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Mi lesz veled, 110 éves vasút?
Júliusban még arról számolhattunk be, hogy az idén 110. évét ünneplõ, Sárbo-
gárd—Székesfehérvár közötti vasútvonal a hírekkel ellentétben nem szûnik meg.
A MÁV illetékese akkor úgy nyilatkozott: szerencsére nem áll szándékában a vas-
úttársaságnak megszüntetni a vonalat, és nem lesznek átalakítások sem a személy-,
sem az áruszállítás terén.
Most azonban — több vonalszakasszal egyetemben — szüneteltetné a Székesfe-
hérvár—Sárbogárd vasútvonal mûködését a kormány 2007 decemberétõl.
Hogy mi lesz a végleges döntés ebben a kérdésben, azt egyelõre még nem tudni, hi-
szen az errõl való tárgyalások még folynak. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Hargitai Kiss Virág

Ötvenegy évvel ’56 után
Most, az ötvenegyedik évforduló közeledtével azon gondolko-
dom, hogy a rendszerváltást követõ tizenhetedik évben, amikor
szabadon beszélhetünk 1956-ról, forradalmunkról és szabad-
ságharcunkról, mit is jelent az évforduló.

Mennyire becsüljük meg az ötvenegy évvel ezelõtti forradalmá-
rokat és az általuk rövid idõre kivívott szabadságot? Egy kis or-
szág, Magyarország, nem túl sokkal a trianoni kivéreztetés
után felemelte a fejét és harcolt büszkén a megszállók és kiszol-
gálóik ellen. A szabadság mintaképe voltunk a világ elõtt. Az-
tán jött a megtorlás. A forradalom leverését végrehajtók –
orosz csapatok behívásával – többeket kivégeztek, húszezer
emberre szabtak ki börtönbüntetést, tízezreket internáltak.
Sokakat elbocsátottak munkahelyükrõl, hosszú évtizedekre el-
lehetetlenítve õket.

Itthon suttogva beszéltek szüleink ’56-ról, a falnak is füle volt.
A történelemkönyvekben nem olvashattuk a valót. A „nyugat
biztatása” népmesei fordulatokat vett. Aztán lettünk a „legvi-
dámabb barakk”. Megroppant a gerinc. Vagy rosszabb – meg-
hajolt.

Tizenhét éve, gazdasági kényszerbõl, fordulat következett be az
országban. Rendszerváltás. Hiányzik mégis valami. Az elmúlt
nyolc évtized történelmi tényfeltárása, a fájdalmak kisírása, el-
számoltatása, és a nemzeti összefogás helyett a kölcsönös gya-
nakvás lett úrrá. Észhez sem térhettünk, máris egy újabb foga-
lommal kellett szembesülnünk: globalizáció.

Az új rend, a PÉNZ hatalmának kiszolgálói átírták az érték-
rendet. A hazugság „bátor igazsággá” változott. A munka, a
szolidaritás, a család tisztelete, az 1110 éves nemzeti történel-
mi értékeink a szemétbe kerültek. Zászlóinkat, õsi jelképeinket
gyalázzák! Gyökereinket igyekszenek médiakufárok segédleté-
vel ízekre bontani, nemzeti öntudatunkat bemocskolni, elõrán-
gatott faji gyûlöletté silányítani.

Hová jutottunk ötvenegy évvel ’56 után?

Családtagok, barátok feszültek, feszülnek egymásnak a médiu-
mok által feltüzelve, mások önös politikai érdekeinek látszóla-
gos szolgálatában. 1956 mellé új évszám került: 2006. Az ötve-
nedik jubileumon – nép nélkül – ünneplõ állami vezetõk pará-
déztak a meghívott vendégeknek. Budapesten tombolt az apo-
kalipszis. Polgárháborús elõkép, magyar a magyar ellen. Tu-
dathasadásos állapot, kardlapok, könnygáz és gumilövedékek
a SZABADSÁG napja évfordulóján!

Hogyan juthattunk idáig? Mi történt azóta?

Ébresztõ Magyarország! Nincs jobb és baloldal! Magyar van!
HAZA van! Emberek vagyunk! Valódi értékeink az emberi tisz-
tesség, a félelem nélküli büszkeség, õseink nemzetmegtartó hi-
te! Ehhez kell visszatérnünk, míg nem késõ!

Könyv István János grafikusmûvész

Ami az újságból
kimaradt

Helyhiány miatt jövõ heti lapszá-
munkban olvashatják az Alapon
rendezett kistérségi ülés eseményei-
rõl készült írásunkat, valamint egy
színes beszámolót a pálfai szüretrõl.

Szerkesztõ
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Kodály-emlékhangverseny Somorján
Kedves meghívásnak tett eleget nagy
örömmel a sárbogárdi Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar az elmúlt hétvégén.
Régi barátaink, a szlovákiai Somorjai
HÍD Vegyes Kar vendégei voltunk két
napra. Idén ünnepeljük ugyanis Kodály
Zoltán születésének 125. évfordulóját;
ennek apropóján került megrendezésre a
két énekkar, valamint a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa és
Szabó Imre orgonamûvész közremûkö-
désével egy emlékhangverseny a nagy ze-
neszerzõ tiszteletére a somorjai Nagybol-
dogasszony plébániatemplomban szom-
bat este.
Az úton odafelé Dizseri András gyûjtött
csokorba néhány érdekességet Pannon-
halma, Gyõr és Somorja kapcsán.
Somorja mindössze 20 kilométernyire
van Pozsonytól. Nevét a Szûz Mária tisz-
teletére szentelt középkori templomáról
kapta. A több mint 12 ezres lakosú tele-
pülésen 2001-ben 31% volt a szlovák aj-
kú, 67% a magyar ajkú lakosság aránya
(1941-ben 98%-ban lakták a települést
magyarok). (Forrás: www.wikipedia.hu.)
Ahhoz képest, hogy Somorja népessége
közel ugyanannyi, mint Sárbogárdé, sok-
kal városiasabb. Központjában hangula-
tos utcácskák kanyarognak, a régi épüle-
teket fokozatosan felújítják. Az egykori,
elhurcolt zsidó lakosság örökségét, a zsi-
nagógát gyönyörûen rendbe hozták; ma
koncert- és kiállítóterem. Este, kivilágít-
va lenyûgözõ látványt nyújt. De négy má-
sik temploma is igen impozáns. Somorja

többek közt dicsekedhet még fürdõvel,
történelmi parkerdõvel — melyhez pom-
pás fasor közt vezet az út —, egy honis-
mereti házzal és a Somorja és Vidéke két-
nyelvû lappal, mely 1991 óta jelenik meg.
A szombat esti koncertnek méltó helyet
nyújtott a paulánus rend egykori templo-
ma. A freskókkal gazdagon díszített bel-
sõ páratlan akusztikával rendelkezik. Így
nemcsak hallgatni volt jó a Kodály-mûve-
ket felvonultató kórusokat, hanem fel-
emelõ volt a közös éneklés is.
A hangversenyt oldott hangulatú állófo-
gadás követte a közeli mûvelõdési ház
emeletén.
Másnap délelõtt Pozsonyba látogattunk.
Magyarország valamikori fõvárosán egy
profi idegenvezetõ kísért minket végig.
Végigjártuk a belváros zegzugos utcáit,
nevezetességeit, a koronázási menet út-
ját, láthattuk az országgyûlés hajdani
épületét, a Szent Márton-székesegyhá-

zat, sõt, néhányan belehallgattunk egy
szlovák misébe is. Nehéz szavakkal leírni
Pozsony vonzását. Jómagam elhatároz-
tam, hogy valamikor visszatérek még ide
egy hosszú hétvégére. Utolsó állomás-
ként a várba mentünk föl, ahol a több
mint 84 méter mély föld alatti kútnál
énekszóval köszöntük meg idegenveze-
tõnknek a fáradozását.
A csípõs hideg után — visszatérve Som-
orjára — a Safari vendéglõben meleged-
hettünk fel. Itt igazán jól tartottak ben-
nünket a két nap folyamán. Házigazdá-
ink ízletes ételekkel és borokkal, szívé-
lyes kiszolgálással, no, és az elmaradha-
tatlan nemzeti borókaitallal gondoskod-
tak jólétünkrõl.
Vendéglátóink nagyon kitettek magu-
kért, amit reméljük, mihamarabb lesz
módunk kellõképpen viszonozni.

Hargitai Kiss Virág

70 éves a Huszics házaspár
Senki nem gondolná, hogy hetvenedik életévébe lép a Huszics házaspár, hiszen szá-
munkra Õk semmit sem változtak az évek folyamán, ugyanolyan energikusak, fiatalo-
sak, mint korábban.
Vendel bácsi már októberben a hetedik évtizedébe lépett, Zsike néni majd csak no-
vemberben.

Ebbõl az alkalomból lepte meg õket az ál-
taluk vezetett sárbogárdi Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar tagsága október 11-én,
csütörtökön este. Nem csak virággal és
ajándékkal készültek lázasan erre az alka-
lomra. Bodokiné Betti egy szép verssel
kedveskedett a karnagyoknak, Oláh Fe-
renc, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke kö-
szöntõ szavai után pedig egy trió lépett
színre Bakonyi István szerzeményével.
Horváth István, az énekkar próbáinak he-
lyet biztosító mûvelõdési ház vezetõje
ugyancsak csatlakozott a köszöntõkhöz.
A pezsgõs koccintás után a lányok, asszo-
nyok süteményei mellett folyt tovább a ba-
ráti szó.

Hargitai Kiss Virág

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyel-
mét, hogy az érvényben lévõ jogsza-
bályok és rendeletek alapján a vízmé-
rõórák fagy elleni védelmérõl a fo-
gyasztó köteles gondoskodni. Az elfa-
gyott vízmérõóra cseréje esetén a cse-
rével kapcsolatban felmerülõ összes
költséget a fogyasztónak kell viselni.
Legyenek figyelemmel a kerti csapok
idõben történõ fagytalanítására is. A
kerti csap megfelelõ fagytalanítását
fokozottan ellenõrizzék, mivel a nem
megfelelõen elzárt fagytalanítón el-
folyt, illetve a fagykárból keletkezõ
többletvízfogyasztás a fogyasztót ter-
heli.

