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 26., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul nostru
13.45 A társulat 14.40 Kormányváró 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a moz-
gást! 16.15 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.45 Kisváros 18.25 Bû-
völet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Miss World Hungary
2007. évi döntõje 22.05 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 24.00 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 13.50 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 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 Rejtélyes félelem 2.25 Az
internet csodái

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.00 Teleshop 11.15 Mystery Men – Különleges hõsök 13.20 Észbontó 14.20
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
Frei dosszié 22.20 Jericho 23.20 A küszöb 0.20 Tények este 0.50 Gyilkos tinik 2.30
Drága testek 3.20 Aktív 3.50 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 Für Elise 13.23 Sza-
bó Magda verse 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05 Magyar-
országról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sport-
világ 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szoftreál 20.55 A Benkó Dixiland együttes játszik
21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 A muzsikás
együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Szeptember 27., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.40 Önök kérték! 14.35
KészPénz 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie – A nem kí-
vánt 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
19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütörtök este 22.45 Kul-
túrház 23.15 Panoráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Magánbe-
szélgetések
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 13.55 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat –Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Esti showder
Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Kemény zsaruk 0.45 Reflektor 1.05
Infománia 3.05 Házon kívül 1.35 Bundesliga 2.45 Házon kívül 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.20 Teleshop 11.30 Pénznyelõ 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00 Per-
zselõ szenvedélyek 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Monk – Flúgos nyomozó 17.55 Tan-
gó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Mandzsú-
riai jelölt 23.35 Nyomtalanul 0.30 Strucc 1.05 Tények este 1.35 Drogosztag 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 Für Elise 13.25 Sza-
bó Magda versei 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör 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 Szoftreál 20.55 A Benkó Dixiland együttes játszik
21.05 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág
22.20 Idõalagút 22.45 Amor sanctus 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjsza-
ka

Szeptember 28., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 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 17.50 Kisváros 18.30 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 Beszélj a szerelemrõl!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat –Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami
helyszínelõk 22.15 Lost – Eltûntek 23.20 Az igazságosztó 1.20 Reflektor 1.35 Itthon
1.55 Seven Days – Az idõkapu
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája
9.30 Betûbár 10.20 Teleshop 11.35 A sárkány nyomában – Jackie Chan és elve-
szett családja 13.20 Észbontó 14.20 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 Okosabb vagy mint egy ötödikes?
22.10 Médiacápa 23.10 Kódtörõk 1.20 Tények este 1.50 Ördögi nyomozó 2.40 Re-
ménysziget 3.30 Aktív 4.00 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 Für Elise 13.25 Sza-
bó Magda mondja 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Péntek kávéház 15.05 G7
– Gazdasági magazin 15.30 Útitárs 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szoftreál 20.54 A Benkó Dixiland együttes
játszik 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 A Kalamajka
együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
Szeptember 22., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lap-
szemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Szennyvíziszap Sárbogárdon — a
Vertikál válasza, A Káloz és Dég közötti út átadása, Az aranykezû borbély, 19.00
Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Cece foci, 23.00 Lapszemle
Szeptember 23., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lap-
szemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Az új sárbogárdi rendõrkapitány,
Hajómodellek Kálozon, A cecei nyugdíjasok, Orgonakoncert Kálozon, 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet, Molnár László—Jákob Zoltán-koncert,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 24., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó,
8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Ka-
talin kineziológussal — ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 25., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 V. Kislóki Faluna-
pok, Aba Napok 2007, Fejér Megyei Közgyûlés, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziré-
na, 15.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Katalin kineziológussal (a hétfõi
adás ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Sárszentmiklós—Bicske
foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 26., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Sárszentmiklós—Bicske foci, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet,
Molnár László—Jákob Zoltán-koncert, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS!, 20.30 Véget ért a járvány, Mondovicsék véleménye
futballügyekben, Szüret Cecén, 23.00 Lapszemle
Szeptember 27., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Véget ért a járvány,
Mondovicsék véleménye futballügyekben, Szüret Cecén, 12.00 Lapszemle,
14.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Takács Katalin kineziológussal (a hétfõi
adás ism.), 17.00 Káloz története V., 19.00 Lapszemle, 20.00 V. Kislóki Faluna-
pok, Aba Napok 2007, Fejér Megyei Közgyûlés, 23.00 Lapszemle
Szeptember 28., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, Molnár László—Jákob
Zoltán-koncert, 12.00 Lapszemle, 14.00 Káloz története V., 16.00 V. Kislóki Fa-
lunapok, Aba Napok 2007, Fejér Megyei Közgyûlés, 19.00 Lapszemle, 20.00
Sportképek: Utánpótlás-nevelés (kerekasztal-beszélgetés) — ÉLÕADÁS!,
23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ
a www.bogarditv.blog.hu címen.
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.

