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Megnyílt az új bababolt
Október 1-jén nyílt a Gréta bútorboltnál egy új bababolt. Sinkáné
Hüvely Csilla, aki maga is kétszeres gyakorló anyuka, a család se-
gítségével nyitotta meg az új üzletet. Ez szervesen kapcsolódik a
bútorbolthoz. Itt lehet kapni etetõszéket, gyerekágyat, más gyerek-
szobai kiegészítõ bútorokat. Egyúttal megvásárolható minden
más, ami a babának kell. Csilla büszkén mutatta be a bolt választé-
kát, amelyben a gyermekruhák nagy része magyar termék.

/X/

Éljen minden szépkorú!

A többéves hagyományoknak megfelelõen pénteken délután
egészségügyi mérésekre, terített asztal melletti beszélgetésre
várták Sárbogárd idõskorú lakóit a mûvelõdési házba az Egyesí-
tett Szociális Intézmény, valamint az egészségügy dolgozói. Öt
órától mindenkit a színházterembe invitáltak, ahol Barna Edi-
na, az önkormányzat szakreferense, majd Ferencz Kornél al-
polgármester köszöntötte a szépkorúakat meleg szavakkal. El-
sõként az általános iskolák diákjai léptek színpadra verssel, me-
sével, prózával, majd Sinka Attila képviselõ és Ferencz Kornél
zenészként mutatkoztak be a közönség elõtt. Attila szintetizá-
toron, Kornél gitáron bizonyította zenei rátermettségét, majd
csatlakozott a képviselõk duójához Bíró Kriszti is. Õk hárman
örökzöld slágerekkel tették még teljesebbé ezt az ünnepet. A
mûsor záróakkordjaként Szabó Zsuzsi egy József Attila-verset
szavalt lenyûgözõen. Végül apró ajándékokkal lepték meg az
ünnepelteket.

Hargitai Kiss Virág

Gyilkossági kísérlet?
Elõször májusban lazította meg Mocsár Eleonóra sáregresi
polgármester asszony kocsijának bal elsõ kerekében a csavaro-
kat ismeretlen tettes. Akkor hajszálon múlt, hogy a polgármes-
ternõ kocsijával nem szállt el a cecei kanyarban. Nem vette iga-
zán komolyan az esetet, így akkor nem tett följelentést.
Október 2-án reggel a polgármester asszony Sáregresrõl Sárbo-
gárdra vitte iskolába két gyermekét. Visszafelé, az örspusztai
temetõnél arra lett figyelmes, hogy az autó kormánya egyre erõ-
teljesebben ráz. Alig tudott megállni a gépkocsival. Kiszállva
döbbenten tapasztalta, hogy a bal elsõ kerékbõl hiányzik négy
csavar, és a kereket már csak az ötödik, szintén meglazított csa-
var tartja. Ezt követõen ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a
sárbogárdi rendõrkapitányságon.

Az ismeretlen tettes vajon elgondolkodott-e azon, hogy ez már
nem kölyökcsíny, hanem gyilkossági kísérlet volt? És gyerekek
is voltak a kocsiban! A lelkiismerete elviselné három ember
esetleges halálát?

/H/
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Az alapi ápolóotthon negyven éve
Arany László hajdani kúriájában mûködik immár negyven éve
az alapi ápolási otthon. A hajdani kastélyt õspark öleli körül,
százéves, hatalmas tölgyfákkal. Nagyot változott itt minden kí-
vül és belül is az elmúlt negyven év alatt. Errõl a változásról szá-
molt be az intézmény vezetõje, Szenténé Kaszás Éva, Somogyi
Jánosné vezetõ ápolónõ pedig a szakmai munka fejlõdésérõl
adott tájékoztatót.
A történet 1967-ben kezdõdött. Akkor telepítettek ide 30 férfit,
öt szobába, nyolc ápolóval.

1973-ban egy bõvítés után 40 nõi ápolt került még az otthonba.
Lett pszichiáterük is. 1990-ben épült meg a tornaterem és a por-
ta, majd további bõvítés után 1993-ban egy új épülettel lett 100
férõhelyes az intézmény. Saját konyhájukat négyhektáros ker-
tészetük és egy hizlalda látta el nyersanyaggal. A gazdaságuk-
ban alkalmazottak irányítása mellett a gondozottak végezték a
munkát.
Ma már el sem tudjuk képzelni, hogy a 70-es években még volt
testi fenyítés, és a gondozottakkal való bánásmód a tekintélyel-
ven alapult, mint akkor még Magyarországon minden pszichi-
átriai intézetben. Az 1980-as évektõl a magyarországi pszichiát-
riában azonban egyre inkább teret nyert a szeretetkapcsolatra
alapozott ápoló—gondozó munka gyakorlata. Ma már a gon-
dozottak szabadon kijárhatnak az intézetbõl, zsebpénzt is kap-
nak, és a mûhelyekben többféle munkát (szõnyegszövést, fa-
munkát, kárpitos munkát stb.) végezhetnek. A kulturális foglal-
koztatás is egyre sokszínûbb. Lehet agyagozni, festeni, van szín-
játszó csoportjuk, és zenehallgatásra, táncra, párkapcsolatok
építésére is van lehetõségük a gondozottaknak. Az intézmény
dolgozói mindent megtesznek, hogy az otthon lakói minél
teljesebb életet élhessenek.
1986-ban elnyerték a Kiváló intézmény címet. 2001-ben az itt fo-
lyó magas színvonalú munkát a Fejér Megyei Önkormányzat
Berzsenyi Dániel-díjjal ismerte el. Az eredmény hátterében egy

nagyon összetartó, áldozatkész gárda áll. Ma már nyugdíjas ve-
zetõjük, Kovács Ferenc 1998-ban e munkáért megkapta a Ma-
gyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. Az ünnepségen õt is
virággal köszöntötték a meghívottak körében, a többi nyugdíjas
dolgozóval együtt azok, akik most viszik tovább a stafétabotot.
A visszaemlékezés alatt sorra láthattuk megjelenni vetítõvász-
non az otthon történetének képeit a kezdetektõl napjainkig.
Ezek jelentõs részét Bertók Feri fényképezte, gyûjtötte és
rendezte egybe.
Az ünnepség után a vendégek végigjárták az épületeket, megte-
kintették a gondozottak szobáit, a mûhelyeket. Megható volt,
hogy milyen örömmel fogadták, szeretettel ölelgették az otthon
lakói a korábban nyugdíjba ment ápolónõket.
Ezt követõen az alapi kultúrházban a Bóbita óvoda óvodásai
adtak mûsort, majd a kultúrteremben bemutatkoztak az otthon
lakóinak színjátszói és a tekerespusztai vendégek is. A napot
táncmulatság koronázta meg.

Hargitai Lajos

INGYENES
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12 óráig.

Minõségi szemüvegek hitelre is!
Új típusú szemüveglencse éjszakai
autóvezetéshez, xenonfény ellen.
Egészségpénztári (már Honvéd EP is)

és bankkártyák elfogadása!
Kontaktlencsék és kellékeik.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8.30-12-ig,
keddtõl péntekig: 8.30-17-ig.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812

* az Ön számára legmegfelelõbb hitelt felvenni
lakásvásárláskor vagy felújításkor;

* maximálisan kihasználni az állami támogatásokat és adókedvezményeket;
* biztonságban tudni gyermekei jövõjét;

* gondtalanul élni nyugdíjas éveit?

EURÓPA LEGNAGYOBB MÚLTTAL RENDELKEZÕ PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ CÉGE
MEGOLDJA ÖNNEK!

Az Ön személyes tanácsadója kiválasztja a pénzintézetek ajánlatainak
rengetegébõl az Ön számára a legmegfelelõbbet és a teljes ügyintézést átvállalja!

MINDEZT INGYEN, HELYBEN!

Hívja a következõ telefonszámot és egyeztessen idõpontot munkatársunkkal!

06 (30) 206 8503
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AZ ÚJ RENDÕRKAPITÁNY
Enczi József õrnagy Sárbogárd
megbízott rendõrkapitánya lett
augusztus 1-jétõl. Hat év alatt,
amióta a sárbogárdi kapitányságon
dolgozik, ehhez a feladathoz meg-
felelõ tapasztalatokat szerzett.
Megbízásáig a bûnügyi osztályt ve-
zette. Vele készítettem interjút.

Enczi József: — Nyomozóként kerültem
Sárbogárdra. Fõnyomozóként, vizsgálati
alosztályvezetõként, majd bûnügyi osz-
tályvezetõként megismerkedhettem tel-
jes körûen az itteni gondokkal. A buda-
pesti II. kerületi rendõrkapitányságon
kezdtem a munkámat, ott a ranglétrán
végigmentem minden beosztásban. Köz-
rend és közlekedési vonalon voltam a pá-
lyafutásom elsõ felében, utána kerültem
bûnügyi területre. A rendõrségen szerez-
tem a diplomámat, kriminálfizikusi be-
tétlapom van a fizikatanári diploma mel-
lé. Budapesten, a II. kerületben három
hónapig vizsgáló voltam, majd a közrend-
védelmi osztályon dolgoztam. Utána Bu-
daörsön egy évig voltam õrsparancsnok.
Hargitai Lajos: — Amikor idekerültél Sár-
bogárdra, milyennek láttad ezt a helyet?
— Furcsa volt. Mindenhol egy nagyobb
létszámú csapatnál dolgoztam, akár Bu-
dapesten a II. kerületben, akár Dunaúj-
városban.
— Ez pedig teljesen falusias környezet.
— Amikor idekerültem, ez a maroknyi,
lelkes csapat magával ragadott. Nagyon
jó hangulatú társaságba kerültem. Ezt a
jó hangulatot, úgy érzem, sikerült máig
megtartani. Arra törekszem, hogy a jövõ-
ben is megmaradjon a nagyszerû légkör,
hogy mindenkivel megértetve a feladato-
kat tudjunk elõre haladni.
— A család mit szólt a változáshoz, hogy
nagyvárosból falusi környezetbe kerülte-
tek?
— Két gyermekem van. Alapon lakunk.
Amiért megváltam Budapesttõl, az való-

jában a család volt. Budapesten egészsé-
gesen két gyereket fölnevelni nem lehet.
Egy ilyen kisvárosi, falusi környezetben
ez sokkal jobban megoldható. Soha nem
egy beosztásért dolgoztam, hanem amit
éppen rám szabnak, abban végzem be-
csülettel a munkámat, aztán majd lesz va-
lahogy. Nem tartom magam karrieristá-
nak. Úgy vagyok ezzel, hogy mindenki vé-
gezze el a munkáját, ami éppen rá van
osztva, és ha jól elvégzi, akkor az valami-
lyen szinten meghozza a gyümölcsét.
— A karrierre nem panaszkodhatsz, hiszen
fiatalemberként, viszonylag korán kerültél
vezetõi beosztásba. Nem leszel persze köny-
nyû helyzetben kapitányként sem, hiszen a
rendõrség itt is jelentõs létszámgondokkal
küzd.
— Sajnos, ez valóban igaz. Sokan éltek
ugyanis az utóbbi idõben azzal a lehetõ-
séggel, hogy 25 éves szolgálati idõ után el-
menjenek nyugdíjba. Ez érinti a mi kapi-
tányságunkat is.
— Talán ez is oka annak, hogy az utóbbi
idõben több településen hiányolják a
rendõri jelenlétet. Például Sárkeresztúron
vagy Kálozon, amely bûnügyileg igen fer-
tõzött terület. Gyakran szerepelnek ezek a
települések a bûnügyi hírekben.
— Nem csak Kálozt, illetve Sárkeresztúrt
említeném, mert Sárosd és Cece is elég
fertõzött településeknek tekinthetõk.
Azt megoldani, hogy egyszerre minde-
nütt jelen legyünk, természetesen nagyon
nehéz. Mindenféleképpen kapnunk kell
létszámot, és bõvíteni kell az újabb fel-
adatokhoz az állományt. Ha ez megtörté-
nik, akkor az elsõ lépések között terve-
zem, hogy a körzeti megbízotti szolgála-
tokat megerõsítjük.
— Több helyen hiányolják a körzeti meg-
bízottakat.
— Azt szeretnénk, hogy minden egyes te-
lepülésen legyen megfelelõen képzett,
helyi ismeretekkel bíró szakemberünk.
Egy körzeti megbízott maga egy kis kapi-

tányság. Közvetlenül fordulhatnak hoz-
zá, nagyon sok mindent el tud intézni, il-
letõleg tudja tájékoztatni a lakosságot,
helyismerete alapján a helyben elköve-
tett bûncselekményekben nagyon nagy
segítséget tud nyújtani a felderítõmunká-
ban. A mostani létszámviszonyok miatt
hiába van valamelyik településen körzeti
megbízott, nagyon sok esetben a létszám-
hiány miatt járõrfeladatot lát el, és ezt
nem mindig a saját területén teszi. Nem a
legideálisabb körülmények között dolgo-
zunk, de még egyszer mondom, hogy
tesszük a dolgunkat.
— A közlekedés-rendészet sincs könnyû
helyzetben.
— A kapitányság területén négy fõút van.
Ebbõl a leginkább balesetveszélyes a 63-
as.
— Ezek az utak több hosszú településen
haladnak át. Ezeken óriási jármûtömeg
nagy sebességgel hajt keresztül szinte már
folyamatosan.
— Bízom abban, hogy jövõ évtõl már a
sárbogárdi rendõrkapitányságnak lesz
saját sebességmérõ berendezése, amiért
ismételten szeretném megköszönni az
önkormányzatnak a támogatását. Ezzel
az eszközzel talán sikerül korlátozni a
gyorshajtók lehetõségeit.
— Reméljük, ennek az eszköznek a mû-
ködtetéséhez is lesz majd rendõr elég. A sár-
bogárdi kapitányság a sok gond ellenére jó
eredményeket ért el megyei összehasonlí-
tásban.
— A jó eredményekre valóban büszkék
lehetünk. A statisztika fontos mércéje a
rendõri munkának, de nem a statisztiká-
nak dolgozunk. Az állampolgárok meg-
elégedésére tesszük a dolgunkat.
— Ehhez a munkához kívánok sok sikert,
és gratulálok a kinevezéshez!
— Köszönöm szépen.