2007. október 20-án
az ügyfélfogadás szünetel.

Sárrét-Víz Kht.
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ÉPÜLNEK A RAVATALOZÓK
A sárszentmiklósi temetõ ravatalozójára évekkel ezelõtt kezde-
ményezett gyûjtést a Sárszentmiklósért Egyesület. Aztán hiába
várták, nem lett belõle semmi. Volt körülötte sok veszekedés is.
Most aztán végül lesz akkora, hogy ennek a tornya vetekszik a
templom tornyával. Múlt pénteken akkor jártam ott, amikor
Juhász János polgármester, Varga László képviselõ, bizottsági
elnök és Szõnyegi Lajos, a mûszaki osztály vezetõje éppen
szemlét tartottak. Kihasználtam a lehetõséget és megszólítot-
tam õket.
Hargitai Lajos: — Polgármester úr, mikorra várható a munka be-
fejezése?
Juhász János: — A miklósi ravatalozó a jövõ hét legelejére el-
készül.
— Avatás is lesz?
— Úgy beszéltük meg képviselõtársammal, Varga László úrral
(aki itt a temetõben búcsúztató kispapként is sûrûn elõfordul),
hogy mindenszentekkor, amikor egyébként is sokan jönnek a
temetõbe, lesz egy közös megemlékezés. Akkor lenne a hivata-
los átadás és a szentelés.
— Mint látom, hatalmas építmény lett. Mibõl került rá pénz?
— Valóban nagy lett. A Szegletkõ Kft. méltányos árajánlatot
adott. De nemcsak Sárszentmiklóson, hanem Töbörzsökön is
elkészül a ravatalozó-elõtetõ. Ennek a két ravatalozónak a tel-
jes felújítása 12,3 millió Ft-ba kerül. Ebbõl közel 300.000 Ft volt
letéti számlán, ami a sárszentmiklósiak adakozásából gyûlt
össze évekkel ezelõtt. (Varga László pedagógus lapzártánkkor
bemutatta a befizetési csekket is, mely szerint pontosan 309.615 Ft
gyûlt össze közadakozásból. Szerk.) 2005-ben Fülöp István és dr.
Berzeviczy Gábor — az akkor még létezõ — képviselõi keretei-
bõl majdnem 1 millió Ft-nyi maradt.
— Akkor az önkormányzatnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia?
— Igen jelentõs önkormányzati áldozattal két olyan épület ke-
rül majd átadásra, ami minden igényt kielégít, és sokak megelé-
gedésére fog szolgálni.
— Töbörzsökön hogyan állnak a munkák?
— Ott is ugyanúgy készen lesz mindenszentekre.
— Akkora ez a torony, hogy ebben egy harang is megszólalhat.
— Már az is fönt van a helyén, csak a harangkötelet kell még föl-
szerelni.
— A harang honnan van?
Varga László: — A sárszentmiklósi templom tornyából lett egy
kis harang lehozva. Nem használtuk. Még háborús sérülések is

vannak rajta. Úgyhogy egy híres harang lesz oda feltéve. Szent
Mihálynak a nevét viseli.
Ezután átmentünk a töbörzsöki temetõbe. Ott éppen az elõtetõ
betonalapját készítették a munkások.
— Ez láthatóan jóval egyszerûbb lesz, mint a sárszentmiklósi — je-
gyeztem meg.
Juhász János: — A töbörzsökiek még egyszerûbbel is megelé-
gedtek volna. Szép, rendezett, egyszerû ravatalozó legyen, ez
volt az itteniek kérése.
— Még nagyon a munkák elején vannak itt. Biztosan elkészül min-
denszentekre?
Szõnyegi Lajos: — Ez egyszerûbb ácsszerkezet, ami egy hét
alatt elkészül, ha az idõjárás engedi.

Hargitai Lajos

Már szerelik a gépeket a palackozóüzemben
Mindenféle mendemonda keringett Bereczk Imre ásvány-
víz-palackozó üzeme körül. A májusra ígért indulás nem sike-
rült. Nyáron még a tetõ se volt fönn a csarnokon. A múlt héten
azonban mégis teljesen elkészült a csarnok. Amikor ott jártunk,
már takarították a tükörsima padozatot, égtek a lámpák, és vár-
ták a gépeket, amelyek egy éve becsomagolva várták Németor-
szágban a szállítást.
E hét kedd délután aztán megérkeztek az elsõ gépek. Egy kami-
onról sorra rakták le az óriási alkatrészdarabokat és hordták be
villástargoncával a csarnokba. Volt, amelyik nem akart beférni
az ajtónyíláson. Végül, ha nagy nehezen is, de minden darab a
csarnokba került. Megkérdeztem Bereczk Imrét, hogy mikor fe-
jezõdik be a gépek beszerelése, és mikor indulhat végre az üzem.
Azt válaszolta, hogy reménye szerint egy hónap alatt elkészül-
nek a szereléssel, aztán indulhat a termelés.

Hargitai Lajos
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Gólyapróba
A „nagygólyák” sem úszták meg a beava-
tási szertartást a sárbogárdi gimnázium-
ban. Az õ próbatételükre pénteken ke-
rült sor, a kollégium éttermében. Müller
Csaba 9. b-s osztálya volt az áldozat, s kín-
zóik a 12. a és b osztályok. Már reggeltõl
teljesíteni kellett a gólyáknak feljebbva-
lóik parancsait. Például iskolatáska he-
lyett vödörben kellett magukkal hozniuk

az aznapi felszerelést. Azok a lányok,
akik az utasítás ellenére sminkben jelen-
tek meg, bizony, kellemetlen hidegzu-
hanynak néztek elébe. A délutáni avatás-
ra pedig rabruhát kellett öltenie a kilen-
cedikeseknek.
Voltak feladatok, amiket kötelezõen
minden évben teljesíteni kell a kilencedi-
keseknek. Ilyen volt a lisztfújás mézes
arccal, tojás felverése, aláírásgyûjtés a vá-

rosban vécépapírra, tánc, ének, megadott
szavakból versírás. Nagy derültséget kel-
tett, amikor egy-egy fiúnak rúzst adtak a
szájába, és úgy kellett kifesteniük lány-
partnereiket; vagy amikor talicskázva
kellett felszappanozni a padlót, fekvõtá-
masz közben lufit fújni, és még sorolhat-
nám. Az ügyesebbek jutalomként kó-
kuszgolyót kaptak … fokhagymaízesítés-
sel.
Egy lánynak föl kellett olvasnia azt a 12
pontot, melyben a kilencedikesek feltét-
len hûségükrõl és alázatos szolgálataikról
biztosítják a tizenkettedikeseket. Végül
ugyanezen elvek mentén tettek esküt
idõsebb társaik elõtt, fél lábon állva.

Hargitai Kiss Virág

FOLTVARRÓK
Nem elõször írunk a sárszentmiklósi folt-
varró közösségrõl. Munkáikból kiállítást
is rendeztek. Gyönyörû faliképek, terí-
tõk, párnák kerültek ki az ügyes asszo-
nyok keze alól.
A csoda maradék anyagok felhasználásá-
val születik meg. Az anyag ingyen van,
nem kell hozzá más, csak cérna, tû és né-
mi alkotói fantázia. Ebbõl egész országos
mozgalom bontakozott ki. Mint elmond-
ták, Tatabányán száznál is többen vannak
az ottani klubban. A foltvarrást a sze-
génység fedezte fel amerikai skandináv
bevándorlók közösségeiben. A találé-
kony asszonyok az elrongyolódott ruhák
ép darabjait új ruhákká, terítõkké, pár-
nákká varrták össze.
Magyarországon a 90-es években kezdett
terjedni ennek a divatja. Rendszeresen
találkoznak a más településeken dolgozó

foltvarró közösségek. Ilyenkor kicserélik
tapasztalataikat, és együtt készítenek
újabb darabokat. A közös munka még in-
kább összekovácsolja ezt a közösséget.
Ezen a hétvégén Sárbogárdon találko-
zott több település csapata. Nem csak
foltvarrásban cseréltek tapasztalatot; a
sárbogárdi asszonyok finomabbnál fino-
mabb süteményekkel várták a vendége-
ket. A klubkönyvtár nagytermében kiállí-
tották a legszebb munkáikat is.

Hargitai Lajos

Az Unió szépe
Csak a szülõi büszkeség ösztönözte a sár-
bogárdi Sudár Gábort és feleségét, Ré-
kát, hogy néhány hónappal ezelõtt fölte-
gyék kislányuk képét az internetre. Meg-
lepetésként érte õket, amikor a Modellvi-
lág internetes honlap szerkesztõje keres-
te meg õket, hogy szeretnék, ha kislányu-
kat, Larát beneveznék az Unió Szépe
gyermekszépségversenyre a 0-3 éves
gyermekek kategóriájában.

A szülõk eleinte vonakodtak, mert hát
nem egy kicsi gyereknek való, hogy húz-
zák-vonják fotózásra, mindenfelé. No,
meg hát ott van nekik a családi vállalko-
zásuk, abban is van elég gond, nincs ide-
jük versenyre, fotózásra szaladgálni.
Nem gondolták õk komolyan, hogy ilyen
versenyben részt vegyenek gyermekük-
kel.
Miután megnyugtatták õket, hogy ez a
verseny nem jár ilyen kötelezettségekkel,
mégis benevezték kislányukat, és küldtek
róla több képet a Modellvilágnak.
Még nagyobb volt a meglepetésük, ami-
kor értesítették õket, hogy az elõváloga-
táson az elsõ 15 között ott szerepel Lara
is, és október 6-án várják õket Budapest-
re, az Újpalotai Közösségi Házba az igazi
versenyre.
Lara édesanyja elmesélte, hogy úgy estek
be az utolsó pillanatban, mert kicsit ké-
sõn indultak, meg nem számoltak a buda-
pesti forgalmi dugókkal sem.
Lara osztatlan sikert aratott a komoly
zsûri tagjai körében, és õt kiáltották ki a
gyermekszépségverseny 0-3 éves kategó-
ria magyarországi gyõztesének. A kis-
lányt elhalmozták ajándékokkal, és nyer-
tek egy családi hajóutazást.