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):

Lapszemle – 20 perc, Heti Híradó – 30 perc, Váraljai Péter fafaragó kiállítása -
40 perc, Interjú az új sárbogárdi rendõrkapitánnyal – 20 perc, Lélekjelenlét – 20
perc, Interjú a Vertikál vezérigazgatójával – 10 perc, A lélek rejtekútjai, beszél-
getés Takács Kata kineziológussal – 120 perc, Cece–Sárbogárd focimeccs – 95
perc, Hajómodell-kiállítás Kálozon – 20 perc, Nyugdíjas találkozó Cecén – 30
perc, Orgonakoncert Kálozon – 80 perc, Káloz—Dég útavatás – 20 perc, Káloz
története III. – 50 perc, Tavaszi hangverseny Sárbogárdon – 40 perc, Pályaava-
tó Vajtán – 25 perc.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakás-
célú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás.
1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Te-
lefon: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

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

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

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

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

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

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

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

Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30)
348 3320.
Telek eladó. Telefon: 06 (30) 570 0329. (300022)

Sárbogárdon 894 m2 zártkert bérbeadó, ugyanitt
63-as út mellett 1079 m2 föld szõlõvel, vetemé-
nyeskerttel olcsón eladó. 06 (30) 576 6420.
Üzlethelyiség kiadó október 1-jétõl. 06 (30) 936
9427. (300390)

Tollpaplan-készítés. Pákolicz Árpádné, Sár-
szentágota, 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
családi ház eladó. Ugyanitt rekamié két fotellel és
szekrénysor eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 600 7042,
06 (20) 420 9103. (300381)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kereskedelmi cég menedzsere irodai értékesí-
tésre munkatársakat keres. Telefon: 06 (20) 584
4187.
Gipszkarton-szerelésben jártas munkatársakat
keresünk folyamatos munkára gipszkarton-szere-
lõnek, továbbá a gipszkarton-szerelõk mellé dol-
gozni akaró munkatársakat keresünk. 06 (30) 851
6502. (300431)

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

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

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

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

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

Sárbogárdon családi ház, építési telek,
mélyhûtõláda eladó. 06 (20) 4159 886.
Olcsó albérlet kiadó. 06 (20) 478 2050. (300437)

Sárbogárdon, Barátság-lakótelepen lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 351 3639.
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 ab-
lak – original – eladó. 06 (70) 330 8698. (300440)

Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás
100%-ig igényesen felújítva eladó. 06 (20) 560
2973.
Tamásiban zártkerti ingatlan, fürdõhöz közel, kis
épülettel eladó. 06 (30) 631 5517. (300113)

Háromszobás lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 474
5530. (300112)

2500 m2 telek egyben, vagy külön eladó. 06 (25)
463 621. (300111)

Eladó építkezéshez használható kis ház, ugyanitt
új gyermekheverõ. 06 (70) 379 4016. (300458)

Irodai munkára telefonos, nõi munkatársakat ke-
resünk. 06 (70) 453 7289. (300457)

Megkímélt állapotú, hatfiókos fagyasztó és egy
kombinált hûtõszekrény eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 414 6861. (300114)

Hasogatott tûzifa, 1900 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (70) 374 0769. (300004)

Albérlet kiadó igényeseknek. Telefon: 06 (70)
339 7213. (300109)

Francia szakos egyetemista lány korrepetálást
vállal francia nyelvbõl. Telefon: 06 (70) 459 1602.
(300109)

Lakás kiadó. 06 (20) 414 4860. (300795)

Ady-lakótelepen I. emeleti középsõ lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. 06 (70) 331 4871. (300792)

Sárbogárdi munkahelyre betanított munkások
jelentkezését várjuk 3 mûszakos munkarendbe.
Érdeklõdni: 06 (20) 240 7858. (300786)

Kis- és nagyméretû bontott tégla, hordozható
cserépkályha, szõlõprés és régi típusú, nagymé-
retû hõsugárzó eladó. 06 (25) 460 361, 06 (30)
911 0466. (300785)

Alkatrésznek, vagy bontásnak eladó Orion tévé
(72 cm-es). 06 (30) 416 0245. (300784)

Mózeskosaras babakocsi, elektromos mellszívó
gép, valamint 0-4 éves korig lánygyermekrõl tel-
jes ruhatár, és Nike cipõk, csizmák eladók! Érdek-
lõdni: 06 (30) 482 1634. (300783)

Sárbogárd-Suszterhegyen 1507 m2 ingatlan, fele
szõlõ, jó állapotú épülettel, berendezéssel, felsze-
reléssel, idei terméssel eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
708 1222, 06 (30) 239 5034. (300778)