Hargitai Lajos

Köszönet
Ezúton is köszönetemet szeretném ki-
fejezni Németh Líviának (Vajta, Kos-
suth út 14.), aki megtalálta a buszon el-
veszített telefonomat.
Aki önzetlen segítséget nyújt egy szo-
rult helyzetbe került embertársának,
azt a maga becsületéért teszi, és azért
az örömért, amit a másik öröme okoz.
Nem tárgyi jutalomért — kihasználva
a másik kiszolgáltatottságát —, hanem
lelki javakért.
Még egyszer köszönöm!

P. Zs.

KINEZIOLÓGIA A CSALÁDBAN
ÉS A MINDENNAPOKBAN

Leendõ szülõknek és gyakorló apukáknak, anyukáknak a CSALÁD védelmére, egy
kineziológus tapasztalatai alapján.

Életfilozófia és megoldástechnikák elsajátítása november 8—11-ig Sárbogárdon, a
mûvelõdési házban.

Feltárható a problémák MIÉRT-je, illetve a megoldás és a lehetséges út a HOGYAN-ra.

Ezzel sokat segíthetsz magadon, családtagjaidon, hogy szebbé, boldogabbá tehesd
közvetlen kapcsolataidat, s megtalálhasd a helyed a világban.

A LÉT üres lenne nélküled! Szeretettel várlak!

Érdeklõdni lehet Takács Kati kineziológusnál, tel.: 06 (30) 9869 670.
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Rétszilason
szüretiben

Az év egyik legemlékezetesebb szüreti felvonulása Rétszilason
volt.
Nehéz rangsorolni a szüreti felvonulások között, hiszen több is
dicsekedhet, hogy valamiben õ volt a „leg”. Az alapi felvonulás
volt a legnépesebb, a cecei a leglátványosabb, és ott a régi ha-
gyományokat is felelevenítették. A rétszilasi felvonulásban volt

a legtöbb kocsi, és ide érkeztek a legtöbb környékbeli település-
rõl felvonulók. Több kocsi jött Sárbogárdról, Tinódról, Sár-
szentmiklósról, Cecérõl. De Cecérõl elhozták a híres cecei ko-
ronát is, és egy kocsit töltöttek meg a cecei dalos legények, akik
ha elkurjantották magukat a falu egyik végén, azt a kurjantást a
falu másik végén is hallották a kapuk elõtt kint álló népek. Per-
sze, Rétszilas kicsi falu, nem csoda hát, ha a falu végén hallják,
hogy mi történik az elején.
Hagyományosan Horváth Pista borozójánál gyülekeztek a fel-
vonulók. A rétszilasi porták szinte mindegyikérõl sétáltak egye-
sével, párosával, csoportosan a színes magyar ruhába öltözött

csõszlányok, csõszlegények és egy cigánykaraván ifj. Szeip Sán-
dor vajda és Holik Istvánné vajdáné vezetésével. Forster Jó-
zsefék egész családja beöltözött, és énekelve, lovas kocsin ér-
keztek a gyülekezõhelyre.
Horváth Pista és felesége itallal kínálta a vendégeket, akik Rigó
László és felesége irányításával kocsira ültek. Pontban kettõkor
elindult a menet. Elöl, a koronás kocsin ült Rigó Laci, utána
Tóth Sándor bíró és felesége, a bíróné kocsija, majd a vajda,
vajdáné és a többi kocsi következett. Ha jól számoltam, tizen-
nyolc kocsi volt a menetben.
A 63-as úton végig rendõrök és polgárõrök biztosították a felvo-
nulók balesetmentes elhaladását, megállítva a meglehetõsen
nagy forgalmat.
Az elsõ tánc a kocsmánál volt, ahol énekelve, táncolva köszön-
tötték a falu népét, és a kisbíró, Gothárd János kidobolta a klub-
ban rendezendõ esti mulatságot.
Ezután végigjárva, végigtáncolva a falut, majdnem öt órakor ér-
keztek vissza Horváth Pista pincéjéhez, ahol Rigó István és se-
gítõi sütötték a hurkát és kolbászt, amit jóízûen fogyasztott el a
felvonuló vendégsereg. A hurka, kolbász mellé megkóstolták
Pista borát és pálinkáját is, akiknek még nem volt elég a házak-
nál kínált tenger innivaló. Aztán megszólalt a zene is, és a csõsz-
lányok párjukkal táncra perdültek. Ez volt a bemelegítõ az esti
mulatságra, ami hajnalig tartott.
A szervezõk, a Rétszilasért Egyesület tagjai köszönik a segítsé-
gét mindazoknak, akik támogatásukkal, segítségükkel, munká-
jukkal, részvételükkel hozzájárultak a szüreti felvonulás és bál
sikeréhez. Külön köszönet Reiter Tamásnak.

Hargitai Lajos

Dudás menet Nagylókon
Dudaszó kísérte a nagylóki szüreti menetet szombaton. Az
egyik helybéli fiatalember, Szabó Bálint barátai is csatlakoztak
ugyanis a felvonulókhoz, és dudával, énekkel tették még hangu-
latosabbá, különlegesebbé az idei szüretit.
Amikor megérkeztem, még készülõdtek a fiatal lányok s legé-
nyek. A feldíszített kultúrházban egyszer még elpróbálták a
táncukat, Durmits Arabella Kata vezetésével. Kint már vára-
koztak rájuk az elõkészített kocsik, a „kenõlegények” és a lovas
betyárok, a kapukban pedig a község lakói.

Vigyázni kellett azért a nézelõdéssel, kíváncsisággal, mert
könnyen a fürge bohócok keze ügyébe akadtak az óvatlanok. A
csintalan legényeket csak süteménnyel és frissítõvel lehetett
lecsillapítani.
Több helyütt finomságokkal várták a szüretiseket, így köszönve
meg nekik az énekszót és táncot, az esti bálra való szíves meghí-
vást.

Hargitai Kiss Virág
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A papírgyûjtés napja

2007. szeptember 27-én, csütörtökön zaj-
lott a Sárszentmiklósi Általános Iskolá-
ban az õszi papírgyûjtés.
Az alsó tagozatos tanulók egész héten,
minden reggel szülõi segítséggel hordták
az összekötözött pakkokat. Csütörtökre,
mire a felsõbb osztályosok is beállhattak
a papírgyûjtõk sorába, szinte teljesen
megtelt a szertár a kisebbek által beho-
zott papírokkal.
A nagyok már rutinosan készültek a gyûj-
tésre. Hetekkel elõbb összeszedték a fa-
luban fellelhetõ, feleslegessé vált papíro-
kat. Voltak, akik kordéban, talicskában,
biciklin szállították a gyakorlókert mellé
az összegyûjtött hulladékot. A hatalmas
mennyiséget konténerekben szállították
tovább elõbb Kislókra, majd válogatás és
bálázás után a papírgyárba.

Nagyon sikeresen zárult a gyûjtési akció a
sok szorgos diák és szülõ jóvoltából. Kö-
szönjük a segítséget!

Az idõsek világnapja
Az idõsek világnapján, 2007. szeptember
28-án, pénteken iskolánk növendéke,
Cseh Zsanett 3. b osztályos tanuló Móra
Ferenc Fityók címû mûvével köszöntötte
a József Attila Mûvelõdési Központban
megjelent idõseket iskolánk nevében.
Meséjével nagy sikert aratott.

A zene és a népmese napja
2007. október 1-jén, hétfõn, a zene világ-
napja alkalmából az óraközi szünetekben
az énekkar Horváth Ferencné vezényle-
tével énekelt. Kórusunk pusztaegresi
népdalcsokrot adott elõ.
A 6. évfolyam dráma szakkörösei két me-
sét mutattak be Tóthné Huszár Magdol-
na rendezésében ugyancsak hétfõn, mi-

vel szeptember 30-a a népmese napja. Az
igazmondó juhász címû népmesét nagy él-
vezettel játszották a gyerekek. A másik
mese Soványító chips címmel egy nagyon
humoros történet volt, aminek forgató-
könyvét a szakköri foglalkozáson a drá-
más gyerekek dolgozták át, egy meglévõ
ötlet alapján. A történetben számos ta-
nulság fogalmazódott meg az ízléses öl-
tözködéstõl az egészséges életmódig.

Zámbó Zsuzsanna

Közlemény
Az elmúlt napokban tovább folytató-
dott a személyem ellen indított hazug,
lejárató kampány több országos és he-
lyi sajtóorgánumban. A megjelent hí-
rek nem felelnek meg a valóságnak.
A sáregresi ingatlant nem béreltem,
ott életvitelszerûen évekkel ezelõtt
laktam. Az ingatlanon semmilyen
bontási munkát, vagy az ingatlant ká-
rosító tevékenységet nem végeztem.
Az elmúlt napokban gyermekeim köl-
töztetése miatt voltam az ingatlan te-
rületén, amit egyesek ismételt alapta-
lan vádaskodásra használtak ki.
A valótlan információk közlõivel
szemben a jogi lépéseket meg fogom
tenni.
Budapest, 2007. szeptember 18.

Lengyel Zoltán

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Két héttel ezelõtt a lakásomról ismeretlen tet-
tes besurranással az alábbi eszközöket lopta
el:

— hordozható számítógép (laptop), gigabyte
N501, ezüst, SOROZATSZÁM VAN, FELISMER-
HETÕ HIBA: az usb NEM MÛKÖDIK,
http://www.pcpress.co.yu/arhiva/images/broj/1
13/notebook/Gigabyte-N501.jpg;

— ECS Green320, ezüst, MÛKÖDÉSKÉPTELEN,
http://www.tt-hardware.com/img/portables03/
g320_09.jpg;

— IBM Thinkpad T20, fekete, a tetején Ernst
Young felirat, feketével belegravírozva, bizony-
talanul mûködik,
http://katalognotebooku.cz/img/ibm-thinkpad-t2
0-1.jpg.

Két töltõt is vittek el velük.

— Fekete Konika-Minolta fényképezõgép táská-
ban, http://photoclubalpha.com/wordpress/
wp-content/uploads/2007/06/kmb1-1.jpg;

— Nikon F80 filmes gép,
http://docs.zdenda.com/nikon/img/nikon-f80-roz
ebran.jpg;
— AF Nikkor 70-210 F4 objektív,
http://www.kenrockwell.com/nikon/images1/7
02104-big.jpg;
— AF Nikkor 20mm F2,8,
http://www.medialider.pl/sklep/produkt/975/l_
ml_produkt_1_nikon-af-20mm-f2-8-d.jpg;
— Tokina AT-X 28-70 objektív,
http://www.cnphotos.net/news/news/images/t
okina_at-x287af_pro_sv.jpg;
— kiegészítõk, filmek;
— Sony DSC-P52, http://www.welectronics.
com/digitalcameras/sonyp52big.jpg;
— arany és ezüst ékszerek, kandós pecsétgyû-
rû.
Aki tud a fenti tárgyakról, az a következõ tele-
fonszámokon hívjon: 06 (20) 253 4435, 06 (20)
249 7615.