Hargitai Lajos
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Illemfülke
Az emberi találékonyság és alkotókészség egyedi példáját kap-
ta lencsevégre Etelvári Zoltán a szõlõhegyen: egy telefonfülké-
ben álló vécékagylót a természet lágy ölén.
Valóban jelentõs találmány ez, bárki keze is alkotta, hiszen öt-
vözi a kellemest a hasznossal, a hagyományokat és a feng shui
rendezési elveit a modern dizájnnal. Így õsi gyökereinkhez
visszatérve engedelmeskedhetünk a természet sürgetõ szavá-
nak. Valóban olyan hely ez, ahová igazi királyként léphetünk
be, hiszen ilyen illemhelye senkinek nincsen. A trónról csodála-

tos kilátás nyílik; a nyu-
godt szemlélõdés közben,
a madárcsicsergést hall-
gatva teljesen ellazulha-
tunk. A különleges illem-
hely ezért meditációra is
kiválóan alkalmas.
Az üde szellõnek köszön-
hetõen pedig nincs szük-
ség semmiféle mestersé-
ges illatosítóra.
E királyság azonban sze-
zonális, hiszen ha eljön az
õsz, lehullanak a levelek,
levágják a kukoricát, az
árnyékszéket nincs, mi jó-
tékonyan eltakarja …
nem beszélve a hidegrõl.
Ekkor kiállítási darab-
ként üzemel, csak sötét-
ben ajánlatos kipróbálni,
vagy gátlásaiktól teljesen
megszabadult emberek-

nek, akik leküzdhetetlen késztetést éreznek magukban.
No, és az is megeshet, hogy egy idegen (például E. T.) — sürgõs
telefonhívás lebonyolításának reményében — ránk ront békés
magányunkban. De ne lepõdjünk meg, csak illedelmesen ennyit
mondjunk: „Pardon, a kagyló foglalt.”

Hargitai Kiss Virág

Én Endrei Judit vagyok
„Én nem vagyok igazán se kiadó, se újság-
író, se író, én Endrei Judit vagyok” — így
vallott magáról többek között az egykori
tévés személyiség az érdeklõdõkkel csor-
dultig telt városi könyvtárban hétfõn
este.
Kurdics Juditként jött a világra egy kis fa-
luban, pedagóguscsaládban. Nevét tévés
feljebbvalói tanácsára változtatta meg
késõbb Endreire, ezzel is kifejezve ottho-
na, Szentendre iránt érzett határtalan
szeretetét, ahol idestova 33 éve lakik.
Már egész pici kora óta a könyveket búj-
ta, és mély nyomot hagyott benne a köny-
vesbolt köteteinek és olajozott padlójá-
nak illata. De csak jóval késõbb, barátai
ösztönzésére kezdett könyvet írni.
Törökszentmiklóson orosz tagozatos is-
kolába járt, majd orosz—magyar szakon
végzett a szegedi fõiskolán. A kötelezõ
gyakorlaton kívül azonban nem tanított
iskolában. Viszont orosztudása révén
hosszabb-rövidebb ideig lehetõsége volt
Pétervárott és Vlagyimirban tanulni. Na-

gyon megszerette az orosz kultúrát. Ké-
sõbb idegenvezetõként járta be Moszk-
vát, Kijevet, Krímet, Lengyelországot,
Csehszlovákiát, és a televíziótól is sok-
szor küldték ki. Két éve és tavaly nyáron
már magánúton ment ki.
Tévés pályafutását a szegedi körzeti stú-
dióban kezdte bemondóként. Majd beis-
kolázták a MÚOSZ újságíró-iskolájába,
onnan került a Magyar Televízióhoz be-
mondónak. A képernyõn töltött pályafu-
tása alatt volt azonban riporter és szer-
kesztõ is. Szerencsét próbált a rádiónál a
70-es években, de nem szeretett bele. A
nyomtatott sajtóban a Diéta illetve a
Vitál magazinban jelentek meg írásai, ez
utóbbinak fõszerkesztõje volt. 1998
õszén lépett ki a tévétõl. Nagyon szere-
tett tévézni, mivel kiváló emberekkel volt
lehetõsége együtt dolgozni.
Ma egy csapattal együttmûködve adnak
ki könyveket, melynek tagja húga, Erika
is. Endrei Judit eddig megjelent könyvei:
Anno 2000, Mindörökké nõ, Mindörök-

ké férfi, Sztárdiéta, Nõi aforizmák, böl-
csességek. Az õ nevéhez fûzõdik a Perla
Stúdió is, mely nõknek segít a harmónia-
keresésben. Járja az országot, az egészsé-
ges csontok nagykövete, a férfiegészség-
õr klub háziasszonya, no, és két kamasz-
lány édesanyja.
Örömét leli abban, ahogy él, és úgy gon-
dolja: nem a 10% rosszal kell foglalkoz-
nunk, ami az életünkben van, hanem a
90% jóval.

Hargitai Kiss Virág

Szüreti felvonulás
Sárszentágotán

A Sárszentágotai Lovas Klub látványos szüreti felvonulást ren-
dezett szombaton. A helyi fogatok mellett a kálozi és sár-
keresztúri kocsik is felvonultak. A menet élén a csikósok és
csõszlegények haladtak ostorpattogtatással. Énekelve haladt a
menet végig a falun. A helyi és a sárkeresztúri nyugdíjasklubok
nótás asszonyai és a férfiak mellett a fiatalok is bekapcsolódtak
a vidám nótázásba.
Léki Tibor és felesége ültek a bíró hintóján kisfiukkal, Milán-
nal, Gotlóz Gábor és Horváth Mária voltak a vajda és vajdáné, a
kisbíró szerepét Szántó Dezsõ, a sárkeresztúri nyugdíjasklub
elnöke vállalta.
A menet a Forduló presszónál és a bíró házánál állt meg táncol-
ni. A felvonulás és a közös vacsora után este vidám szüreti mu-
latságon táncolt hajnalig a nagyszámú vendégsereg.
A szervezõk köszönik a segítõk munkáját és adományait, ami-
vel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

/H/
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ÁGOTAI HÍREK
Beköszöntött az õsz, a nap simogató sugaraival mégis a nyarat
idézi. Ez a kellemes idõjárás emlékeztet bennünket a nyárra,
amikor hetedik alkalommal töltöttünk el egy hetet a pálkövei if-
júsági táborban. Mondhatjuk, hogy megszoktuk már a körül-
ményeket, ismerõsek a környék fákkal benõtt telkei, az öböl
partján a kövek, a nádasok és a horgászcsónakok.
Mégis, a Balaton északi partjának domborzatát, növényzetét
nem elég egyszer-kétszer látni, mindig tud újat mutatni az itteni
természet.
Kánikulában érkeztünk meg szálláshelyünkre 26 tanulóval és 4
pedagógussal. A tábor évek óta utazással, belépõkkel, szállás-
sal, étkezéssel 18.000 forintba kerül. Célja az üdülés, valamint
Balaton-felvidék nevezettességeinek, természeti értékeinek és
történelmi múltjának megismerése. Minden évben egy nagy tú-
rát teszünk a környéken, elmegyünk Badacsonyba, Révfülöpre.
A táborban lehetõség nyílik szakemberek vezetésével gyöngy-
fûzésre, hennázásra, sportolásra.
A kezdeti kánikula sajnos három-négy nap után megszûnt,
mégsem zavart meg bennünket abban, hogy megtegyük a szo-
kásos túránkat, most a Zánka melletti Hegyestû geológiai bemu-
tatóhelyre. A nagy meleg és az emelkedõ próbára tett bennün-
ket, többszöri pihenõkkel értünk fel. A bemutatóhelyen több
millió éves köveket láthattunk bazaltból, homokkõbõl, már-
ványból. A hatalmas kõtömbök között felfedeztünk egy isme-
rõst is: az egyik darab a miklósi kõbányából került ide. Amit a
Hegyestûrõl még illik tudni: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
része; fokozottan védett terület; a Balaton-parti bazaltbányá-
szat egyik helyszíne volt, ahol a hegy bazaltkõzetét fejtették; a
hegykúpot a negyven évig tartó bányászat ideje alatt félbevág-
ták, felmetszették; az alsó bányaudvar fölé magasodó ötven
méter magas sziklafal elénk tárja a hegyet felépítõ kõzet kelet-
kezését, szerkezetét, tudományos ismérveit.
A kiállított hatalmas kõtömböktõl mintegy kétszáz lépcsõ vezet
a csonka hegytetõre. Láthatjuk a vulkanikus hegyek sorát: Cso-
bánc, Badacsony, Szentgyörgy-hegy, Nemesgulács és a Keszt-
helyi-hegység, közöttük a Káli-medence húzódik. Fent a hegy-
tetõn megcsodálhattuk a Balatont, Tihanytól egészen a keszt-
helyi öbölig. A Balaton felett szikrázóan sütött a nap, a sugarak

visszaverõdtek a vízrõl, fölöttünk pedig zivatarfelhõk gyülekez-
tek. Az idõjárásnak ez a kettõsége páratlan látványt nyújtott.
Igaz, hogy hetedik alkalommal voltunk Pálkövén, de a táboro-
zók ragaszkodnak ahhoz, hogy jövõre is ide szervezzük a nyári
tábort.
Intézményünkben a szokásos õszi országjáró kirándulásokon
80 fõ vett részt. Az úti cél Pécs és Sümeg volt.
Tanulóink 33 mázsa papírt gyûjtöttek. A kapott összeget a fel-
sõs osztályok a tavaszi bécsi kirándulásra fordítják.
Mi is megemlékeztünk az aradi vértanúkról: az ötödik osztály
mûsort adott az énekkar kíséretével. Felkészítõ tanárok: Nyuli
Tiborné és Balázs Lilla.
A fogápolási iskolai háziversenyen az alsós tanulók vetélked-
tek.
Az elsõ és második korcsoportos fiúk labdarúgócsapata Dégen
és Sárszentmiklóson játszott; harmadik helyezést értek el. A
harmadik korcsoport döntõjét itt, Sárszentágotán Nagylók és
Sárbogárd nyerte. Folytatás tavasszal.
Szabadegyházán a Vass Lajos népzenei versenyen Százszor-
szép citerazenekarunk — Gõdér Beatrix, Nagy Kamilla, Nagy
Petra, Németh Cintia, Németh Edina, Németh Viktória, Sebes-
tyén Kitti és Szekeres Mercédesz — arany minõsítést kapott.
Felkészítõjük Szecsõdi Rita, aki a Sárvíz Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény dolgozója, munkája elismeréséül a sok gra-
tuláció mellett görögországi utazást kapott. Jöhet a területi
döntõ!