Trabant, 2008. augusztusig érvényes mûszakival
eladó. Ár: 45.000 Ft. 06 (30) 382 4133.
Kukoricát, búzát, árpát, tritikálét, napraforgót vá-
sárolnék. 06 (30) 382 4133
Citroën ZX ’93-as, friss mûszakival, zöldkártyával
sürgõsen eladó. 06 (20) 334 3273. (300774)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (30)
378 3405. (300772)

Sárbogárdon kétszobás, jó állapotban lévõ csa-
ládi ház eladó. Telefon: 06 (30) 552 4960. (300771)

Gyógymasszázst, valamint méregtelenítést talp-
masszázzsal együtt vállalok. Kérésre házhoz me-
gyek. Telefon: 06 (70) 285 1009. (300105)

Opel Kadett 1,3 E 1988-as B+G vonóhoroggal el-
adó. Telefon: 06 (30) 454 8831. (300103)

Angol cocker spániel kiskutyák eladók. Szabad
felhasználású vagy lakáscélú hitelügyintézés. Ké-
rem hívjon. Telefon: 06 (30) 578 9933. (300449)

Sárbogárdon használt bútor eladó: 1 francia-
ágy+háromrészes ülõgarnitúra. Érdeklõdni: 06
(70) 453 2846. (300463)

Kiadó 20 m2-es irodahelyiség kedvezõ feltételek-
kel. 06 (70) 332 1393. (300460)

Ingyenes hitelügyintézés, most induló költségek
nélkül. Telefon: 06 (20) 323 6011. (300110)

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

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

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

AMARILLISZ palánta kapható.
06 (25) 460 041. (300775)
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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

OLCSÓ TÛZIFA
Mezõszilason

A TSZ-GÉPUDVAR MELLETT.
A körzetben ingyenes kiszállítással.

Telefon: 06 (30) 543 8400

F l ó r a B A B A B O L T
OKTÓBERBEN nyílik!
Eldobható pelenka 33 Ft-tól!

Budapest Bank áruhitel elõleg-befizetés nélkül!

AVENT, NUK, BABY NOVA, BABA STAR,
BABY BRUIN, TOLO játékok, Napraforgó
könyvek, babakocsik, etetõszékek, kiságyak,
járókák, bébiruhák, babaápolási termékek,
egyéb kiegészítõk széles választéka!

KICSIKNEK NAGYRA SZABVA!
Sárbogárd, a Tompa M. u. 25., a Gréta Bútorbolt
és szõnyegbolt udvarában!

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 557 2262,

www.tollpaplantisztitas.hu

SZERETNÉ ÁLMODNI AZ ÉLETÉT,
VAGY INKÁBB ÉLNI AZ ÁLMAIT?

Európa legnagyobb múlttal rendelkezõ
pénzügyi tanácsadó cége megoldja Önnek!

Sárbogárdon ingyenes tanácsadás.
Hívását várjuk a következõ

telefonszámon: 06 (30) 206 8503
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Nyílt
tér

Gondolkozzunk!
Levettem a polcról az Akadémia Kiadó által 1975-ben kiadott
Magyar Értelmezõ Kéziszótárt. (Akkor kezdtem dolgozni az ál-
lamigazgatásban.)
793. oldal, elsõ szó: köztisztaság — közterületek tisztasága,
majd ugyanott: köztisztelet — valaki iránt széles körben vagy ál-
talánosan megnyilvánuló tisztelet. Nem értem, miért pont itt
nyílott ki a könyv. Ugorjunk, 1127. oldal: prostituál — 1. nõt
prostituálttá tesz, 2. anyagi elõnyök fejében lealjasít, 3. elveit,
tudását anyagi elõnyökért áruba bocsátó (személy). Kicsi ugrás,
765. oldal: korrumpál — 1. megveszteget, 2. erkölcsileg, világ-
nézetileg felfogásában megront valakit, (alatta rögtön:) kor-
rupció — 1. közéleti megvesztegethetõség, 2. közéleti erkölcsi
romlottság. No, ha már ide keveredtem, nézzük az erkölcs szót!
330. oldal — 1. valaki, valami magatartását irányító, annak
megítélését segítõ, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok
összessége, illetve ezek megvalósulása.
Irány az internet!
Korrumpál: lefizet, elzülleszt. Prostitúció: fizetség ellenében
nyújtott szexuális szolgáltatás, (itt jön a tudományos rész…) a
prostituált szó a latin „prostere” igébõl származik, jelentése ki-
áll, árulja magát. Nem különíthetõ el az általában vett prostitú-
ciótól a kitartott szeretõ esete, aki elsõsorban az anyagi támoga-
tásért cserébe enged támogatója szexuális kívánságainak. A
legfõbb különbség az, hogy a prostituált szexuális szolgáltatása-
it több vásárlónak ajánlja fel.
Na, ez igen! Így már teljesen képbe kerültem! Ez a mai idõk sza-
va! Nem tehetek róla, vizuális típus vagyok, most megjelent
elõttem egy kép! Muszáj röhögnöm!
Ha már itt tartunk, nézzük: hûtlen kezelés — Btk. 319.§. (1) akit
idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebbõl folyó kötelessé-
gének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hûtlen kezelést
követ el. ((1)-(2) bekezdés a büntetési tételek.).
Úgy vélem, ez egyértelmû. Nem mindenkinek lesz kedve nevet-
ni; egyszer aranyat fognak érni a névszerinti szavazások.
Addig is VÁLTOZÁSRA van szükség. Elõször talán abban,
hogy elolvassa, sõt, megtanulja mindenki a szabályokat, hogy a
következõ választáson ne tudjanak átverni bennünket mocskos
kis trükkjeikkel a hatalommániás, karrierista meg-
élhetési politikusok.