Bodoki Gábor

H Í R E K
a miklósi iskolából
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Zenével a zenéért

Egyedülálló módon ünnepelték meg a zene világnapját hétfõn a
sárbogárdi gimnázium diákjai. A helyi Titánok együttes lépett
föl ugyanis nap közben, az óraközi szünetben, valamint délután
az iskola ebédlõjében (lévén az ifjú zenészek mind az iskola di-
ákjai). A banda tagjainak szinte mindegyike több hangszeren is
játszik, így változatos szerepekben láthattuk Dizseri Barnát (gi-
tár, vokál), Kiss Gábort (dob, egyéb hangszer), Mezõ Bálintot
(gitár, vokál, szintetizátor), Németh Csabát (gitár) és Oszlánczi
Balázst (gitár, vokál, szintetizátor). A régi slágerek úgy szóltak,
hogy még a plafon is beleremegett — szó szerint, ugyanis a kö-
zönség nyakába potyogott a festék, mialatt játszottak a fiúk. De
ez inkább derültséget keltett, mintsem riadalmat, így önfeled-
ten adhattuk át magunkat a srácok muzsikájának.

Hargitai Kiss Virág

ÉRBETEGSZÛRÕ-
program 2007.
Helyszín: rendelõintézet, sebészet,

Sárbogárd, Ady E. út

Idõpont: 2007. október 13.,
szombat, 9—15 óráig

Célja:
Eddig fel nem ismert érbetegségek kiszûrése, ami lehetõvé teszi a
komplikációmentes, korai stádiumban elkezdett kezelést, és így az
eredmények javítását.

Vizsgálat:
A váróhelyiségben információs anyagok tájékoztatják az érdeklõdõ-
ket az érbetegségek megelõzésérõl, a helyes táplálkozásról. A vizs-
gálatokat, melyeknek átlagos idõtartama 10 perc, egy érsebész és
egy radiológus szakorvos végzi rutineljárás keretében, ultrahangké-
szülékkel. Lehetõség lesz az esetleges kérdések megválaszolására
és tanácsadásra is.
Milyen betegségek kerülnek kiszûrésre:
* nyaki érszûkület — mely testfélbénulással is járó agyembóliát

okozhat;
* hasi verõértágulat — mely hasi fájdalommal járhat és megrepedve

súlyos hasüregi vérzést okozhat;
* alsóvégtagi érelzáródás, -szûkület — mely eleinte mozgáskorláto-

zottságot okoz, késõbb azonban lábelhaláshoz és amputációhoz
vezethet;

* mélyvénás trombózis — mely kezeletlen esetben lábszárfekélyt
okozhat;

* visszeresség — mely végtagduzzanatot és munkaképtelenséget
okozhat.

Kiket várunk szûrésre?
Fõleg 50 év felettieket — fõleg férfiakat —, akiknél már elõfordultak
a következõ panaszok: átmeneti vagy tartós testfélzsibbadás, illetve
bénulás, hasi lüktetõ érzés, illetve fájdalom, gyaloglásra jelentkezõ
lábszár-, lábfájdalom, lábszárfekély, elszínezõdött lábujjak, lábszár-
duzzanat. Különösen javasolt a cukorbetegek és dohányosok részvé-
tele, akiknél az említett betegségek nagyobb gyakorisággal fordul-
nak elõ.
További információ, illetve KÖTELEZÕ (!) IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

2007. október 8-ától (munkanapokon) 17 és 20 óra
között a 06 (30) 471 9911-es telefonszámon.

Kék karalábé
Nagy Dezsõ sárszentmiklósi
kertészetében, a Köztársa-
ság úton mutatták be még ta-
vasszal a TV2-ben az IPAM
40 talajfertõtlenítõ szert. En-
nek felhasználásával palán-
tázott júliusban 600 öl terü-
leten másodveteményként
kék karalábét. Mivel öntö-
zésre volt lehetõsége, nem
okozott gondot a nyári szá-
razság. Õszre rekordtermés
ígérkezett karalábéból és ká-
posztából is. Emberfejnyi ka-
ralábék sorában gyönyörkö-
dött a gazda. Ráadásul ez tel-
jesen biotermék, mert nem
használt se mûtrágyát, se permetezõszert, mégis teljesen
egészséges az ültetvénye.
Most itt áll a beérett hatalmas terméssel, és nem tudja eladni a
nagybani piacon, mert nem hiszik el neki, hogy nem fás a karalá-
bé. Mert ha kék, akkor a tapasztalatok szerint csak fás lehet. Ez
a karalábé pedig csodálatos, zsenge, nagyon jóízû. Kipróbálta a
felesége rántva, töltve is, ami Dezsõ szerint jobb volt, mint a
karfiolfejek elkészítve.
Most ezúton, az újságon keresztül meghirdeti egyéni vásárlók-
nak és közkonyháknak egyaránt 50 Ft/kg-os áron (nagyobb té-
telben további kedvezménnyel is) a karalábét. Akit érdekel,
most vegye, mert ez a karalábé garantáltan télálló. Nézzenek
körül a boltokban, öklömnyi kis karalábékat árulnak 129 Ft-ért.

Hargitai Lajos

II. Ady-kupa
Szeretettel meghívunk minden sportkedvelõt

2007. október 13-án, szombaton, a 9 órától
rendezendõ focitornára, amelyet

az Ady-lakótelep sportpályáján rendezünk.

Nevezési díj: 2000 Ft. Nevezési határidõ: 2007. október 11.
Jelentkezés: 06 (30) 984 3050, 06 (20) 490 8427.

Felállás: 3+1 fõs csapatok, csere nincs megszabva.
A játék megkönnyebbítése céljából kérjük,

hogy a csapatok egyszínû mezben játsszanak.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Éljen a foci!
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Idõsek köszöntése Kálozon
A kisiskolások, óvodások köszöntötték elsõként Káloz hajlott
korú lakosait pénteken a kultúrházban. Az apróságok zenés—
táncos—verses mûsora mosolyt csalt az életük alkonyán járó
idõsek arcára, s tán még régi emlékeket is felidézett bennük
azokról az idõkrõl, amikor még õk voltak ilyen csöppek.

Weisengruber Imre polgármester röviden számot adott az el-
múlt évben történt, illetve folyamatban lévõ változásokról,
amik a településen végbementek: 56 millió forintból újult meg a
gondozási központ, pályázat révén; félmilliárdból készült el a
Káloz—Dég összekötõ út, szintén támogatás segítségével; a
Bajcsy úton 34 házhelyet alakítottak ki, amiket önköltségi áron
adnak el fiataloknak; 1.300 millió forintból épül a csatornaháló-
zat. Nincs tartozásuk, mûködnek az intézményeik, és szeren-
csére eddig nem volt szükség arra, hogy mûködési hitelt vegye-
nek igénybe. Mint azt a polgármester kifejtette: úgy érzi, hogy
most sokkal erõsebb az összefogás Kálozon, mint valaha. Ki-
emelkedõ példa erre az, hogy 98 % a csatornahálózatra rákötni
szándékozók száma, akik (néhány kivételtõl eltekintve) már fi-
zetik a lakáskasszát. A kommunális adót a lakosság 96 %-a fize-
ti. Mindezért a támogatásért köszönetét fejezte ki a jelenlévõk-
nek, és rajtuk keresztül is Káloz lakosságának. Ez erõt ad nekik
a terveik megvalósításához.
Weisengruber Imre külön köszöntötte a község legidõsebb
asszonyát, a 102 éves Nagy Jánosné Harangozó Teréziát (aki
sajnos nem tudott részt venni az eseményen), a legidõsebb fér-
fit, Tóth Józsefet, és az ugyancsak távol lévõ legidõsebb házas-
párt, Pénzes Jánost és Kovács Máriát.

A polgármester felolvasta Nemes Gyula református lelkész le-
velét, majd Horváth László apát köszöntötte az idõseket, és
méltatta a község vezetésének eddigi munkáját, jó egészséget,
erõt kívánva a további tervek megvalósításához.
Az ünnep koronájaként az Õszikék, a község nyugdíjasai léptek
színpadra Szajkó Lászlóné vezetésével, és verssel, énekkel, kis
jelenetekkel, tánccal szórakoztatták a nézõtéren ülõket.
A mûsort követõen mindenkit ebédre invitált a polgármester a
gondozási központba. A bejáratnál pedig egy-egy szál virágot
nyújtottak át az idõseknek.

Hargitai Kiss Virág

Kálozi vegyes
E cím hallatán talán van, akinek a jóféle bor jut eszébe — s jog-
gal, hiszen Kálozon az elmúlt szombaton volt a szõlõ, bor és szü-
ret ünnepe. Ám nemcsak a bor volt vegyes, hanem a felvonuló
társaság is. Jöttek ugyanis idõsek és fiatalok a helyieken kívül
még Soponyáról, Tácról, Kislángról és Sárszentágotáról is,
hogy együtt üljék meg az évnek e kiemelkedõ idõszakát.

A napsütötte sportcentrumnál gyülekezett a társaság. Onnan
kicsit nehezen akaródzott útra kelniük, de aztán megindultak a
lovak. Elöl mentek az ostorozó csikósok, mögöttük Cser-
nánszki László elegáns hintóján a bíró, Szabó Péter, és a bíróné,
Varga Krisztina.
A megállóknál Diósi Máté kisbíró Erdélyi Viktóriával az olda-
lán hirdette ki a kihirdetnivalót, majd intett a zenekarnak, hogy
kezdjenek rá. Addigra már leugráltak a kocsikról a párok, s nem
sokat kellett õket biztatni, hogy táncoljanak.
Így vonultak végig a község utcáin, kifulladásig.

Hargitai Kiss Virág
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József

Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***

Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25) 460-163.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kér-
dést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havon-
ta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szük-
ség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:

Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havon-
ta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.

Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.

Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: Bizonytalan ideig a rendelés
szünetel.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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JOGOSULT ÁLLATORVOSI
ÉS BETEGELLÁTÁSI

ÜGYELET
2007. OKTÓBER

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,

Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét,

Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres

október 6-7.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054,
október 13-14.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30., 06-20-3557-213,
október 21-22-23.: dr. Pál István, Sárbogárd,
Ady E. út 226., 06-20-5301-582,
október 27-28.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,

Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

október 6-7.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977,
október 13-14.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szent István u. 3., 06-20-9749-065,
október 21-22-23.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404,
október 27-28.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas,
Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Sza-
badhídvég, Pélpuszta).

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,

SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM

www.eldent.hu
Székesfehérvár, Berényi út 37.,

06 (22) 501 008, 503 073

Sárbogárd, Ady E. út 222.,
06 (25) 463 466
IMPLANTÁLÁS

(FOGBEÜLTETÉS)

FÉMMENTES PORCELÁN
PÓTLÁSOK

FOGFEHÉRÍTÉS

TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI
ELLÁTÁS

TÁJÉKOZTATÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata az Okta-
tási és Kulturális Minisztériummal együtt-
mûködve ezennel kiírja 2008. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók
számára a 2007/2008. tanév második és a
2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozó-
an („A”), továbbá felsõoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára
(„B”).

Személyes ügyintézés
A pályázati kiírás és adatlap személyesen
átvehetõ a polgármesteri hivatalban (I. em.,
21. iroda), H—P.: 7.30—11.30, 12.30—
15.30 között.

Nyomtatványok
letöltése

A kiírás és adatlap letölthetõ
a www.sarbogard.hu — Önkormányzat

— Pályázatok, felhívások — Bursa
Hungarica — Aktuális weboldalunkról is.

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
Az Egyesített Szociális Intézmény Ápoló—
Gondozó Otthona felvételt hirdet 1 fõ nõi ki-
segítõ alkalmazására, folyamatos munka-
rendbe, közalkalmazotti besorolásba.

Jelentkezni lehet: Szakács Benõné ESZI-
igazgatónál az alábbi címen és telefon-
számon: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
fszt., 13. ajtó, telefon: 06 (25) 461 306.

Vizes kukoricát vásárolok!
16-os vízfokig 6.240 Ft,
17-18-as vízfokig 6.000 Ft,
19-20-as vízfokig 5.760 Ft,

20-as vízfok felett ár megegyezés szerint.
Az árak 20%-os áfát tartalmaznak.

Betakarítást, vizes kukorica tisztítását,
szárítását, tárolást vállalunk.