Józsa Gáspár, Gerse Ferenc

Erdei iskola a Duna—Dráva Nemzeti Parkban
A Közösség Szíve programban szeptember és október folya-
mán több mint 519 gyermek juthat el négy erdei iskolába, akik
közelebbrõl is megismerkedhetnek a természettel, hazánk
állat- és növényvilágával.
A Mészöly Géza Általános Iskola 4. c osztályából 23 tanuló
nyertesnek érezheti magát, hiszen a pályázat keretében felejt-
hetetlen, különleges és hasznos élményekkel tértek haza az or-
mánsági Matty településrõl.

A programról:
1. nap: Megérkezés, a szállás elfoglalása, ismerkedés a környékkel.
Vacsora és takarodó.
2. nap: Reggeli, majd autóbuszos kirándulás az Ormánságba István
bácsival, a Duna—Dráva Nemzeti Park szakvezetõjével. Megállók:
Kórós — fakazettás templom megtekintése, Vajszló — látogatás a
Kodolányi Múzeumba és az Ormánsági Néprajzi Múzeumba, Drá-
va ártér — gyalogtúra, az ártéri növény- és állatvilág megismerése.

Ebéd: túra közben úti csomaggal megold-
va. Visszaérkezés a szálláshelyre, vacsora.
Röplabda és labdarúgás.
3. nap: Reggeli, majd autóbuszos kirán-
dulás Siklósra — a vár megtekintése.
Ebéd úti csomagból. Villány — a Szár-
somlyó megmászása, templom-hegyi tan-
ösvény, óriás ammoniteszek megtekinté-
se, Villányi Bormúzeum látogatása. Va-
csora. Törökkori jelmezes vetélkedõ. Ta-
karodó.
4. nap: Reggeli. A látottak, hallottak meg-
jelenítése rajzos technikával, illetve fel-
adatlapokkal.
Csomagolás és irány a harkányi fürdõ.
Késõ délután hazaérkezés.

Sz. Cs.
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Egy cikk margójára
Tisztelt sáregresi lakos!

Azért fogtam tollat, mivel hozzám is szól-
tál a cikk végén a „Tisztelt Falubeliek”
megszólítással.
A cikk elsõ részét is elolvastam, nem is
egyszer, de mit fûzhetnék hozzá mások
vitájához? Vagy valamit talán azért még-
is?
Elgondolkodtam azon, hogy a „Szem-
benállás helyett közös erõvel együtt!” so-
rok írója azonos lehet-e a cikk írójával.
Mert az elsõ mondattal egységet hirdet,
de a következõ huszonhattal már szórja a
rágalmakat Lengyel Zoltánra és embere-
ire.
A rágalmakat nem vettem magamra, de
akik igen, azoknak nem hiszem, hogy a ki-
tûzött közös cél lebeg a szemük elõtt. Ab-
ban viszont egyetértek a cikk írójával,
hogy tisztességrõl csak az beszéljen, aki
„úgy is él és úgy is viselkedik”. Remélem,
aki ezt a mondatot írta, úgy él, hogy ítél-
hessen.
Ami Sáregresen történik, az szerintem
már nem a képviselõ úrról szól. Az, hogy
kinek a szemében hõs és kiében nem, ke-
vésbé érdekel. Azt sem tudhatja senki,
hogy kinek fontos még Lengyel az ország-
ban. Lehet, hogy senkinek, de én mégsem
féltem Õt. Biztos vagyok benne, hogy va-
lahol valamikor talpra fog állni, meg fog-
ja találni azokat, akiknek fontos lesz. Sze-
rintem a parlamenti széket és a parkettát
is békén fogja hagyni, mert nem õ tette
oda, úgy tették a választók „a feneke alá”,
mint a többi vezetõnek.
Az miért gond még mindig, hogy a szolgá-
lati lakásnál „lebontatta a kocsibejáró te-
tejét”? Õ építette a Gulyás Tibivel, saját
tulajdona volt. Felszedte a kocsibejárót –
õ rakta le. A fákat, na, azokat én is nagyon
sajnáltam. Szívszomorító látvány volt,
ahogy a „fácskák” dõltek a fûrész elõtt.
Nem értettem, miért, igaz, azt sem, ami-
kor pár hónappal ezelõtt az emlékmûnél
dõltek a „fácskák”, az út mellett meg a
fák, amit õseink ültettek. Azt legalább
tudjuk, hogy Lengyel a saját ültetését vit-

te. De ki vitte a másik fákat, a mindenki
fáját?
Tisztességrõl, tisztességes emberrõl se
beszéljünk; most nem hiszem, hogy errõl
szót lehet ejteni. A faluban elõször a saját
portáján kellene a tisztességet keresve
söprögetni mindenkinek, és utána menni
a más portájára.

Tisztelt Falubeliek!
Nem érzem magam egyik oldalon álló-
nak sem, az sem érdekel különösebben,
hogy más lett a polgármester és mások a
képviselõk. Tegyék a dolgukat, ezért ke-
rültek megválasztásra. Azt azonban tu-
dom, hogy nem szeretnék a helyükben
lenni.
Mivel az elmúlt tizenkét évben is itt él-
tem, és az ország-világ nem igazán hallott
Sáregresrõl, szeretném leírni azoknak,
akik vagy nem tudják, vagy elfelejtették,
vagy akkor még nem voltak ilyen aktívak,
mi is fûzõdhet Lengyel Zoltán nevéhez.
Talán õ is tett valamit Sáregresért az ak-
kori képviselõk és a minden tiszteletet
megérdemlõ jegyzõnõ segítségével.
Lengyel Zoltán valóban keveset tartóz-
kodott a faluban, hiszen polgármesteri
tevékenységét nem fõállásban végezte.
Voltak hibái is, lehet, hogy nem is kevés,
talán szentnek sem kiáltanám ki. Érdekes
módon mégis körbefolyták azok közül az
emberek közül is sokan, akik most ócsá-
rolják. Mit tett Lengyel tizenkét év alatt
Sáregresen?
Uniós szabályoknak megfelelõen átépít-
tette az iskolát, és a gyerekek a kultúrház
helyett tornateremben tornázhatnak.
Bevezettette a gázt az iskolába. Akadály-
mentesítette az épületeket. Felújíttatta a
polgármesteri hivatalt. Volt vízvezeték-
csõ-csere, kútfúrás a régi mellett a vízmû
telepen. Rendbe tetette a temetõfeljárót
és a temetõ területét. Aszfaltos utat kap-
tak a Deák, Petõfi, Komáromi, Kodály,
Csók és Kassai utca lakói, aszfalt nélkülit
az Erkel utcaiak. Elkészültek a vízvezetõ
árkok. Kikerültek az utcanévtáblák, két
településnév-tábla. Játszóteret építte-
tett, új buszvárók lettek. Korszerûsíttette

a közvilágítást. Lett a faluban telefon, ká-
beltévé. Anyagi segítséget adott az egy-
házaknak. Volt fásítás, népdalkör, ha-
gyományõrzõ rendezvények, nyugdíjas-
klub, futballcsapat, kézi gyógyszertár. De
nem volt adóemelés, nem utálták az em-
berek egymást, nem jelentett gondot a
munkabérek kifizetése, mint már akkor
nagyon sok önkormányzatnál. A legna-
gyobb tett pedig az, hogy ezek ellenére
nem adósodott el a falu. Nem üres kasz-
szát és adósságot kapott az új vezetõség
(ez falugyûlésen is elhangzott!).
Na, ez az, ami eszembe jutott Lengyel ti-
zenkét évébõl.
Nem hiszem, hogy a választási vereség
nagyobb fájdalom neki, mint az, hogy
amit megvalósított Sáregresen, sokan
nem értékelik.
Hogy mit szeretnék én? Végre békét,
nyugalmat, megértést, egymás megbe-
csülését. Szeretném újra azt érezni, hogy
szeretek Sáregresen élni. Valóban
„könnyebb lenne a többi kitûzött célt kö-
zös erõvel véghezvinni, mint szembenál-
lással”, csak ebben a faluban elszakadt
valami, és nincs, aki összekösse, még ha a
csomó ott is maradna.
No, ez ám a baj! Nem az, hogy ki volt, és ki
lett a polgármester Sáregresen.
A vezetõ emberek jönnek-mennek, te-
szik így, vagy úgy a dolgukat, mi pedig
sáregresi emberek maradunk és éljük az
életünket, de hogyan? Ha a faluban test-
vér haragszik testvérre, barát a barátra,
mindenki haragszik mindenkire. Mi tör-
tént itt???
Egy idézet jutott eszembe Kölcseytõl:
„Sok ember eszközzé tétetik, mert egyéb-
re nem való. Sok eszközzé teszi magát,
hogy céljait elérje: ez gonosz, amaz egy-
ügyû!”
Ez lenne a válasz??? Ezek lennénk mi,
sáregresiek???