CSIBEGÉP

Kérdezték

Miért nem használnak
nyomótömlõt a vízmû dolgozói?
Ugyanis több alkalommal megfigyeltem, hogy amikor a tûzcsa-
pokat ellenõrzik, vagy az ivóvízrendszert tisztítják, a pár méter-
re lévõ csatornarendszert nem használják, így az Attila utca
végig vízben úszik.
Nem gondolják, hogy így az úttestre folyó víz idõvel tönkreteszi
az utat?

Gróf Ferenc

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik

SZABADOS ORSOLYA
búcsúztatóján részt vettek,

együttérzésüket bármilyen formában kifejezték,
fájdalmunkban osztoztak.

Szabados család

A különös véletlen sodorta a kezembe ezeket a sorokat Sza-
bó Magda Ajtó címû könyvében, három nappal gimnáziumi
osztálytársnõm, Szabados Orsi temetése után.
Augusztus végén jött a hír, hogy eltávozott közülünk 30 éve-
sen. Nem akartam elhinni, még akkor sem, amikor hozzátar-
tozói megerõsítették a megrázó hírt. „24 éves korában derült
ki nála egy ritka betegség … csodálatosan viselte … szépen
elrendezett maga körül mindent…” — hangzott a telefon-
ban, de annyira eltompultam a döbbenettõl, hogy alig bírtam
szólni.
Ebben az állapotban telt el a nap. Csak este jutott el a tudato-
mig, hogy Orsi nincs többé. Bõgve lapoztam fel a régi közös
fotókat és egykori naplómnak azon oldalait, amiken ott sze-
repelt Õ is. Aztán elapadtak a könnyek, mert ott álltunk az
osztálytermünkben, Orsi széles mosollyal, lendületes, fürge
léptekkel jött be kockás kis szoknyában és fekete harisnyá-
ban, sûrû, szép fekete haja félig felfogva. Éreztem az illatát.
Hallottam, ahogy nevetett, ahogy ejtette az ’s’-t. Eszembe ju-
tottak a balatoni, nyári napok vele és a lányokkal (úgy
neveztük magunkat, hogy a hat tyúk). Lovagolni is õ tanított
meg Cecén.
Rám tört a lelkiismeretfurdalás: mennyi mindent jó lett vol-
na megbeszélni… Hányszor eszembe jutott, mégsem keres-
tem föl személyesen.
Az elsõ osztálytalálkozón még ott volt, aztán a 10 évesre már
nem tudott eljönni. Akkor még nem tudtuk, hogy miért. Sen-
ki nem tudta, hogy halálos beteg.
Pénteken némán álltunk a ravatalozó elõtt osztályfõnökünk-
kel, Kalácska tanár úrral, szabályos kört alkotva. Hallgattuk
Orsi búcsúlevelét, a zenét, amit választott a szertartáshoz.
Kalácska tanár úr fölolvasta azt az idézetet, amit Orsi adott
neki ballagásunkkor emlékül:

„Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amig él.
Leczkéjét a sirig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.”

(Reviczky Gyula: Diákélet)
És újra csak elakadt a lélegzetem… Vajon a bensõje egy rej-
tett zuga már akkor, 18 éves korában sejtette megmagyaráz-
hatatlanul, hogy 6 év múlva milyen gyötrelmesen nehéz lec-
két szán neki az élet? Hogy 12 év múlva más dimenzióba lép?

***

Orsi édesanyja magához ölelte az urnát legkisebb lánya ham-
vaival, és úgy vonult végig a gyászolók közt. Fájdalmasan
szép jelkép… a szíve alatt hordta ki Õt, és ott kísérte el utolsó
útjára.
Minden más értelmet nyert…
Drága Orsi! Mély megrendüléssel búcsúzik Tõled

Hargitai Kiss Virág