Aratás 12.000 Ft/ha
Érdeklõdni Tóth Tamás telepvezetõnél
a 06 (30) 9574 744-es telefonszámon

vagy személyesen
Sárbogárdon, a Kisfaludy utca végén lehet

(volt gazdaszövetkezet telephelyén).
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A Femol-csoport állása:
1. LMSK 7 6 1 - 14-3 19
2. Pálhalma 7 5 1 1 23-6 16
3. Adony 7 4 2 1 17-4 14
4. Baracs 7 4 2 1 17-5 14
5. Seregélyes 7 4 1 2 20-10 13
6. Káloz 7 4 - 3 18-11 12
7. Mezõszilas 7 3 2 2 18-12 11
8. Tác-Csõsz 7 3 1 3 13-14 10
9. Sárbogárd 7 2 3 2 10-11 9
10. Cece 7 2 2 3 12-13 8
11. Enying 7 2 2 3 13-18 8
12. Kisapostag 7 1 2 4 9-15 5
13. Zichyújfalu 7 1 2 4 11-21 5
14. Lajoskomárom 7 1 - 6 1-24 3
15. Füle 7 - 1 6 3-26 1
16. Mezõfalva 7 2 2 3 7-13 -7

LSC Sárbogárd—Zichyújfalu 1-1
Sárbogárd, 120 nézõ. Vezette: dr. Mátés.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Szabó J., Szabó
K. J., Tomán, Bognár, Baki, Szabó A.
(Szabó A.), Hegedûs (Gilicze), Huszár,
(Sebestyén), Juhász, Szabó Z.
Zichyújfalu: Kovács G., Bondor, Újfa-
lusi, Szegi, Debreczeni, Mogyoróti, Né-
meth, Horváth, Kovács J. (Káplár), Ku-
bu.
Nem sokkal a kezdést követõen Szabó Z.
révén kihagytuk a mérkõzések elején szo-
kásos nagy helyzetünket. Aztán szinte az
egész mérkõzésre ez volt a jellemzõ. Az
ötödik percben Juhász jobb oldali sza-
badrúgását tenyerelte Kovács G. a kapu
fölé. Nem unatkoztak a portások a
meccsen. A 7. percben Sipõcz védett na-
gyot. Az alapvonalról visszagurított lab-
dát küldték a vendégek a kapunkra. A 20.
percben Hegedûs szerzett labdát a kö-
zéppályán. Átadásából Juhász iramodott
meg a bal oldalon, beadásából Szabó A.
vágta kapura a labdát, amelyet Kovács G.
ütött szögletre. A 23. percben egy felívelt
labdával jó ütemben Kovács J. lépett ki.
17 m-rõl leadott lövését hatalmas bravúr-
ral hárította Sipõcz. Három perccel ké-
sõbb ismét kapusunknak akadt dolga,
amikor Kubu szabadrúgásból ellõtt, pat-
togós, sarokra tartó labdáját kellett
összeszednie. A 30. percben ismét Ko-
vács J. volt az, aki térfelünk közepén hú-
zogatott, három csel után váratlanul spic-
cel elrúgta a labdát, amelyet Sipõcznek
kellett megfognia. A 34. percben pedig
Németh tette próbára kapusunk ügyessé-

gét. Attila nagyot védett, amikor a játé-
kos alsó sarokra tartó labdáját kiütötte.
Pár pillanattal késõbb Tomán felívelését
Bognárnak sikerült kapufára fejelnie.
Nagyon lelkesek voltak a vendégek, míg
csapatunk kissé álmatagon, sok hibával
játszott, különösen a félidõ közepén. Az-
tán feléledt a társaság, ám a vezetést nem
sikerült megszerezni.
A második játékrész vendéglehetõséggel
indult, ám Kubu 30 m-rõl leadott lövését
kapusunk hárítani tudta. Válaszképp Se-
bestyén tette bele a lábát Bognár lövésé-
be, de a labda elkerülte a kaput. Az 52.
percben egy bal oldali szögletet követõen
nem tudtunk felszabadítani. A kipattanó
labda Kubu elé került, aki bal külsõvel, 18
m-rõl kilõtte kapunk bal felsõ sarkát, 0-1.
Az 58. percben a kiválóan játszó Baki fu-
totta le a vendégek védelmét. Kovács G.
az utolsó pillanatban szedte fel a labdát a
kapura törõ játékosunk elõl. A 66. perc-
ben Juhászt ütésért kiállította a játékve-
zetõ. Szándékos volt a cselekedet, játéko-
sunk vonakodás nélkül elhagyta a játék-
teret. Hozzátartozik, hogy elõtte õt húz-
ták vissza mezénél fogva, amelyet nem
vett észre a játékvezetõ. A 68. percben
Bognár—Baki összjátéka meghozta az
egyenlítõ gólt. Baki jobb oldali beadását
Szabó Z. fejelte közelrõl a vendégek
kapujába, 1-1.
A mérkõzés hajrája a 10 fõs hazai csapaté
volt. Szabó Z., majd Sebestyén, illetve
Bognár elõtt is adódott egy-egy gólszer-
zési lehetõség, azonban valamennyi
helyzet kimaradt.
Szerettük volna begyûjteni a három baj-
noki pontot, amely megerõsítette volna
csapatunk középmezõnyben elfoglalt he-
lyét, illetve módot adott volna a felzárkó-
zásra, ám be kellett érnünk a pontok har-
madával. Az újonc vendégcsapat nagyon
lelkesen játszott.
Jók a vendégeknél: Kovács G., Kovács J.,
az LSC Sárbogárd csapatánál: Sipõcz,
Baki, Szabó K. János.

Ifjúsági mérkõzés: LSC
Sárbogárd—Zichyújfalu 4:2

Barabás Roland igazán kitett magáért
ezen a játéknapon, hiszen csapatunk va-
lamennyi gólját õ szerezte. A vendégek
ráijesztettek egy góllal fiataljainkra, akik
hamar megfordították a mérkõzés állá-
sát. A második félidõben a vezetés tuda-
tában jobbnál jobb támadásokat vezet-
tünk. Két további gól mellett megmutat-
ták a fiúk, hogyan lehet sok-sok gólhely-
zetet elpuskázni. Így sikerült nagyobb
arányú vereségtõl megmenteni a vendé-
geket, akiket hozzásegítettünk a mérkõ-
zés végén még egy találathoz.
A következõ mérkõzést Pálhalma ellen
Pálhalmán vívja csapatunk. A mérkõzés
szombaton, október 6-án, 15 órakor kez-
dõdik.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport
eredményei:

Kisapostag—Pálhalma 1-4 (0-1)
100 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ: Sü-
megi, illetve Reichardt (2), Romhányi ,
Vincze. Kiállítva: Simon (Kisapostag). If-
júsági mérkõzés: 3-2.

Füle—Baracs 0-5 (0-5)
130 nézõ, vezette: Baba. A gólszerzõket
nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-12.

Adony—Enying 1-0 (0-0)
130 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Král. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Seregélyes—Cece 3-2 (2-1)
200 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Benczik A., Tömör Cs., Benczik Cs., illet-
ve Hegedûs, Barta. Kiállítva: Rigó (Sere-
gélyes). Ifjúsági mérkõzés: 0-0.

Tác-Csõsz—Mezõszilas SE 4-1 (3-1)
150 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ:
Nagy (4), illetve Balogh. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-4.

Sárbogárd—Zichyújfalu 1-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: dr. Mátés. Gólszerzõ:
Szabó Z., illetve Kulacs. Kiállítva: Juhász
(Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Káloz—LMSK 1-2 (1-1)
250 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Ba-
logh, illetve Csizmadia, Nyikos. Ifjúsági
mérkõzés: 6-0.

Lajoskomárom—Mezõfalva 0-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: Tóth II. Gólszerzõ:
Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 0-10.

A Déli-csoport állása:
1. Dég 7 7 - - 22-6 21
2. Nagyvenyim 6 5 - 1 26-10 15
3. Alap 6 4 1 1 15-8 13
4. Elõszállás 7 3 2 2 19-15 11
5. Besnyõ 6 3 1 2 11-8 10
6. Beloiannisz 5 3 1 1 9-11 10
7. Sárszentágota 5 3 - 2 14-11 9
8. Rácalmás 7 2 2 3 14-13 8
9. Nagylók 7 2 1 4 9-17 7
10. Vajta 6 1 1 4 10-10 4
11. Kulcs 6 1 1 4 8-20 4
12. Mezõkomárom 7 1 - 6 10-19 3
13. Perkáta 7 1 - 6 8-27 3

A Déli-csoport
eredményei:

Sárszentágota–Perkáta SE 4-1 (3-1)

Vezette: Fésû P. Gólszerzõ: Kuczi (2),
Fazekas, Tóth, illetve Klein.

Nagyvenyim–Elõszállás 5-3 (3-1)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Fink, Major,
Sárai, Vana, Pukánszki, illetve Boldi (2),
Németh.

Alap–Kulcs 4-0 (3-0)

Vezette: Balogh P. Gólszerzõ: Imre, Fe-
nekes, Czaffer, Hegedûs.

Besnyõ–Mezõkomárom 3-1 (3-0)

Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Pletser, Mik-
lós, Becséri.

Rácalmás–Dég 1-2 (1-0)

Vezette: Kovács T. Gólszerzõ: Antal, il-
letve Rajna, Gulyás.

Vajta–Nagylók 0-1 (0-1)

Vezette: Balogh B. Gólszerzõ: Görbe.
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Etyek–Sárszentmiklós 2-2 (1-1)
Etyek, 150 nézõ, vezette: Takács Péter.
Etyek: Millner M., Pankotay, Ottlakán,
Pajkovics, Tóth (Szaniszló), Kósa, Ka-
lácska, Somogyi, Bojtok, Millner, Somo-
gyi (Vári). Edzõ: Schrót Lajos.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Markovics, Szabó
L., Káli (Bakos), Právics, Král (Tórizs),
Szabó Z. (Zámbó). Edzõ: Horváth Csa-
ba.
A mérkõzésre utazva az elmúlt heti Bics-
ke elleni mérkõzésrõl beszélgettünk,
melyre a jelentõs távolság miatt volt bõ-
ven idõnk. Ennek során arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy egy nagyszerû csa-
pattól szenvedtünk vereséget, csak a 3 gó-
los különbséget tartottuk túlzónak. Meg-
látásunk szerint a bicskei csapat mutatott
játéka alapján elõlépett bajnokesélyes-
nek.
Az esélylatolgatás során mindegyikünk
gyõzelmet várt csapatunktól, sokan, köz-
tük jómagam is, megkockáztattunk egy
nagyobb gólkülönbséggel nyert mérkõ-
zést.
Kissé zavart bennünket, hogy a mérkõzés
napján volt az Etyeki Borfesztivál, és
ilyenkor a hazai játékosok általában „fel-
szívják” magukat. Már a település szélé-
hez érve meglepetés ért bennünket, mert
gépkocsival nem lehetett behajtani, amit
csak leleményességünknek köszönhetõ-
en tudtunk kicselezni.
A mérkõzés várakozásunknak megfele-
lõen kezdõdött, irányítottuk a játékot, a
földön sok passzos játékunk ellenszerét
nem találta a hazai csapat, de mezõnyfö-

lényünk ellenére szinte alig tudtunk hely-
zetet kidolgozni.
Számomra szembetûnõ volt, hogy né-
hány játékosunk szabadul a labdától, egy-
másra várnak, hogy oldja meg a másik.
Ezt bizonyított a bekapott elsõ gólunk is,
amikor a bizonytalankodó Papp Z. egy
kb. 28 méteres szabadrúgást csak kiütni
tudott, melyre védõink nem reagáltak, és
a jókor érkezõ hazai csatár a hálóba segí-
tette a labdát.
Csapatunk továbbra is támadásban ma-
radt, de a gólra a 43. percig várni kellett,
amikor a hazai védõk bizonytalankodása
következtében a labda Szabó Z. elé ke-
rült, aki a kifutó kapus fölött a hálóba
emelt. Sajnos, az átemelést követõen a
kapussal ütközött és megsérült, majd cse-
rét kért.
A második játékrészben a hazaiak elõtt
egy lehetõség adódott, mellyel éltek is,
míg nekünk is „csak” két lehetõségünk
adódott, amibõl egyet értékesítettünk,
így kialakult a 2-2-es végeredmény.
A mérkõzés összképéhez hozzátartozik,
hogy a második játékrészben a játékveze-
tõ téves ítéleteivel erõsen sújtotta csapa-
tunkat, melyet bizonyított azon tény is,
hogy két vitathatatlan 11-est nem adott
meg részünkre.
Összegezve a látottakat: ezt a hazai csa-
patot gólokkal kellett volna legyõznünk,
de Szabó L. kivételével mindenkinek töb-
bet kellett volna nyújtania, és ez alatt
nem értek semmi extrát, csak annyit,
amennyit tudnak, mert ennél sokkal
többre vagyunk képesek. Az egész mér-

kõzés alatt szembetûnõ volt, hogy messze
jobb játékerõt képviselünk, de ezt na-
gyobb odafigyeléssel lehetett volna csak
gyõzelemre váltani.
Azt hiszem, eljött az ideje, hogy az edzõ
fejben rendbe tegye a csapatot, mert ez-
zel a felfogással nemhogy a kitûzött cé-
lunkat nem érjük el, de majd örülhetünk,
ha a középmezõnybe végzünk.

Ifjúsági mérkõzés:
Etyek—Sárszentmiklós 4-3

Ifi csapatunknál kiütközött, hogy keve-
sen vannak és gyenge az edzés látogatott-
sága, mert közel a 70. percig 3-0 arányban
vezettünk, és onnan veszítettünk. Azt hi-
szem, a fentiek tudatában errõl többet
nem is kell írni, abból mindenki levonhat-
ja a következtetést.
Hétvégén Aba együttesét fogadjuk,
amely az utóbbi fordulókban vitézkedett,
de akkor is csak a gyõzelem elfogadható
eredmény részünkrõl.