Egy sáregresi lakos: Hermann Józsefné

Helyesbítés
A mostani feszült helyzetben a sár-
egresi szüreti felvonulásról írt múlt he-
ti beszámolóm egyik mondata olyan
hangsúlyt kapott a szembenállók kö-
rében, ami miatt pontosítanom szük-
séges.
Az írásban az volt olvasható, hogy né-
hány éve nem volt már szüreti felvonu-
lás Sáregresen. Egy sáregresi olvasónk
felhívta a figyelmemet, hogy ez nem
fedi a valóságot, mert szüreti felvonu-
lást a korábbi években mindig rendez-
tek, csak az elõzõ évben nem volt a
választások miatt.
A pontatlanságért elnézést kérek
mindazoktól, akiknek az érzékenysé-
gét sértettem ezzel a téves megfogal-
mazású mondattal. Nem volt szándé-
kos.

Hargitai Lajos

Ercsi melletti tehenészeti telepre

NEHÉZGÉPKEZELÕT,
TRAKTOROST ÉS

ÁLLATTENYÉSZTÕT
keresünk felvételre kiemelt kereseti lehetõséggel.

Érdeklõdni 7-16 óráig a 25/502-860 vagy
a 30/385-1967-es telefonszámon lehet.
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—Sárbogárdi LSC
városi teremlabdarúgó-bajnokság

I. forduló eredményei:
Extrém—Légió 2000-Fair Bútor

3:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Dévényi, Osz-
vald, Hajnal, Juhász. Csere: Pálinkás, Horváth T.,
Vámosi. Légió 2000-Fair Bútor: Megyesi, Né-
meth, Csuti I., Csuti II., Magyar. Csere: Huszár,
Szilágyi Cs., Mondovics, Szilágyi F.
E mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV mûsorán lát-
hatták a nézõk.
Góllövõk: Juhász, Dévényi, Vámosi, illetve Csuti
II., Magyar.

Cece Öregfiúk—Sárbogarak
1:1 (1:0)

Vezette: Szakács I. Cece: Kokics, Klazer, Kiss P.,
dr. Erdélyi, Pajor. Csere: Danicsek, Démuth, Kiss
J. Sárbogarak: Futó, Gazdag, Czipp, Kónya, Di-
zseri. Csere: Németh Cs., Németh T., Steinbach,
Kasza.
Az elsõ félidõ az „öregfiúké” volt. A megilletõdött
új csapat azonban nem ijedt meg. A második fél-
idõben a fiatalok erõnléte, gyorsasága végül góllá
érett. A cecei fiúknak több ziccerhelyzete volt, de
azokat nem tudta értékesíteni. Végeredménybe
jó mérkõzés tanúi lehettünk. Sárga lap: Pajor. Gól-
lövõk: dr. Erdélyi, illetve Kónya.

Vidámfiúk—Reál Margit 2:3 (0:2)
Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Kiss, Antal, Husz-
ti, Horváth I., Németh. Csere: Horváth II.
Reál Margit: Verbóczki, Kiss J., Fövenyi, Hollósi,
Illyés. Csere: Rozgonyi, Dani, Márton, Martinka,
Tóth, Kis, Fekete.
Teljesen átalakult a Vidámfiúk csapata, míg a Re-
ál Margit új csapat. Jó mérkõzést vívtak egymás-
sal. Háromgólos elõnyt szerzett a Reál. Már biztos
gyõztesnek látszottak, amikor a Vidámfiúk feltá-
madtak és szorossá tették a mérkõzést. Sárga
lap: Fövenyi. Piros lap: Márton 2 perc. Góllövõk:
Huszti, Horváth I., illetve Kiss J., Dani, Rozgonyi.

B. B. Truck SE—
Big Daddy Laca bisztró 4:3 (1:1)

Vezette: Szakács I. B. B. Truck SE: Meilinger, Ba-
lázs, Dobrovoczki, Varga, Zádori. Csere: Bognár,
Gilicze, Kovács, Simon. Big Daddy Laca bisztró:
Kehl, Kovács, Kiss, Tóth, Huszár. Csere: Fazekas,
Sereg.
Zádori elõtt akkora helyzet adódott, mint hat ház,
de ezzel nem tudott élni. A következõ támadásnál
javította hibáját és megszerezte a vezetést. Varga
is bemutatta, hogy kell kihagyni a ziccerhelyzetet.
Váratlanul szépített a Big Daddy Laca bisztró, és
vége lett az elsõ félidõnek. A második félidõ ele-
jén az történt a pályán, amit a B. B. akart. El is húz-
tak négyig. A vége elõtt pár perccel két Big Daddy
Laca bisztrós támadás, két gól. A döntetlenre már
nem jutott idõ. Góllövõk: Zádori, Simon, Varga 2,
illetve Huszár, Kovács 2.

Flamengó—Sárkeresztúr KIKE
1:5 (0:0)

Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner, Banda,
Tóth, Lakatos, Vass. Csere: Gál. KIKE: Visi, Vö-
rös, Hajdinger J., Sütõ, Szauervein. Csere: Haj-
dinger Z., Madár, Viola.

Egy-egy kapufa vezette be a mérkõzést, majd a
KIKE megismételte még kétszer. Nehezen szüle-
tett meg az elsõ gól. Ez az elsõ félidõben nem is
jött be. A másodikban Vörös megtalálta a góllövõ
cipõjét, és mesterhármasával pillanatok alatt
döntõ fölényre tettek szert. Szauervein is bekö-
szöntött kétszer, s ezután jött a szépítõ gól. Meg-
érdemelt KIKE-gyõzelem. Sárga lap: Banda. Góllö-
võk: Banda, illetve Vörös 3, Szauervein 2.

Haladás—Vasutas 4:2 (3:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Balogh, Sza-
lai, Szántó K., Varga. Csere: Szántó Zs. Vasutas:
Guszejnov, Fésû, Gászler, Dravecz, Soós. Csere:
Bozsoki, Freschli, Németh.
Bár a Vasutas szerezte meg a vezetést, de az tör-
tént a pályán, amit a Haladás akart: rúgta a gólo-
kat. A második félidõ elején szépített a Vasutas,
levegõben lógott az egyenlítés, de sorban kima-
radtak a helyzetek. Büntetõhöz jutott a Haladás,
melyet a sértett Szántó K. végzett el, de Gu-
szejnov lábbal tisztázott. Végül, mint ilyenkor len-
ni szokott, a Haladás ért el gólt. Kár, hogy a Vas-
utasnak nincs kapusa. Meg kellene keresni Gál
Lászlót. Sárga lap: Gászler. Piros lap: Szántó Zs.
Góllövõk: Varga 3, Szántó K., illetve Gászler, So-
ós.

Bad Boys—Pusztaegresi Fiúk
4:6 (2:4)

Vezette: Vas L. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, ifj.
Soós, Kuti, Hajba. Csere: Berzeviczy, Juhász,
Soós. Pusztaegresi Fiúk: Ellenbruck, Magyar,
Batári, Kolonics, Fodor. Csere: Bihar, Egyed,
Kurgya, Molnár, Varjas. Sokat fejlõdtek a szünet-
ben a Pusztaegresi Fiúk. Ez az eredményen is
meglátszik. Jó rajtot vettek. Magabiztos játékkal
gyõzték le a riválist. Góllövõk: Juhász, ifj. Soós Z.,
Kuti, illetve Kolonics, Fodor, Bihar 2, Kurgya.

Magnum VBT—Arsenal 5:3 (0:1)
Vezette: Tóth Z. Magnum VBT: Györök, Mihalkó,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Máté Sz., Vinkel-
mann Zs., Vinkelmann T. Arsenal: Veres G., De-
recskei, Érsek, Lukács, Palásti. Csere: Veres P.,
Máté K.
Furcsa egy mérkõzés volt. Erõlködtek egymással
a fiúk, ritkán forogtak veszélyben a kapuk. Felké-
szült a Borból az Arsenal az elsõ félidõben. Érsek
révén megszerezték a vezetést. Az elsõ félidõ és a
második félidõ elsõ 5 perce az Arsenal játékáról
szólt. Talán áramütés érte a Magnumot, mert 3:0
után rúgtak egy ötöst. Nagy iram, sok gól, sok hi-
ba, szép megoldások jellemezték a sportszerû
mérkõzést. Góllövõk: Bor 3, Vinkelmann Zs., La-
katos, illetve Érsek, Drecskei, Máté K.

Krencz Nagyker—DKS 10:1 (4:1)
Vezette: Szakács I. Krencz Nagyker: Pálinkás,
Ragyamóczki, Schneider, Somogyi, Gyenis. Cse-
re: Király, Simon, Szecsõdi. DKS: Suplicz, Filotás,
Domján, Somogyvári, Márkovics.
Öt perc késéssel kezdõdött a mérkõzés, mert a
DKS csapata nem rendelkezett a mérkõzés elkez-
déséhez elegendõ játékossal. Az elsõ nagy hely-
zetet Somogyi hagyta ki. Nem sokáig váratott
magára az elsõ gól, mely Szecsõdi nevéhez fûzõ-
dik. Itt megtört a jég, mert elkezdõdött a gólgyár-
tás. Még egy perc sem telt el, egyenlített a DKS.
Rá fél percre újból vezetett a Krencz-csapat, és in-

nentõl kezdve hengereltek. Gyõzelmük nagyobb
arányú is lehetett volna, vagy ha szerencsével
nem állnak hadilábon a DKS játékosai, akár szoro-
sabb is lehetett volna az eredmény. Csere nélkül
nem lehet eredményt elérni. Különben jó mérkõ-
zés volt. Góllövõk: Szecsõdi 2, Király 2, Somogyi
3, Gyenis, Simon, Schneider, illetve Filotás.

Twister—OMV 3:10 (1:4)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Tóth,
Budai, Szabó L. Csere: Bodoki, Szabó M. OMV:
Plézer, Lengyel, Halasi, Killer, Gráczer. Csere: Fá-
bián, Nagy.
A felsõ osztályba jutott Twister nem nagy ellenál-
lást tudott tanúsítani a rutinosabb OMV ellen. Egy
jól eltalált lövéssel szerzett vezetést az OMV. Kez-
dés után mindjárt növelte az elõnyét, és rövid
idõn belül jött a harmadik találat. Ezután mezõny-
játék folyt a pályán. Szabó az üres kapuba sem
tudta befejelni a labdát, mert mellébólintott a lab-
dának. Az iram nem lankadt, szépített a Twister,
büntetett az OMV. A második félidõben nyomasz-
tóvá vált az OMV fölénye, sorba érte el góljait. A
szórakozásnak, a védelmi hibáknak köszönhetõ-
en a csúfos vereségen szépített a Twister. Góllö-
võk: Szabó, Tóth Z., illetve Halasi 2, Gráczer 2,
Lengyel 3, Killer, Fábián, Nagy.

Memphis Plusz—Taki Team
7:1 (3:0)

Vezette: Szakács I. Memphis: Boros, Takács,
Roszkopf, Simon, Emperger. Csere: Deák, Fodor,
Molnár, Zámbó. Taki Team: Lajtos, Bodó,
Geiger, Rohonczi, Tar. Csere: Lakatos.
A kezdeti tapogatózás után ritmust váltottak a
csapatok. Nagy iram, cseles megoldások; igazi
kispályás labdarúgást játszottak, lehengerlõ
Memphis Plusz-fölénnyel. Ha nem szórakoznak
annyit a kapu elõtt, nem akarták volna megbõröz-
ni Lajtos kapust, gyõzelmük nagyobb arányú is le-
hetett volna az indiszponáltan játszó Taki Team el-
len. Itt is kevesen voltak a vesztes csapat játéko-
sai. Góllövõk: Simon 3, Emperger 2, Deák 2, illet-
ve Bodó.

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Krencz Nagyker 1 - - 10:1 3
2. OMV 1 - - 10:3 3
3. Memphis Plusz 1 - - 7:1 3
4. Sárkeresztúr KIKE 1 - - 5:1 3
5. Magnum VBT 1 - - 5:3 3
6. Extrém 1 - - 3:2 3
7. Légió 2000-Fair Bútor - - 1 2:3 0
8. Arsenal - - 1 3:5 0
9. Flamengó - - 0 1:5 0
10. Taki Team - - 1 1:7 0
11. Twister - - 1 3:10 0
12. DKS - - 1 1:10 0

Fair Bútor-csoport:
1. Pusztaegresi Fiúk 1 - - 6:4 3
2. Haladás 1 - - 4:2 3
3. B. B. Truck SE 1 - - 4:3 3
4. Reál Margit 1 - - 3:2 3
5. Cece Öregfiúk - 1 - 1:1 1
6. Sárbogarak - 1 - 1:1 1
7. Vidámfiúk - - 1 2:3 0
8. Big Daddy Laca bisztró - - 1 3:4 0
9. Vasutas - - 1 2:4 0
10. Bad Boys - - 1 4:6 0

G. F.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy 2007. október
20-21-22-én éjszakánként, 18 órától reggel 6
óra közötti idõszakban a Sárbogárd, Hatvani
utca (Varga temetõhöz vezetõ út) vasúti átjá-
rója lezárásra kerül annak átépítése miatt. Az
okozott kellemetlenségekért szíves türelmü-
ket és elnézésüket kérjük.

COLAS Dunántúl ZRt.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõségen 20283/ 2007. ügyszámon a Vertikál ZRt. által üzemeltetett sárbogárdi
nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének, illetve az engedélye-
zett hulladékkezelési tevékenység módosításának tárgyában eljárás indult.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség eljárással kap-
csolatos Hirdetménye és a Vertikál ZRt. kérelme az eljárás idõtartalma alatt megtekinthetõ a pol-
gármesteri hivatal (Sárbogárd, Hõsök tere 2.) hirdetõtábláján.

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete
2007. október 19-én (pénteken),

9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Civil szervezetek tájékoztatója mûködésük-
rõl.
2. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális in-
tézményekben végzett tevékenységrõl.
3. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségveté-
sérõl szóló rendelet módosítása.
4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és az ÁMK
Sárszentmiklós módosított pedagógiai prog-
ramjának jóváhagyása.
5. Az Általános Mûvelõdési Központ Sárszent-
miklós SZMSZ-ének jóváhagyása.
6. A Pusztaegresi Klub továbbmûködtetésére
ismételt pályázati kiírás.
7. Mûködési célú pénzeszköz átvételérõl dön-
tés.
8. OM Közkincs III. pályázat csökkentett támo-
gatási összegének felhasználásáról döntés.
9. Földterületek és mezõgazdasági hasznosí-
tású területek bérleti díjának módosítása.
10. Töbörzsöki temetõ bõvítési ügye.
11. Szociális feladatok kistérségi szintû meg-
szervezésérõl szándéknyilatkozat.
12. Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról
döntés.
13. Mobilszolgáltató részére terület bérbeadá-
sa.
14. Gyógyszertárnyitási szándék bejelentése.
15. Pályázati tanácsadó megbízása KDOP –
2007-5. 1. 1/2F kódszámú pályázat elkészíté-
séhez.
16. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználá-
sáról és az általános tartalék alakulásáról.
17. Vételi ajánlat a 0544/35 hrsz.-ú önkor-
mányzati ingatlanra.
18. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Szakemberlakás bérlõkijelölése. 2. Az „Év
Sportmecénása” kitüntetés adományozása.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása. 4. Felleb-
bezés elbírálása. 5. Bejelentések.

Juhász János polgármester

INDULNAK A TERMELÉSTÕL
ELVÁLASZTOTT AGRÁRTÁMOGATÁSOK

Az idén jelentek meg a termeléstõl elválasztott,
úgynevezett történelmi bázis jogosultság alap-
ján folyósítható agrártámogatások. A történel-
mi bázis jogosultság olyan átruházható, ideigle-
nesen átengedhetõ, örökölhetõ, vagyoni értékû
jog, amely alapján egyes ágazatokban nemzeti
kiegészítõ támogatás jár a kedvezményezettek
számára. A történelmi bázis jogosultság meny-
nyiségét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) a 2006. évben a termelési egy-
ség (állatlétszám, terület, tejkvóta) nagysága
alapján számolja ki.
A 2008. évi szántóföldi növények kiegészítõ
nemzeti támogatáshoz kapcsolódó történelmi
bázis jogosultságot a 2006. évi egyes szántóföl-
di növények nemzeti kiegészítõ támogatására
jogosultnak ítélt terület alapján számolják ki. Ha
egy gazdálkodó 2006-ban tíz hektárnyi terület
alapján kapott szántóföldi nemzeti kiegészítõ tá-
mogatást, akkor számára 10 szántóföldi növé-
nyekre vonatkozó történelmi bázis jogosultság
kerül megállapításra. E bázisadatot azonban ab-
ban az esetben módosítani kell, ha a termõföld
használójának személyében a támogatási kére-

lem benyújtása és 2006. december 31. között
változás következett be! Például, ha a már emlí-
tett gazdálkodó a tavalyi területalapú támoga-
tás iránti kérelme beadása és 2006. december
31. között tovább öt hektárnyi, 2006-ban szán-
tóföldi nemzeti kiegészítõ támogatásban része-
sült földet vett használatba (pl. adásvétel, vagy
bérlet útján), akkor eddigi 10 jogosultságát to-
vábbi 5 jogosultsággal kell kiegészíteni. Termé-
szetesen ezzel párhuzamosan a földterületet
átadó jogosultságainak száma öttel csökken.
Hasonló következményekkel jár a történelmi
bázis jogosultság 2007. január 1. és október 2.
(a vonatkozó 106/2007. FVM rendelet hatályba
lépésének idõpontja) közötti átruházása, vagy
ideiglenes átengedése is. Ezekrõl a fejlemé-
nyekrõl az érintett kedvezményezettek a megfe-
lelõ nyomtatványokon és dokumentumokkal
2007. október 31-ig az MVH-t értesíteni tartoz-
nak!
A részletekrõl és a vonatkozó jogszabályokról a
falugazdászoknál, vagy a hivatal (www.mvh.
gov.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdekel-
tek.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata ezennel meghívja Önöket

az 1956. október 23-ai forradalom alkalmából tartandó
megemlékezésre.

Idõpont: 2007. október 23., 18 óra
Helyszín: Hõsök tere, az 1956-os emléktáblánál

Juhász János polgármester

A Sárbogárdi Körzeti Földhivatal hirdetménye
Egyes sárbogárdi ingatlanokra a Sárbogárdi Körzeti Földhivatal Natura 2000 jogi jelleget jegyzett
fel. A feljegyzés a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Székesfehérváron, 2007. augusztus 22-én kelt 13416/2007. számú megkeresése és a 275/2004.
(X. 8.) kormányrendelet, valamint 45/2006. (XII. 8.) KvVM. rendelet alapján történt. A földhivatal
fenti határozatai megtekinthetõk Sárbogárd Város Önkormányzatának 5. számú szobájában.

A Natura 2000 jogi jelleg feljegyzése ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Sárbogárdi Körzeti
Földhivatalnál a határozat közlését követõen 30 napon belül lehet benyújtani. A fellebbezés díja
10.000 Ft. A díjat a fellebbezéssel egyidejûleg a Sárbogárdi Körzeti Földhivatal pénztárába történõ
készpénzbefizetéssel, vagy a Fejér Megyei Földhivatal 10029008-01409385-00000000 számú elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási
megbízással teljesíthetõ. Az utóbbi két esetben a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell a díj meg-
fizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.

Jelen hirdetmény a hatóság döntésének közlésével azonos hatályú.