Szabó Béla

A megyei I. osztály állása:
1. Kápolnásnyék 7 6 - 1 18-3 18
2. Velence 7 6 - 1 22-10 18
3. Alba Regia 7 5 1 1 25-7 16
4. Bicske 7 5 1 1 21-12 16
5. Polgárdi 7 4 2 1 14-6 14
6. Sárszentmiklós 7 4 1 2 18-10 13
7. Aba-Sárvíz 7 3 2 2 11-7 11
8. Iváncsa 7 3 2 2 9-8 11
9. Kisláng 7 3 - 4 15-18 9
10. Sárosd 7 3 - 4 10-14 9
11. Szabadegyháza 7 2 - 5 12-16 6
12. Sárszentmihály 7 2 - 5 9-31 6
13. Bakonycsernye 7 1 3 3 10-14 6
14. Etyek 7 1 2 4 11-21 5
15. Csór 7 1 - 6 10-24 3
16. Pusztaszabolcs 7 - - 7 8-22 0

SAK-hírek
Kissé késve kezdõdik az asztalitenisz-tudósítás, mert már szeptemberben
beindult az NB-III-as bajnokság.
A SAK csapata az augusztusi helyosztó mérkõzésen a Kodolányi és Polgárdi
csapatát is megverte, így továbbra is indulhat az NB-III-as bajnokságban.
A kezdet szép volt, azonban a megkezdõdött bajnokságban már nem igazán
sikerültek a mérkõzések, mert ez idáig nem sikerült pontot szerezni a SAK
csapatának. Csákvár ellen itthon szenvedett 12-6-os arányú vereséget, Szé-
kesfehérváron a Kodolányi iskola csapatától szintén 12-6 arányban kapott
ki, bár ekkor tartalékosan tudott felállni a csapat, Lovász Lajos nem játszott.
Az elmúlt hét végén Balatonalmádiba látogatott a csapat, de sajnos ott is
12-6-os vereséget szenvedett. A hónap utolsó szombatján a pápai Tarczi
DSK volt az ellenfél a sárbogárdi csarnokban. Újra csak tartalékosan tudott
kiállni a csapat, mert Lovász Lajos megbetegedett. Ez meg is látszott az
eredményen, mert az õ négy mérkõzése hiányzott a gyõzelemhez. Így a
végeredmény, 11-7 a Tarczi DSK javára.
A Sárbogárd Asztalitenisz Klub 2007. november 10-én bált rendez a Fanni
étteremben este 18-órától. A belépõjegy vacsorával együtt 2000 Ft. A jegyet
a töbörzsöki tornacsarnokban és a helyi újságokban megjelölt helyeken le-
het megvásárolni. Az így befolyt összeget az utánpótlás nevelésére, vala-
mint asztalitenisz-felszerelések vásárlására szeretnénk fordítani.
A következõ hazai mérkõzés október 5-én, 18-órakor lesz, a SAK II-es csa-
pata játszik az újonc Mór ellen. Minden érdeklõdõt vár a SAK!

VEZETÕSÉG

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

a Sárbogárdi Asztalitenisz Klub
báljára

2007. november 10-én, 19 órára
a Fanni étterembe, Sárbogárdra.

Belépõjegy vacsorával: 2.000 Ft/fõ.

A rendezvény célja: új sportfelszerelések
vásárlása egyesületünk részére.

A jegyek korlátozott számban megvásárolhatók: a PC-CD
Kuckóban, az IRKA papír-írószer és játékboltban, a József
Attila úti lottózóban, a töbörzsöki tornacsarnokban szerda
kivételével naponta, 17-19 óráig.

A zenét szolgáltatja: Szabó László Cecérõl.

További információ: 06 (70) 385 0819.



12 SPORT 2007. október 4. Bogárd és Vidéke

II. Suzuki Barta
Nõi Amatõr

Kézilabda-bajnokság

Nevezett csapatok:
1. Légió 2000, 2. Gázmodul, 3. Su-
zuki Barta, 4. Varázs Garázs, 5.
Ötye, 6. Qualitybuild.

I. forduló 2007. 10. 12.
18.00 Légió 2000–Qualitybuild
19.00 Gázmodul–Ötye
20.00 Suzuki Barta–Varázs Garázs

II. forduló 2007. 10. 19.
18.00 Ötye–Suzuki Barta
19.00 Qualitybuild–Gázmodul
20.00 Varázs Garázs–Légió 2000

III. forduló 2007. 10. 26.
18.00 Varázs Garázs–Ötye
19.00 Suzuki Barta–Qualitybuild
20.00 Légió 2000–Gázmodul

IV. forduló 2007. 11. 09.
18.00 Gázmodul–Suzuki Barta
19.00 Ötye–Légió 2000
20.00 Qualitybuild–Varázs Garázs

V. forduló 2007. 11. 16.
18.00 Varázs Garázs–Gázmodul
19.00 Suzuki Barta–Légió 2000
20.00 Ötye–Qualitybuild

Tavaszi fordulók
VI. forduló 2008. 01. 25.

18.00 Qualitybuild–Légió 2000
19.00 Gázmodul–Ötye
20.00 Suzuki Barta–Varázs Garázs

VII. forduló 2008. 02. 01.
18.00 Varázs Garázs–Légió 2000
19.00 Gázmodul–Qualitybuild
20.00 Suzuki Barta–Ötye

VIII. forduló 2008. 02. 08.
18.00 Gázmodul–Légió 2000
19.00 Qualitybuild–Suzuki Barta
20.00 Ötye–Varázs Garázs

IX. forduló 2008. 02. 15.
18.00 Varázs Garázs–Qualitybuild
19.00 Légió 2000–Ötye
20.00 Suzuki Barta–Gázmodul

X. forduló 2008. 02. 25.
18.00 Gázmodul–Varázs Garázs
19.00 Légió 2000–Suzuki Barta
20.00 Qualitybuild–Ötye

Mezõszilas FC—Ferencváros
öregfiúk labdarúgó-mérkõzés

Sportbarátok figyelem!

A Mezõszilas FC nagy szeretettel és tisztelettel vár és hív minden lab-
darúgást szeretõ sportbarátot — a pályázati forrásból és társadalmi
munkával felújított öltözõ avatása alkalmából rendezett — Mezõszi-
las—Ferencváros öregfiúk labdarúgó-mérkõzésére.
Az FTC összeállítása: Balog Tamás– Horváth Károly–Pintér Attila–Lim-
perger Zsolt–Rabb Tibor–Szenes Sándor–Dunai András–Dejan Milano-
vic–Törõcsik András–Dzurják József–Fischer Pál–Kiss Zoltán–Deszatnik
Péter–Kincses Sándor–Pogány László.

A mérkõzés idõpontja:
2007. október 7., 14 óra.

A mérkõzés helye:
Mezõszilas, labdarúgópálya.

Belépõ: 500 Ft.

Seregélyes–Cece 3-2 (2-1)
Seregélyes, 200 nézõ, vezette: Kárász Ist-
ván.
Seregélyes: Ács, Tömör L., Balogh,
Koller, Benczik A., Billig (Ladány), Tö-
mör Cs., Szaniszló (Benczik Cs.), Rigó,
Ódor, Polányi (Kosaras).
Cece: Kimiti Z., Tóth, Pintér, Király L.,
Kimiti L., Hegedûs J. (Király G.), Né-
meth Zs. (Szûcs), Hegedûs Gy., Salamon,
Szikszai, Juhász (Barta).
Az elsõ helyzet a vendégek elõtt adódott,
már a 2. percben visszapattant Salamon
szabadrúgása a sorfalról, Hegedûs J. is-
mételt lövését védi Ács kapus. A 4. perc-
ben Koller szabadrúgása száll kapu fölé.
9. perc: Tömör Cs. szabadrúgását Benc-
zik A. lövi a hálóba, 1-0.
14. perc: Salamon 18 m-es szabadrúgását
Hegedûs J. fejeli a hálóba, a játékvezetõ
les címén érvényteleníti a szabályos gólt.
A 18. percben Juhászt a 16-oson belül fel-
vágják, 11-es. A büntetõt Hegedûs J. biz-
tosan értékesíti 1-1. 21. perc: Salamon lö-
vését védi a hazai kapus. 26. perc: Juhász
került gólhelyzetbe, 16 m-es lövését Ács
bravúrosan védi. 31. perc: Hegedûs Gy. a
16-oson belül fellökik, a bírói síp néma
marad. 36. perc: Koller szögletét védi
Kimiti. 41. perc: Szikszai közeli lövése ka-
pu mellé megy. 45. perc: hazai szöglet,
Koller beívelése után egy hazai játékos
elesik a 16-oson belül, a játékvezetõ 11-
est ítél. Tömör Cs. lövésével a hazaiaknál
az elõny, 2-1.
A II. félidõ Salamon lövésével kezdõdik,
lövését védi a kapus. A 49. percben Rigó

lövésénél a kapus már verve volt, Pintér
azonban a gólvonalról vágja ki a labdát.
55. perc: Salamon 16 m-es kapáslövése
cm-ekkel megy kapu fölé. 58. perc: Sala-
mon szögletét Barta lövi kapura, lövését
védi a hazai kapus. A 68. percben Rigót
szándékos utánrúgásért a játékvezetõ ki-
állítja. A 75. percben az emberhátrányba
lévõ hazaiak egy kontrából megszerzik,
növelik az elõnyt, Benczik Cs. révén 3-1.
78. perc: Pintér 16 m-es lövése kapu fölé
száll. 85. perc: Hegedûs Gy. tör be a
16-oson belülre, ahol szabálytalanul sze-
relik. A megítélt büntetõt Barta érvénye-
síti, 3-2. A hátralévõ idõben a vendégek
mindent megtettek az egyenlítésért, de a
hazaiak kivédekezték. A döntetlen igaz-
ságosabb lett volna.

Ifjúsági mérkõzés:
Seregélyes—Cece 0-0

Vezette: Csörgi Géza. A gól nélküli izgal-
mas mérkõzésen a II. félidõben Joháczi
11-est védett. A vendégek értékes ponto-
kat szereztek a még veretlen hazaiak
ellen.
Október 7-én, vasárnap, ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk 13.00 és 15.00 órakor
Adony csapatát fogadja hazai pályán.
Hajrá Cece!

Internetes elérhetõségünk:
www.cecepse.mindenkilapja.hu.

Ezen a honlapon található az egyesület
múltja és jelene.

Pozsár László
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Október 6-án, szombaton, 19 órakor

TÖRÉS
Színes amerikai thriller

A krimik hazudnak. Nem nehéz rájön-
ni, ki követett el egy gyilkosságot. Az
igazi feladat az, hogy rá is kell bizonyí-
tani: ha a bíróság nem ad hitelt a vád
képviselõjének, minden hiába. Ted
Crawford (Anthony Hopkins) rend-
szertervezõ mérnök. Akkurátus, a
részletekre mindig figyelõ ember.
Amikor megöli fiatal feleségét (Em-
beth Davidtz), akkor is felkészül min-
den lehetséges meglepetésre. Tettét
beismeri, de a rendõrség nem talál bi-
zonyítékot... Bizonyíték híján pedig a
bíróság szerint Crawford ártatlan. A
kerületi ügyész helyettese (Ryan Gos-
ling) azonban a férj nyomába veti ma-
gát, és ezzel megkezdõdik a két férfi
párbaja: mindketten megpróbálnak
túljárni a másik eszén, megpróbálják
kihasználni a másik hibáját, és igye-
keznek csapdába csalni ellenfelüket.
De most, ha valaki csapdába esik, az is
csak egy elterelõ hadmûvelet része.
Mindketten túl jók a szakmájukban.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
SÁRBOGÁRDON

2007. október 6-ától.
Jelentkezni lehet: Sárbogárd, Ady E. út 29.
Részletfizetési és munkalehetõség, jutalék!

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 468 1795.

Meghívó

Október 8-án

Bosnyák Viktória
(író, fordító, lektor),

a Tündérboszorkány, A sirály a
király?, a Klottgatya ne fárassz!,

Amikor kivirágzott a fánk fánk címû
regények írója lesz

a Nagy Olvashow vendége.

13.30 órától a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskolában,

15 órától a Madarász József Városi
Könyvtárban találkozhatunk vele.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Boros
csirkeleves

Hozzávalók 4 személyre: 1/2 csirke, 2 ek
szárnyas esszencia, 2 dl fehérbor, 1 cso-
mag zöldhagyma, 1 db lime leve és re-
szelt héja, 1/4 zeller, õrölt szegfûszeg,
só, õrölt fehér bors, 1 db mokkacukor.
Elkészítés: A csirkét megtisztítjuk, meg-
mossuk és darabokra vágjuk. Fazékba
tesszük, ráöntünk 1,2 l hideg vizet, az
esszenciával és a sóval ízesítve félpuhára
fõzzük. A zellert megtisztítjuk és lereszeljük,
a zöldhagymát vékony karikákra vágjuk. A
csirkehúst a levesbõl kivesszük, kicsontoz-
zuk és apró kockákra vágva a levesbe
visszatesszük a reszelt zellerrel, lime-héjjal,
és a zöldhagymával. Fûszerezzük, ízesítjük
a lime levével, és hozzáadjuk a bort. Kb. 15
percig fõzzük. Ízfokozóként adjunk hozzá 1
db mokkacukrot. Pirított zsemlekockával,
tûzforrón tálaljuk.

Tejfölös
krumplipaprikás

Hozzávalók: 80 dkg krumpli, 5 dkg finom-
liszt, 0,4 dl olaj, 1 fej vöröshagyma, 1
pohár tejföl, finomra vágott petrezse-
lyem, 1 evõkanál ételízesítõ, 1 db paradi-
csom, 1 db zöldpaprika, pirospaprika,
õrölt fehér bors, kevés só.
Elkészítés: A krumplit egyforma karikákra
vágjuk. Lábosban felforrósítjuk az olajat, rá-
tesszük a megtisztított, finomra vágott vö-
röshagymát, majd kis lángon megpirítjuk.
Ezután hozzáadjuk a pirospaprikát, felen-
gedjük vízzel, majd hozzáadjuk a megmo-
sott, felszeletelt paprikát és a paradicso-
mot. Pár perc fõzés után, a krumplit rátéve,
annyi vízzel öntjük fel, amennyi szûken elle-
pi. Beletesszük az ételízesítõt és a borsot,
az edényt befedjük. Közben a lisztet a tejföl-
lel, kevés vízzel simára keverjük, majd a
már megfõtt krumpliba beleöntjük. Folyto-
nos keverés közben jól kiforraljuk, végül íz-
lés szerint megsózzuk. A tûzrõl lehúzva be-
lekeverjük a finomra vágott petrezselyem-
zöldet, és befedve 10 percig saját gõzében
hagyjuk állni, csak azután tálaljuk. Adha-
tunk hozzá sült virslit, debrecenit vagy fasír-
tot.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

VALAKI
Én megértelek, cimbora. Itt ülsz a busz-
megállónál a bolt elõtt, és valljuk be, az
emberek elhúzódnak tõled, mert elég to-
pisan nézel ki, a szádból elszívott cigaret-
ták és az elõbb elfogyasztott olcsó doboz
sör bûze árad. A fogmosásról akkor szok-
tál le, amikor megszûnt a munkahelyed,
tiszta zoknira nincs pénzed, nincs is erõd
ilyesmivel törõdni. Akinek nem tetszik,
táguljon odébb nyugodtan, nem sértõdsz
meg. Aki a cigarettát vagy a sört felhány-
torgatja, az menjen a fenébe, rakja tele az
autója csomagtartóját rekesz sörökkel,
csemegékkel, és higgye azt, hogy rendes
ember. Vannak ezek az erénycsõszök,
akik a világ jobbításán törik a fejüket,
közben megvannak a kis stiklijeik, ki-
sebb-nagyobb lopkodásaik, adócsalásaik.
Legyenek boldogok! Te nem sajnálod tõ-
lük. A világot nem lehet megjavítani. Aki
gazdag, aki szerencsés, az gazdag és sze-
rencsés, ilyen a világ. Nem is érdemes tö-
rõdni vele. Örülsz, ha az asszony meg a
gyerek számára van egy kis kenyérre, pa-
rizerre való. A segély, családi pótlék
olyan hamar elfogy, mintha nem is lett
volna. Az a szerencse, hogy néha adódik
egy kis napszám, kertásás, betonkeverés.
Lehet irkát, tankönyvet venni a gyerek-
nek, felbontani egy doboz sört. Néha arra
se jut pénz, megpróbál hitelbe vásárolni
az ember. A cigaretta más kérdés. Annak
lenni kell, felnõtt férfiak vagyunk. Elég
nyomor van, legalább az a kis füstölnivaló
jusson. Elvacakolsz a kertben, szöszmö-

tölsz valamit a kamrában, közben körül-
leng az a jó kis cigifüst, ez jár neked. Van
is veszekedés miatta az asszonnyal, ugye?
Ülsz a padon a bolt elõtt, várod a buszt,
nézed a forgalmat. Egyre több az autó,
csillogónál csillogóbbak. Mondják, hogy
négy autója is van egyeseknek. Biztos lop-
ták, közel voltak a tûzhöz. A tûz körül ke-
vés hely van, te nem férsz oda, nem is to-
lakszol. Mit kezdenél négy, vagy akár egy
autóval is? Úgysem volna pénz benzinre!
Úgy van berendezve azt élet, hogy van-
nak szegények és gazdagok. Mindig így
volt. Az erdõben is vannak nagy fák, kis
bokrok, alattuk meg még az a kis gaz is.
Vagy nézzük az állatokat! Ott is van ele-
fánt meg béka. Sõt, bolha is. Az oroszlán
megeszi az õzikét, és ezen senki nem cso-
dálkozik. Kinek jutna eszébe megnevelni
az oroszlánt vagy a farkast, hogy ne egye
meg szegény állattársait? Na ugye! Úgy
gondolod, ezeken a dolgokon nem érde-
mes töprengeni. Nem is kenyered a gon-
dolkodás, az iskolában a tanító szidott is
emiatt eleget. Ki is maradtál már a hato-
dikból. Írni, olvasni megtanultál, elég az.
Itt vannak köröskörül a plakátok, mindet
el tudod olvasni, de minek? Vásárlásra
biztatnak, vásárlásra, kölcsön felvételére
a bankból. „Hogy oda ne rohanjak” —
gondolod. Még az kéne! Kölcsönt felven-
ni. Választások elõtt meg tele lesznek a
falak ezekkel a politikai plakátokkal. Ez
is csak arra való, hogy bolondítsák a né-
pet. Hogy szavazz ide, vagy amoda, majd
minden jó lesz. Úgy ám! Menjenek a
francba! Rongyos ruhában szavazni
menni? Aztán meg mi lenne jó? Nem
változhat itt soha semmi. Gondolod.

(L. A.)

Közös varrás Sárszentmiklóson
a klubkönyvtárban

A Sárszentmiklósi Sár-
foltok Foltvarró Kör
szervezésében régiós
közös varrás lesz 2007.
október 13-án, 9 órától
a sárszentmiklósi klub-
könyvtárban, amelyre
sok szeretettel várnak
minden érdeklõdõt.
A közös varrás kiállítás-
sal egybekötött, ame-
lyen a helyi csoport és a
vendégcsoportok
(Iváncsa, Nagyvenyim,
Mezõfalva, Dunaújváros, Dunaföldvár)
munkái lesznek megtekinthetõk, de csak
ezen a napon.
A varráshoz mindenkinek magának kell
gondoskodni varróeszközökrõl, de egy
csekély hozzájárulás ellenében a varrni
való anyagot (és a mintát) a házigazdák
biztosítják.

A helyszínen vásárolni lehet a foltvarrás-
nál használatos eszközöket és anyagokat
is.
Ha már próbálkozott valaki, azért jöjjön,
hogy újat tanuljon. Ha csak hallott róla,
azért jöjjön el, hogy közelebbrõl megis-
merje ezt a rendkívül érdekes, hasznos,
egyre népszerûbb tevékenységet.

való
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BORSÓSZEM
HERCEGKISASSZONY

Volt egyszer egy királyfi, aki hercegkis-
asszonyt akart feleségül venni, de nem
ám holmi jöttment hercegleányt, hanem
olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta
az egész világot, hogy meglelje a hozzá il-
lõt, de minden választottjában talált vala-
mi kivetnivalót. Hercegkisasszony akadt
ugyan elég, de a királyfi kételkedett ben-
ne, hogy vérbeli hercegkisasszonyok,
mert mindegyik tett valami olyat, ami
nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a
birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem
lel magához való feleséget.
Egy este szörnyû vihar kerekedett, dör-
gött, villámlott, az esõ meg úgy zuhogott,
mintha dézsából öntötték volna. A nagy
égzengésben egyszer csak megverte vala-
ki a palota kapuját. Az öreg király maga
ment kaput nyitni.
Egy hercegkisasszony állt a küszöbön. De
uram, teremtõm, hogy megtépázta a zu-
hogó esõ meg a vad szél! A hajáról, ruhá-
járól patakokban szakadt a víz, a cipõje
orrán befolyt az esõ, a sarkán meg kifolyt.
S mégis azt merte mondani, hogy õ
vérbeli hercegkisasszony!
– No, majd elválik, hogy igazat mondott-e
– gondolta magában az öreg királyné, de
nem szólt senkinek; bement a hálókam-
rába, kiemelt az ágyból minden dunnát,
párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett
az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsó-
szemre húsz derékaljat, azokra meg húsz
vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli
hálásra a hercegkisasszonyt.
Reggel aztán megkérdezte tõle, hogy
esett az alvás.
– Egy szemhunyást sem aludtam – pana-
szolta a hercegkisasszony. – Isten tudja,
mi volt abban az ágyban! Egész éjjel nyo-

mott valami, akármelyik oldalamra for-
dultam. Csupa kék-zöld folt a testem.
Restellem megmondani, de sosem volt
még ilyen kényelmetlen ágyam!
Most már aztán láthatták, hogy vérbeli
hercegkisasszony a vendégük, mert húsz
derékaljon és húsz pehelydunnán keresz-
tül is megérezte azt a kicsi borsószemet.
Csak egy javából való, igazi hercegkis-
asszony lehet ilyen kényes.
A királyfi nyomban feleségül vette, úgy
megörült, hogy igazi hercegkisasszonyra
akadt. A borsószem meg a királyi kincses-
kamrába került, ott mutogatják mind a
mai napig, ha ugyan azóta el nem lopta
valaki.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Hans Christian Andersen

Rejtvény

Találós kérdések

Néha suhog, néha zokog, a szemeddel
mégse látod. Mi az?

Minden nap süt, mégse eszik süte-
ményt. Mi az?

Csillag fent a fellegekben, s vízzé válik
tenyeredben. Mi az?

Szürke szárnyú nagy madár, szürke
lesz a nagy határ, ha õsszel a földre
száll. Mi az?

Báránynak nevezik, bár nem béget so-
ha, nincs gyapjú a hátán, nincs szája,
sem foga, lába sincs, és mégis vándorol
a nyájban, tavasszal és õsszel, s akkor
is, ha nyár van. Mi az?

Beküldési határidõ: október 9.

Heti idõjárás
Pénteken még sok lesz felettünk a felhõ; északon és kele-
ten többfelé, másutt szórványosan várható esõ, zápor, zi-
vatar. Szombaton csökken a felhõzet, hosszabb napos idõ-
szakokra is számíthatunk, és már csak néhány helyen, elsõ-
sorban délen alakul ki gyenge esõ, zápor. Vasárnaptól jobbára napos, csendes õszi
idõ köszönt be, ám a nappali felmelegedés néhány fokkal gyengül, és kissé csípõsek
lesznek az éjszakák. A nappali hõmérséklet pénteken 18, 23, szombaton és
vasárnap 15, 19, hétfõn 16, 21, kedden 15, 20 fok körül alakul.

www. metnet.hu

Megfejtés
A 39. heti rejtvény helyes megfejtése: szó-
fogadó: engedelmes; kályha: mellette
melegedsz telente; orvosság: kelle-
metlen kevert szer, melyet beteg vesz
be; esernyõ: mennycseppek ellen fel-
emelt nyeles feszes; fejtörõ: rejtelmes
jelek, melyeket meg kell fejtened;
ébresztõóra: szerkezet, mely reggel
csengetve felkelt.

Helyes megfejtést küldtek be: Barabás
Tamás és Barabás Anita, Kislók;
Horváth András, Sárbogárd, Petõfi u.
2/a.; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi
u. 209.; Szabó Dominik, Sárbogárd, Er-
kel F. u. 48.

A szerencsés nyertes:
Szabó Dominik

Sárbogárd, Erkel F. u. 48.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Tudod-e... hogy mi a minotaurusz?
Bikafejû, embertestû szörny, amely Kréta szigetén élt.