Magyar Lászlóné osztályvezetõ
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LSC Sárbogárd—Kisapostag 1:2
Sárbogárd, 60 nézõ. Vezette: Kalmár.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Szabó J., Szabó K. J., Tomán, Bognár, Sebestyén,
Hegedûs (Iván), Baki, Huszár, Gilicze, Szabó A. (Szabó Z.).
Kisapostag: Juhász, Pér, Bozó (Sebestyén), Rácz (Szili), Kajári, Sümegi, Ba-
kos, Takács, Farkas, Mezei, Szántó (Béni).
Vendégakcióval kezdõdött a találkozó. Pér nem túl erõs és középre tartó lö-
vése után Sipõcz könnyedén fogta magához a labdát.
Az elsõ tíz percben a két tizenhatos között zajlott a játék, egymás hibáiból
próbáltak támadásokat vezetni a csapatok, nem sok sikerrel, hiszen helyze-
tekig sem jutottak el.
A 11. percben Baki R. vehette át tisztán a labdát. Talán õt is meglepte, hogy
egyedül hagyták a védõk. Lövése fölé ment. A 17. percben Pér húzott el a bal
oldalon. Egy csellel becsapta Szabót, és a kimozduló Sipõcz mellett elgurí-
totta a labdát. A sután ellõtt labda gurulva, pattogva elkerülte volna kapun-
kat, azonban egy fûcsomón megpattanva felpörgött a hosszú felsõ sarokba,
0:1.
A 29. percben a vendégtérfél jobb oldaláról Gilicze végezhetett el szabadrú-
gást. Beadását a kapus kiütötte, majd a védõk röviden szabadítottak fel. Az
ide-oda vágódó labdát végül Sebestyén Bognár elé fejelte, aki — kilépve a
védõk õrizetébõl — a labdát Juhász mellett a kapuba gurította, 1:1.
Tíz perc kellett az újabb hazai helyzethez. Kiváló labdával ugrott ki Bognár, a
védõk vonala mögött a kifutó kapust is becsapta. A kapura tartó — tegyük
hozzá, rosszul eltalált — labdát a visszafutó védõk egyike a gólvonalról vág-
ta ki oldalra. Megszerezhette volna csapatunk a vezetést. Ekkora lehetõsé-
günk a gólszerzésre késõbb már nem is adódott. A 41. percben Szabó K. J.
végzett el szabadrúgást több mint 25 m-re Juhász kapujától. A jól eltalált lö-
vés sajnos mellé ment. A 43. percben egy jobb oldali szögletet követõen Ta-
kács fejese kerülte el a kapunkat. Egy pillanattal késõbb, egy szép vendégtá-
madást követõen Bozó lõtt 16 m-rõl kapásból a kapunk mellé. Szép jelenet
volt.
A második félidõ elsõ percétõl kezdve csapatunk irányította a játékot. Azon-
ban hiába volt a mezõnyfölény, hiába engedte át a területet a vendégcsapat,
hiába játszottunk egy kapura, a támadásainkban nem volt átütõ erõ, és az
igazat megvallva, még gólhelyzetet sem sikerült kialakítani. Nem is volt fel-
jegyezni való egészen a 81. percig, amikor egy felívelt labdára védõink
rosszul érkeztek. Egymást zavarták, és a lepattanó labdára Sebestyén csa-
pott le elsõként, majd 5 m-rõl a hálóba lõtte a labdát, 1:2.
A mérkõzés végén növelhette volna elõnyét az újonc gárda, de Takács köze-
li, erõs fejese kicsivel fölé ment. Az utolsó percben Szabó Z. végzett el sza-
badrúgást. Az erõs lövést Juhász magabiztosan hárította.
Alacsony színvonalú mérkõzés volt. Sajnálatos, hogy nem sikerült megsze-
reznünk a három pontot. A vendégeknek nagyobb szerencséjük volt, kevés-
ke helyzetüket jól használták ki. Azonban lényegesebb, hogy lelkesen ját-
szottak, többet futottak, mint az enerváltan játszó hazaiak. Meglepõ ered-
mény, és számunkra kellemetlen vendégsiker született ezen a találkozón.
Jók: LSC Sárbogárd — Gilicze, Szabó K. J., Sebestyén; Kisapostag — Pér,
Takács, Sebestyén.
Legközelebb is itthon játszik csapatunk. A vasárnapi mérkõzésen ellenfelünk
Füle csapata lesz.

Ifjúsági mérkõzés: LSC Sárbogárd—Kisapostag 2:5
Csapatunk a második félidõt úgy kezdte, mintha bent maradt volna az öltözõ-
ben. Nem lehet összehasonlítani a két félidõben nyújtott teljesítményt. A
serdülõcsapatból az ifjúsági csapatba lassan beépülõ gyerekek jó teljesít-
ményt nyújtottak. Azonban el kell ismerni, hogy a sérültek, Berta János és
Csepregi Tamás, mint meghatározó játékosok, nagyon hiányoznak a keret-
bõl.

Tóth Zoltán

Kisláng – Sárszentmiklós 2:1 (0:1)
Kisláng, 200 nézõ, vezette: Szabó József.
Kisláng: Kiss, Bekõ, Rehák, Kleiber (Willending), Ányos (Erdei), Balogh Z.
(Kovács), Lõrincz, Maszlag, Zimmermann, Hegyi, Balogh L. Edzõ: Bekõ
Balázs.
Sárszentmiklós: Papp Z., Juhász, Szarka, Szabó L., Fülöp, Markovics, Ba-
kos (Arany), Káli, Král, Csanaki, Zámbó (Tórizs). Edzõ: Horváth Csaba.
A vendégszurkolók csapatunk pályára lépésekor kissé meglepõdtek, mert
egy kényszerûségbõl erõsen megfiatalított csapat lépett pályára. Juhász
Gabinak élete elsõ felnõtt mérkõzésén kellett bizonyítania, és nyugodt szív-
vel kijelenthetem: bizonyított is, a rábízott feladatot maximálisan végrehaj-
totta, szinte hiba nélkül játszotta végig a 90 percet.
A mérkõzés elején, ahogy várható volt, a hazai csapat vezetett egy-két erõt-
len támadást, mi pedig kontrákkal operáltunk, majd Csanaki a 24. percben
egy óriási fegyelmezetlenség következtében a kiállítás sorsára jutott. Mind-
ettõl függetlenül a visszahúzódott Král vezérlésével folyamatosan átvettük
az irányítást, a támadásokat vezettük. 42. perc: Král egy szerzett labdával
elõretört, átcselezte magát 4-5 játékoson, majd a kaputól 24 méterre sza-
bálytalankodtak vele. A szabadrúgást a sértett végezte el, mely megpattant
egy védõn, és a hálóban kötött ki, 0:1.
A második játékrészben a hazai szurkolók szinte folyamatosan a csapatun-
kat szidták, és már elkönyvelték a vereséget, mindattól függetlenül, hogy
ekkor már szinte csak a mi térfelünkön pattogott a labda. Igaz, az is szemmel
látható volt, hogy nincs bennünk a gól, hiányzik az átütõ erõ. Így folyt ez egé-
szen a 85. percig, amikor a már nemcsak testben, hanem fejben is elfáradt
csapatunk egy hosszú sarokra elvégzett bedobást elvétett, és azt
Zimmermann értékesítette, 1:1.
Még ezzel az eredménnyel is kiegyeztünk volna, de a 90. percben egy azo-
nos oldalról elvégzett szögletnél érkezett a hosszún Willending, aki kapura
fejelt, a labda kipattant védõinkrõl, és ha jól láttam, Szabó L. hátáról a háló-
ban kötött ki, 2:1.
Két igazán elkerülhetõ góllal kaptunk ki, melyet mindegyike védelmünk jobb
oldaláról született, ahol Szabó L. volt a védõ, de megjegyzem, hogy a két rög-
zített helyzetnél Szabó L. elment a támadóval, az elõtte játszó Káli pedig nem
zárt vissza a helyére. Azt is megfigyeltem, hogy mindkét esetben üresen állt,
nem fogott senkit. Vereségünk nagyban betudható Csanaki fegyelmezetlen-
ségének, mert majdnem az egész mérkõzést 10 emberrel kellett végig ját-
szanunk, és egyéni véleményem szerint nem Bakost kellett volna lecserélni,
mert míg a pályán volt, kifejezetten jól játszott.
A körülöttem álló vendégszurkolók kérdésemre jónak Krált és Szabó L.-t hoz-
ták ki, mellyel jómagam is maximálisan egyetértettem, mindkét játékos na-
gyot focizott.
Hétvégén Csórra látogat csapatunk, ahol most már kijelenthetõ, hogy csak-
is és kizárólag a gyõzelem az elfogadható eredmény. Ha nem így történik,
akkor már baj van a csapat körül.

Ifjúsági mérkõzés: Kisláng—Sárszentmiklós 2:0
A látottak alapján nem érdemelt vereséget csapatunk, mely végig egyen-
rangú ellenfélként küzdött, de a helyzeteket be kell rúgni.

Szabó Béla

Kilenc csapat nevezettKilenc csapat nevezett
az Ady-kupáraaz Ady-kupára

A lakótelepi fiatalok saját szervezésben rendezték meg hétvé-
gén a Mikes közi kispályán kupanapjukat. Saját pénzükbõl díja-
kat is vettek.

/H/

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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A Femol-csoport állása:
1. LMSK 9 8 1 - 18-3 25
2. Pálhalma 9 7 1 1 33-6 22
3. Adony 9 6 2 1 23-6 20
4. Seregélyes 9 6 1 2 27-12 19
5. Baracs 9 4 2 3 17-7 14
6. Enying 9 4 2 3 16-18 14
7. Káloz 9 4 - 5 19-1 12
8. Mezõszilas 9 3 2 4 21-20 11
9. Kisapostag 9 3 2 4 15-16 11
10. Tác-Csõsz 9 3 1 5 13-20 10
11. Cece 9 2 3 4 13-16 9
12. Sárbogárd 9 2 3 4 11-21 9
13. Zichyújfalu 9 2 2 5 15-23 8
14. Lajoskomárom 9 1 1 7 1-25 4
15. Füle 9 - 1 8 3-33 1
16. Mezõfalva 9 4 2 3 10-14 -1

II. SUZUKI BARTA NÕI AMATÕR
KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

Október 12-én, 18 órakor útjára indult a labda. A
holtidõt jól használták ki a csapatok. Ez már az el-
sõ mérkõzésen is megmutatkozott. Ragyogó
iramban, kevés hibával, jó elképzelésekkel ját-
szottak.