Minos király egy labirintusba záratta,
és Thészeusz ölte meg Ariadné segítségével.
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Október 6., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az
ezüst vadló 10.25 Napfényes Kythera 11.00 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló
háza 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.45 Ízvarázs 13.15 Babatévé 13.45 Prágai uta-
zás 14.55 Út Pekingbe 15.20 Válaszd a mozgást! 15.35 TS – Labdarúgó Bajnokok
Ligája-magazin 16.10 Tizennégy vértanú 17.40 Klipperek 18.10 Ötcsillagos szere-
lem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: Egy marék rozs 22.10 Dob+basszus 22.40
Hírek 22.45 Sporthírek 23.00 Frankenstein
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.30 Kölyökklub 7.40 Forma-1
9.20 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.35 Forma-1 15.25 A dadus 15.50 Döglött
akták 16.25 Fegyvere van, veszélyes 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az
elsõ lovag 22.20 Kobra 0.20 Gyilkos rejtvény 1.50 Fûnyíró és halloween, avagy tu-
dom, kit vágtál tavaly lábon 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.55 Szurikáták udvarháza 11.30 Babavilág 12.00 Rém ren-
detlen család 12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszorkák
15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés 20.15
Jubileumi mûsor 22.25 A félelem országútján 0.25 Fûre lépni szabad 2.00 Ed 2.50
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs – Utazási magazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Törté-
net, hangszerelve 13.04 Kabaré 14.05 Cigányfélóra 15.04 Zöldövezet 15.30 Ma-
gyarországról jövök 16.04 Szombat délután 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Világóra 18.35 G7 — Gazdasági magazin 19.05 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Arad éjjel – Nagy András színmûve 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Öko 23.00 Hírek, kenó 23.04 Portré+tudomány 0.10
Éjszaka

Október 7., VASÁRNAP
MTV: 5.10 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kel-
te 8.00 Fõtér 9.00 Építészet a negyediken 9.45 Beszélgetés Drávai Istvánnal 9.55
„Így szól az Úr!” 10.00 Református magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05
Evangélikus kastélyok Pest környékén 11.30 Unitárius templomok 12.00 Hírek
12.10 Az öregember és a gyerek 13.35 Válaszd a mozgást! 13.50 TS – Vízilabda baj-
noki mérkõzés 15.25 Stílus 15.55 Magyar elsõk 16.15 TudósShow 17.10 Elisa Di
Rivombrosa 18.00 M. O. M. – Musical—operett-magazin 18.30 BBC-exkluzív
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24
— Második évad 22.50 Hírek 23.00 TS – Sport7 23.55 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers 6.20 Kölyökklub 7.30 Forma-1 10.05
Receptklub 10.20 Játék 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.50 Egy
rém rendes család 13.15 Uniqa – magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.00
Hatoslottó-sorsolás 16.10 A dadus 16.35 Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Men In Black – Sötét zsaruk 2. 21.50 Heti hetes 23.10
Adrenalin 0.45 Rali-vb 1.15 Portré 1.45 A falka
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Törek-
võ tanerõk 10.15 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Mrs. Columbo 12.25
Knight Rider 13.20 Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység fantomja 15.20
Smallville 16.25 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Vejedre ütök 23.10 Képírók 2.10 Napló 3.10
Esküdt ellenségek – Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.00 Kárpát-medencei kró-
nika 8.20 Nõi magazin 10.04 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondo-
latjel 12.00 Krónika 12.22 Negyven perc alatt a Föld körül 13.05 Népzenei mûsor
14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Mûsor az archívumból 16.04 Vasárnapi randevú
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a Va-
sárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Vendégség
– Páskándi Géza drámájának rádióváltozata 23.00 Hírek, kenó 24.00 Éjszaka

Október 8., 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 17.25 Thomas, a gõzmozdony 17.35 Marci 17.55
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 13.20 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 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Szexes
fiúk 23.15 Delta Force 3. 1.00 Reflektor 1.20 Bundesliga 2.25 AutóMánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.00 Teleshop 11.20 Michael Jackson és testvérei 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

Krimihétfõ – NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Dolce
Vita 0.50 Kurázsi 1.25 Tények este 2.00 Soha többé háborút!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Szabó Magda: Für Elise
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Rádiókabaré 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Metamorphosis Transylvaniae,
avagy az újmódi 20.23 A Transylmania együttes 20.30 Az én hetem 20.56 Dave
Koz: Lucky Man 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 9., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 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 Gyerekeknek – Heu-
réka! 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.25 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 13.20 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 19.00 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Vész-
helyzet 22.15 A Grace klinika 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45
Fashion Street – Központban a stílus 0.20 Reflektor 0.45 Igaz történetek 2.45
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Be-
tûbár 10.00 Teleshop 11.20 Michael Jackson és testvérei 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
A nagy fogyás 22.15 Született feleségek 23.15 Columbo 0.40 Tények este 1.15
Alfred Hitchcock bemutatja 1.45 Arccal a földnek 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Für Elise 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Metamorphosis
Transylvaniae, avagy az újmódi 20.24 A Transylmania együttes felvételeibõl 20.30
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Október 10., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 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 Gyerekeknek – Heuréka! 17.30 Marci 17.45 Kisváros 18.25 Bû-
völet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Krém 22.05 Szerda este
22.45 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20
Vázlatkönyv 1.00 A besúgó
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 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szö-
kés 22.15 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.35 Csajok, mindent bele!
2.10 Medikusok 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.00 Teleshop 11.20 Tutira kamuzunk tovább 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 Doktor
House 22.10 Jericho 23.10 A küszöb 0.10 Tények este 0.50 Sírba viszel 2.30 Drága
testek 3.20 Aktív 3.50 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Für Elise 13.25 Szabó
Magda: Sziluett 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Króni-
ka 18.03 Parlamenti ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.00 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Metamorphosis Transylvaniae, avagy az
új módi 20.24 A Transylmania együttes felvételeibõl 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások+Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Zámbó Tibor, Zocskár András.

Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó.
Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ
szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért
a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17
óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el.
Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Október 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.05 Roma fórum 13.40
Önök kérték! 14.35 KészPénz 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást!
16.15 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05
Tv-taxi 17.20 Gyerekeknek Heuréka! 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 Kultúrház 23.15 Panoráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthí-
rek 24.00 Tv-taxi 0.15 Vázlatkönyv 1.00 Magán-beszélgetések
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 13.35 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 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Esti
showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Kemény zsaruk 0.45 Reflektor
1.00 Infománia 1.35 Harmadik mûszak 2.15 Házon kívül 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.20 Teleshop 11.30 Beethoven 2. 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00
Perzselõ szenvedélyek 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Monk — Flúgos nyomozó 18.00
Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Az
ügyfél 23.40 Nyomtalanul 0.30 Tények este 1.00 Strucc 1.40 Árvaházi menekültek
3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Sinistra körzet 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03 Közéleti ütkö-
zõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a ház-
nál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Metamorphosis Transylvaniae, avagy az új
módi 20.22 A Transylmania együttes felvételeibõl 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonás-
ok+Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 12., PÉNTEK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.20 Múlt-kor 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 Sír-
jaik 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 17.15 Ru-
bik-kocka vb 17.25 Gyerekeknek – Heuréka! 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.25 Ru-
bik-kocka vb 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 Vázlatkönyv 0.55
Római emberek
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 13.40 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 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI –
Miami helyszínelõk 22.15 Lost – Eltûntek 23.15 RTL-bokszklub 1.30 Reflektor 1.45
Itthon 2.05 Halálos bosszúvágy 3.35 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája
9.20 Betûbár 10.20 Teleshop 11.20 A repülõ osztály 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 Oko-
sabb vagy mint egy ötödikes? 22.10 Mi kérünk elnézést 23.10 Pillangóhatás 1.25
Tények este 2.00 Ördögi nyomozó 2.50 Reménysziget 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Sinistra körzet 13.30 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Metamorphosis Transylvaniae,
avagy az új módi 20.22 A Transylmania együttes 20.30 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonás-
ok+Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Október 6., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Alapi szüret (25’), Aba
— Õsök Napja (25’), I. osztályú futballmérkõzések összefoglalója (90’), 19.00
Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Zichyújfalu foci, Sportképek (kerekasztal-be-
szélgetés) ism., 23.00 Lapszemle
Október 7., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Alapi szüret (25’), Aba — Õsök
Napja (25’), I. osztályú futballmérkõzések összefoglalója (90’), 12.00 Lapszem-
le, 15.00 Stern Aranka néni élete (60’), Aba Napok 2. (80’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Bibliaóra a sárbogárdi Golgota gyülekezetben, Japán
misszió, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 8., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00 Sziré-
na, 20.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Sztari Béla jógamesterrel —
ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 9., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Stern Aranka néni élete
— 2. rész (45’), Rétszilasi szüret (40’), Szüret a Zengõ óvodában (45’), 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Sztari Béla jóga-
mesterrel (a hétfõi adás ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Sárszentmiklós—Aba-Sárvíz foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 10., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós—
Aba-Sárvíz foci, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Bibliaóra a sárbogárdi
Golgota gyülekezetben, Japán misszió, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS!, 20.30 Mondovicsék reagálnak (25’), Ünnep az alapi
szociális otthonban (30’), Idõsek napja Sárbogárdon (30’), Pingpong (30’),
23.00 Lapszemle
Október 11., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Mondovicsék reagálnak (25’),
Ünnep az alapi szociális otthonban (30’), Idõsek napja Sárbogárdon (30’), Ping-
pong (30’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Sztari Béla jó-
gamesterrel (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Stern Aranka néni
élete — 2. rész (45’), Rétszilasi szüret (40’), Szüret a Zengõ óvodában (45’),
23.00 Lapszemle
Október 12., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Bibliaóra a sárbogárdi Golgota gyü-
lekezetben, Japán misszió, 12.00 Lapszemle, 16.00 Stern Aranka néni élete —
2. rész (45’), Rétszilasi szüret (40’), Szüret a Zengõ óvodában (45’), 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Sportképek (kerekasztal-beszélgetés), 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 telepü-
léseken a helyi csatornán október 3-án, 14 órától október 10-én, 14 óráig az
alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 10 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Aba napok 2. rész 60 perc, Stern Aranka néni élete 120 perc, Beszélgetés Szabó
Éva nénivel 120 perc, Heti Híradó 35 perc, Lélekút – Beszélgetés Sztari Béla jó-
gamesterrel 80 perc, Káloz története 4. rész 60 perc, Lapszemle 30 perc, I. osz-
tályú futball (összefoglaló) 45 perc, Sziréna 35 perc, Alapi szüret 60 perc, Aba –
Õsök Napja 60 perc. (Összesen 12 óra). Kellemes szórakozást nézõinknek!

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1
millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tele-
fon: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, tele-
fon: 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;
Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Tele-
fon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sár-
bogárdon. Telefon: 06 (70) 617 1395. (04144925)

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, telefon: 06 (25) 461 303, 06
(30) 290 3744.
Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek
jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szépen
felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30) 348
3320.
Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon: 06 (20)
437 4869. (300422)

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

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

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

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

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

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

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

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

Kis- és nagyméretû bontott tégla, hordozható cse-
répkályha, szõlõprés és régi típusú, nagyméretû
hõsugárzó eladó. Telefon: 06 (25) 460 361, 06 (30)
911 0466. (300785)

Citroën ZX ’93-as, friss mûszakival, zöldkártyával
sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 334 3273. (300774)

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

Sárbogárdon kétszobás, jó állapotban lévõ családi
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)

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

Tömött, konyhakészre pucolt májkacsák eladók.
Érdeklõdni lehet az esti órákban a 06 (25)
234 303-as telefonszámon.
Árvácska kapható! Tinódi u. 21. (300131)

Ház eladó Sárbogárdon. Telefon: 06 (30) 318 6144.
(300130)

Renault 5-ös diesel, friss mûszakival haláleset mi-
att olcsón eladó. Telefon: 06 (30) 302 0586. (300129)

Családi ház eladó, Túry M. u. 5/b. Telefon: 06 (30)
228 4645. (300125)

Az abai szeszfõzde 2007. október 1-jétõl várja a pá-
linkafõzetõket. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627, 06
(30) 927 5892.
Redõnyök, reluxák megrendelhetõk. Telefon: 06
(30) 507 3344. (300157)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Ár: megegyezés
szerint. Telefon: 06 (30) 426 6908. (300154)

Lakás kiadó az üzletközpontban. Telefon: 06 (30)
209 9371. (300132)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Telefon: 06 (30) 355 3289.
Gipszfal ’94 Kft. felvételre keres gipszkartonozás-
ban jártas pályakezdõket, illetve szakmunkásokat,
segédmunkásokat. Telefon: 06 (20) 925 3414.
(300139)

35 m2-es üzlethelyiség, kiváló adottságokkal kiadó.
Ady E. út 160. Telefon: 06 (20) 925 3414. (300139)

Sárszentmiklóson 120 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 15 M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 494 1679.
LAK6 Stúdió ingatlan ajánlataiból: Sárbogárd: csa-
ládi ház jó beosztással, saroktelken; parasztház
nyugalmas helyen, nagy kerttel; parasztház, gon-
dozott, azonnal beköltözhetõ; családi ház, tágas te-
rekkel; családi ház a központban új tetõvel; családi
ház igényesen felújítva, kitûnõ állapotban; családi
ház kedvezõ áron; lakás Ady-lakótelepen; építési
telek Sárszentmiklóson. Igar: parasztház, csendes
helyen, régi bútorokkal. Cece: családi ház, hangula-
tos elõkerttel a központban. Vevõink számára szol-
gáltatásaink ingyenesek. Telefon: 06 (30) 491
5363. (300135)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
Szántóföld eladó, 2,5 ha. Telefon: 06 (30) 500
3394.
Szeretné régi, huzatos ablakait, ajtóit új, olcsó, jó
minõségû, mûanyag, fa vagy alumínium nyílászá-
rókra cserélni? Akár havi 6.000 Ft-os megtakarítás-
ból? Akkor hívjon bennünket! Redõnyök, reluxák,
garázskapuk, szalagfüggönyök stb. Nálunk a legol-
csóbban Sárbogárdon! Telefon: 06 (30) 474 4431,
17 óra után: 06 (25) 462 602. (300468)

Az M6-os autópályán, Dunaújváros magasságá-
ban, OMV töltõállomás férfi és nõi munkatársakat
keres. 06 (30) 385 0414, 06 (30) 325 5903. (300143)

450 négyszögöl termõföld, fele szõlõvel, pincével,
vízzel, villannyal eladó. Köves út mellett. Költözte-
tést vállalok, 7,5 tonnás ponyvás teherautóval. 06
(30) 339 8958. (300142)

Fenyõléc, rotakapa kiskocsival, kismotorok el-
adók. 06 (30) 900 5294. (300149)

Kétszoba, összkomfortos családi ház a központban
eladó. 06 (30) 900 5294. (300149)

Otthon végezhetõ munkát ajánlok. Telefon: 06 (30)
464 4766. (300480)

Jó kommunikációs képességû munkatársak je-
lentkezését várjuk most nyíló sárbogárdi irodánk-
ba. Telefon: 06 (20) 982 2764, 06 (20) 584 4187.

Sárbogárd központjában 2 szobás felújított társas-
házi lakás eladó, vagy kertes házra cserélhetõ. Te-
lefon: 06 (30) 267 0500. (16 óra után). (300173)

Gázpalackok eladók. Telefon: 06 (25) 460 248.
(300172)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754
(300170)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300170)

Ház olcsón eladó. Telefon: 06 (30) 302 0586. (300171)

Reális áron szántóföldet bérelnék vagy vennék. Te-
lefon: 06 (30) 901 7320. (300150)

Alapon ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 491 0017.

Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. Pákolicz Árpádné, telefon: 06 (25) 476 051.

Megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas,
gépkocsival, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ,
nõi alkalmazottat keresek. Telefon: 06 (20) 993
7248.

Almavásár! 150 Ft/kg. Matiz (2000-es) eladó. Ár-
pád u. 136. (300188)

A Print City Kft. nyomdai-kötészeti munkára 3 fõ
férfi munkaerõt keres. Telefon: 06 (25) 463 421.
(300186)

Alapi sörözõbe pultost felveszek. Telefon: 06 (20)
967 4224. (300185)

ABC felett albérlet kiadó. Telefon: 06 (30) 354 4825
(16 óra után). (300184)

Husqvarna láncfûrész eladó. Telefon: 06 (30) 857
1908. (300183)

Választási malacokat veszünk 25 kg felett október
13-án, szombaton. Érdeklõdni: 06 (30) 294 2006.
(300486)

4 részes szekrénysor, elõszoba bútor, 2 db 120 lite-
res fagyasztószekrény, szõlõprés, szõlõdaráló, PB-
gázra átalakított öntöttvas konvektor, palackos
gáztûzhely eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 310
3271.(300176)

Takarmánytök és étkezési burgonya eladó Cecén.
Telefon: 06 (30) 348 6234.

Kedvezményes lakáshitelek banki költségek nél-
kül. THM: 2,01% kamat. Devizanemét akár havonta
lecserélheti, hogy törlesztõ-részlete alacsony ma-
radjon. 5 millió Ft-onként 16.510 Ft/hó. Telefon: 06
(20) 9211 358, 06 (30) 209 3164. (300193)

Gyógymasszázs. Mezõné, 06 (30) 5812 353. (300190)

Vizslák eladók. 06 (30) 5812 353. (300190)

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.

HATALMAS holland BÚTOR AKCIÓ!
Simontornyán, a régi bõrgyár éttermében.

Nyitva: H-Szo.: 11-16 óráig. (300137)

TÛZIFA eladó. Telefon: 06 (30) 9470 899.

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
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Bankautomata
Sárszentmiklóson

Évek óta lakossági igényként merült fel Sárszentmikló-
son egy bankautomata üzembe helyezése.

A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet sárszent-
miklósi kirendeltségét bõvítve ATM-et telepített, me-
lyet a napokban adott át az ügyfélforgalom számára.

Az ATM jelenleg a Mastercard és a Cirrus Maestro kár-
tyás ügyfelek rendelkezésére áll, de néhány héten be-
lül a VISA kártyás ügyfeleket is ki tudja majd szolgálni.

A takarékszövetkezet a vidéki lakosság számára egyre
szélesebb körû szolgáltatásokat nyújt. Lakossági és
vállalkozói számlavezetéshez hitelkeretet, bankkár-
tyát, SMS-szolgáltatást biztosít ügyfelei számára. La-
kossági hiteligénylõi részére fogyasztási hiteleket, jel-
záloghiteleket, lakáscélú hiteleket, valamint lakáscélú
támogatásokat (új családi ház építéséhez, és használt
lakás vásárlásához) közvetít. A vállalkozói szektor
meghitelezésére is nagy figyelmet fordít. Beruházási,
forgóeszköz-finanszírozási és jelzáloghiteleket nyújt.
Mûködési területébõl adódóan kiemelten kezeli a gaz-
dálkodók hiteligényét. Bekapcsolódott a területalapú
támogatások elõfinanszírozásába, a tejtermelés elõfi-
nanszírozásába, valamint az agrár-, környezetgazdál-
kodási támogatások elõfinanszírozásába. Pályázatok-
hoz kapcsolódóan finanszírozási forrást nyújt, melyet
a mûködési területen lévõ gazdálkodók szívesen igény-
be vesznek. Nagy elõnye, hogy a hitelbírálatot gyor-
san, akár néhány napon belül elvégzik a pénzintézet-
nél, biztosítva ezzel a gyors hitelfolyósítást.

A lakossági megtakarítások széles skálájára biztosít le-
hetõséget a pénzintézet.

A Signal biztosító partnereként kirendeltségeiken la-
kásbiztosítások, kötelezõ biztosítások és hitelfedezeti
biztosítások köthetõk igen kedvezõ feltételekkel.

A takarékszövetkezet közel 50 éve áll ügyfelei rendel-
kezésére, s szolgáltatásai palettáját folyamatosan szé-
lesítve elsõdleges célja, hogy a mûködési területén élõ
lakossági és vállalkozói szféra pénzintézete, azaz a VI-
DÉK BANKJA legyen.
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Búcsúzunk

Hosszú, súlyos betegség után 80 éves korában elhunyt Tóth János sárbogárdi
tanító. 1927-ben született, Kalocsán végezte a tanítóképzõt. 1948-tól nyugdí-
jazásáig a sárbogárdi általános iskolákban tanított.
Sok ezer gyerek tanult a keze alatt 45 éven át, akiket szeretettel nevelt a jóra.
Az iskolában a sportéletben is aktív szerepet vállalt.
Temetése október 6-án, 10 órakor lesz Székesfehérváron, a fecskeparti te-
metõben.
Ezúton fejezik ki a gyászoló családnak részvétüket

a volt tanítványok, barátok, ismerõsök.

Gondolkodjunk!
Azt hiszem, rólam megfeledkeztek. Valószínûleg
én vagyok a hibás, hogy nem emlékeznek rám a

volt munkahelyemen. Augusztus végén a hivatal-
ban a szegény fiatal ügyintézõ közölte velem, hogy
a jegyzõ nem engedélyezte, hogy a saját személyi
anyagomban lévõ iratokról másolatot készítsen, és
azt üzente, írjak kérelmet, mert nekem ezért
fizetni kell.
A kérelmet augusztus 29-én megírtam, beadtam.
(Habár azt a mai napig sem tudom, hogy a kért hat
oldal után oldalanként mondjuk 20 Ft + áfát, vagy
az általános illetéket, vagy több százezer magyar
forintot kell-e fizetnem.) Vártam türelmesen, és
csaknem örömtüzeket gyújtottam és a hála könny-
cseppjeit törölgettem a szemem sarkából elérzé-
kenyülve, amikor több mint egy hónappal késõbb,
október 2-án, a postán átvehettem a kért másola-
tokat tartalmazó borítékot. Ügyem intézésének
menete nem húzott kondenzcsíkot maga után,
pedig normális körülmények között ez kétperces
munkát jelent.
Na, akkor gondolkodjunk!
Lehet, hogy egy-két embernek újdonságot mon-
dok, de a jegyzõ, az aljegyzõ, a polgármester és az
alpolgármesterek — elméletileg — nem abból a
célból vannak a város élén, hogy idõnként
egyik-másik embernek, aki nem a bandájuk tagja,
keresztbe tegyenek. Majdnem félmilliós fizetésért
(és a polgármester esetében még plusz 100 ezer fo-
rint feletti költségtérítésért) — tõlünk, úgy látszik,
függetlenül — jól érzik magukat és egymást.
Ha már a pénznél, a költségeknél tartunk: minek
nekünk kettõ darab alpolgármester? Vagy miért
kell nekünk hat bizottság? Tudják, mennyibe kerül
ez nekünk, adófizetõknek? Az összeg sokkal több,
mint 10 millió. Ha magukon kezdték volna a spóro-
lást, lehet, hogy még nekik sem sikerült volna le-
pusztítani a város intézményrendszerét. (Bár, be
kell valljam, ezen a téren roppant tehetségeseknek
tartom õket!)
Megfejtettem: azért fizetünk ilyen sok bizottságot,
hogy a városvezetés a képviselõk szavazatát ezzel
„megfizesse”, így a kellõ szavazati arányt minden
ötletükhöz biztosítsa. Na meg a kényes ügyek! Ál-
caként a képviselõ kijelenti, hogy érintettség miatt
õ nem szavaz, hiszen a többiekkel le van zsírozva,
hogy ügyét kellõ számban megszavazzák.
Ha magukon kezdték volna a leépítést, talán nem
jutottunk volna oda, hogy a sárhatvani óvodás ko-
rú gyerekek a lepukkant, korszerûtlen busz alsó
lépcsõjén, minden kapaszkodási lehetõség hiányá-
ban utaznak a tömött, zsúfolt buszon.
Talán le kellene ereszkedni a pórnép közé és sze-
mélyesen megnézni az utazó gyerekek lehetetlen
körülményeit. Ki viszi el a balhét, ha valamelyik
gyerek elesik és beveri a fejét? Hát megmondom:
az lesz a felelõs, aki a legtöbb pénzt kapja a város
kasszájából.
Bízom benne, hogy egyszer megszabadulunk tõ-
lük, mert lassan úgy néz ki, hogy a jegyzõt és a pol-
gármestert egyvalami nagyon zavarja: a halandó
ember, maga az ügyfél.
Úgy vélem, egyszer eljön az ideje, amikor e díszes
társaság eltûnik a város élérõl.

CSIBEGÉP
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta,

az ügyfél)

Nyílt tér

Mély fájdalommal tudatjuk, minden külön értesítés helyett,
hogy szeretett halottunk,

TÓTH JÁNOS
nyugalmazott tanító 79 éves korában,

hosszú, súlyos betegség után, 2007. szeptember 28-án elhunyt.
Temetése október 6-án, 10 órakor lesz

a székesfehérvári fecskeparti temetõben.
Gyászoló család

Elbocsátások a Mûanyagnál?
„Észrevétel a 2007. augusztus 30-án, a XVIII. évf. 35. számban megjelent,
„Akinek halálhírét keltik…” címû cikkre.
Az 1960-ban alakult MÁJUS 1. Mûanyagfeldolgozó Szövetkezet telepveze-
tõje, aki 7 éve dolgozik nálunk, könnyen nevetett az üzem sorsán, mivel 2007.
augusztus 31-én 18 dolgozónak adta ki a felmondásáról szóló értesítést. Ve-
zetõtársaival együtt döntöttek olyan emberek sorsáról, akik több évet eltöl-
töttek ennél a szövetkezetnél, akik szorgalmasan dolgoztak eddig, sõt, kitar-
tottak annak ellenére, hogy már kb. 1 éve a havi munkabérükhöz késve, kettõ
vagy három részletben jutottak hozzá.
Az észrevétel tényeken alapul, nem kitaláció, ezekrõl meg lehet gyõzõdni.
A MÁJUS 1 szövetkezet elkeseredett, elküldött dolgozói”
A fenti levél lapzártakor érkezett hozzánk. Többször, több telefonszámon is
próbáltuk elérni a szövetkezet vezetõit, sikertelenül. Remélhetõleg jövõ heti
számunkban mód nyílik rá, hogy közöljük nyilatkozatukat a levél kapcsán.

Szerkesztõség