Légió 2000—Qualitybuild 20:16
(12:7)

Vezették: Fekete L., Rehák S. A mérkõzést a
Bogárdi TV cecei térségében felvételrõl láthatják.
Gól: Vitéz 3/2, Nagy A. 5/1, Goldberger 1, Balog 3,
Nagyné 3, Oláh 2, illetve Fûrész 3/3, Mészáros H.
1, Csepregi 2/1, Pajor 2, Mészáros R. 1, Tkácsuk
1, Parrag 2. Kiállítás: 2 perc, illetve 2 perc. 7 mé-
teres: 3/3, illetve 5/4.

Gázmodul-Fair Bútor—
Sárbogárd ÖTYE 17:23 (8:13)

Vezették: Fekete L., Rehák S. Ha lehet az iramot
és a szép játékot fokozni, akkor ezt a két csapat
bemutatta, melyet a Bogárdi TV-ben felvételrõl
láthattak a nézõk.
Gól: Dallos K. 1, Ujj 1, Hajdú 4, Szõnyegi 1, Kovács
2, Szántó 2, Lepsényi 5/1, illetve Takács 1, Földi-
né 2, Horváthné 2, Háriné 8/2, Killerné 2, Herceg-
né 3. Kiállítás: 2 perc, illetve 0. 7 méteres: 1/1, il-
letve 3/2.

Suzuki Barta—Varázs Garázs 17:12
(7:5)

Vezették: Gerse F., Rehák S. Suzuki Barta: Hu-
szár, Kakas, Vizi, Koncz, Kiss, Böröczki, Vámo-
siné. Csere: Végh, Barta, Karnis, Bralin, Rosz-
kopfné, Nagy. Varázs Garázs: Gyõriné, Soós,
Lekner, Varga, Veresné, Vörös, Flõgl. Csere: Zá-
doriné, Dániel, Papp, Soós, Almádi, Deák.
Ez a mérkõzés színvonalban kicsit elmaradt az el-
sõ két mérkõzéstõl. Meg kellett állapítani, hogy
Huszár remek formában védte a Suzuki kapuját.
Az elsõ félidõ gólínségét kicsit megtoldották a
csapatok, így alakult ki a végeredmény.
Gól: Vizi 3, Kiss 3/1, Koncz 5, Karnis 2, Böröczki 2,
Kakas 1, illetve Lekner 3, Varga 1, Vörös 2/3, Flõgl
2, Soós 1. Kiállítás: 0, illetve 0. 7 méteres: 2/1, il-
letve 3/3.

Tabella
1. Sárbogárd ÖTYE 1 - - 23:17 2
2. Légió 2000 1 - - 20:16 2
3. Suzuki Barta 1 - - 17:12 2
4. Gázmodul-Fair Bútor - - 1 17:23 0
5. Qualitybuild - - 1 16:20 0
6. Varázs Garázs - - 1 12:17 0

G. F.

Lajoskomárom—
Cece 0:0

Lajoskomárom, 100 nézõ. Vezette: Bocsi Lajos.
Lajoskomárom: Tücsök, Pordán, Smikl, Csató,
Csulik, Lepsényi, Náray (Csuti), Nagy, Komáromi
(Molnár), Parragi, Szabó (Orosz).
Cece: Kimiti Z., Tóth, Pintér, Hegedûs Gy., Szûcs
(Kiss), Klazer, Juhász, Kimiti L., Hegedûs J., Király
G. (Salamon), Barta (Sinka).
Elsõ hazai gyõzelmére készült a Csató Sándorral
megerõsített  Lajoskomárom  csapata,  mely  az
idei bajnokságban igen mérsékelten szerepelt. A
vendég ceceiek három vereséget követõen a
pontszerzés reményében léptek pályára. A 2.
percben Juhász 18 m-es szabadrúgását védte a
hazai kapus. Az 5. percben ismét Juhász veszé-
lyeztetett, 20 m-es lövése kapu mellé szállt. 12.
perc: Juhász szöktetése Hegedûs Gy.-t találta
gólhelyzetben, lövése kapu mellé szállt. A 16.
percben jegyezhettük az elsõ hazai támadást:
Barta lövését Kimiti Z. védte. 22. perc: Király be-
adását Barta fejelte a hálóba. A gólt les címén a
játékvezetõ érvénytelenítette. Jó döntés volt. 24.
perc: Szabó távoli lövése a kapu mellett hagyta el
a játékteret. 25. perc: Barta 20 m-es szabadrúgá-
sa kapu mellé szállt. A félidõ hátralevõ részében
különösebb izgalmak nélkül zajlott a mérkõzés.
A 48. percben Hegedûs Gy. beadásszerû lövése
szállt kapu mellé. 53. perc: Klazer közeli lövését
Tücsök bravúrral védte. 57. perc: Hegedûs J. sza-
badrúgását Tóth lõtte a kapu mellé. 59. perc: a
csereként beálló Salamon elsõ labdaérintésbõl
gólt lõhetett volna, jó helyzetben azonban nem ta-
lálta el a kaput. 67. perc: ismét Salamon veszé-
lyeztetett, lövése azonban a kapu mellé szállt. 75.
perc: Klazer 16 m-rõl a kapufát találta telibe. 82.
perc: a hazaiak legnagyobb helyzete: Csató a ka-
pussal szemben kihagyta a ziccert. 86. perc: Ju-
hász beadását Sinka fejelte kapura, a fejest védte
a hazai kapus. 88. perc: Hegedûs Gy. 16 m-rõl a
kapu mellé lõtt. A többet támadó és a helyzeteit
kihagyó vendégekkel szemben a hazaiak taktikai
védekezéssel, megérdemelten tartották otthon
az egy pontot.

Ifjúsági mérkõzés:
Lajoskomárom—Cece 5:2 (3:2)

Vezette: Géringer Zoltán. A tartalékosan felálló
vendégek fegyelmezetlensége is hozzájárult a ha-
zaiak ilyen különbségû gyõzelméhez. Góllövõ: Ko-
vács István (2).
Október 21-én, vasárnap, 12.30 és 14.30 órakor
hazai pályán Káloz csapatát fogadjuk, bajnoki
mérkõzésen. Hajrá Cece!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei:

Tác-Csõsz—Pálhalma 0-2 (0-0)

150 nézõ, vezette: Kovács Z. Gólszerzõ: Vincze,
Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 0-7.

Füle—LMSK 0-3 (0-1)

70 nézõ, vezette: Magyar J. Gólszerzõ: Sütõ,
Nyikos, Teichel. Ijfúsági mérkõzés: 2-6.

Baracs—Mezõfalva SE 0-1 (0-0)

130 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ: Barta. If-
júsági mérkõzés: 0-3.

Sárbogárd SE—Kisapostag 1-2 (1-1)

50 nézõ, vezette: Kalmár T. Gólszerzõ: Bognár, il-
letve Szántó, Sebestyén. Ifjúsági mérkõzés: 2-5.

Lajoskomárom—Cece 0-0

100 nézõ, vezette: Bocsi. Ifjúsági mérkõzés: 5-2.

Adony—Mezõszilas SE 3-1 (2-0)

150 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ: Szabó,
Müller A., Asztalos, illetve Balogh. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-1.

Seregélyes—Zichyújfalu 2-0 (2-0)

350 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Tömör Cs.,
Ódor. Ifjúsági mérkõzés: 9-1.

Káloz—Enying 0-2 (0-0)

150 nézõ, vezette: Klics. Gólszerzõ: Molnár,
Tárkányi. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

A megyei I. osztály állása:
1. Alba Regia 9 7 1 1 31-9 22
2. Kápolnásnyék 9 7 - 2 21-8 21
3. Velence 9 7 - 2 27-12 21
4. Bicske 9 6 1 2 26-15 19
5. Sárszentmiklós 9 5 1 3 21-13 16
6. Sárosd 9 5 - 4 16-15 15
7. Polgárdi 9 4 3 2 15-11 15
8. Aba-Sárvíz 9 4 2 3 13-9 14
9. Iváncsa 9 4 2 3 14-13 14
10. Kisláng 9 4 - 5 18-22 12
11. Etyek 9 3 2 4 19-23 11
12. Szabadegyháza 9 3 - 6 14-21 9
13. Sárszentmihály 9 3 - 6 13-36 9
14. Bakonycsernye 9 1 4 4 12-17 7
15. Csór 9 1 - 8 12-29 3
16. Pusztaszabolcs 9 - - 9 9-28 0

FELHÍVÁS
VÁROSI FÉRFIKÉZILABDA-

BAJNOKSÁG INDÍTÁSÁHOZ
CSAPATOK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Telefon: 06 (30) 747 6224
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400 éves Szenci Molnár Albert Psalterium Ungaricuma
A magyar reformátusokat mindig „zsoltá-
ros” népként tartották számon. Ez legin-
kább Szenci Molnár Albertnek köszönhe-
tõ. Az idén 400 esztendeje jelent meg
nyomtatásban az elsõ magyar nyelvû, dal-
lamokkal együtt közölt, teljes zsoltár-
könyv. Szenci Molnár Albert Psalterium
Ungaricum (magyar zsoltárok) címû kö-
tete 1607 májusában, Herbomban került
kiadásra. Még életében két újabb kiadás
következett, 1608-ban Hanauban a Bibli-
ához kötve, majd 1612-ben, Oppenheim-
ben ismét a Biblia függelékeként. Csak a
17. században 30 kiadást ért meg a máig
legnépszerûbb magyar zsoltároskönyv.
400 éve énekeljük ezeket a sorokat szerte
a Kárpát-medencében: Tebenned bíz-
tunk eleitõl fogva, Uram, téged tartot-
tunk hajlékunknak… (90.) — Szívemet
hozzád emelem, és benned bízom,
Uram... (25.) — Mint a szép híves patakra
a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt
Uramra, és hozzá fohászkodik... (42.) —
A Sionnak hegyén Úristen, tied a dicsé-
ret... (65.) — Az Úrnak irgalmát örökké
éneklem… (89.) — Úrnak szolgát mind-
nyájan áldjátok az Urat vígan. (134.)
Szenci zsoltárfordításának alapja a Kálvin
által kiadott, francia nyelvû, 1562-es genfi
zsoltároskönyv. Ennek szövegeit Cle-
ment Marot és Theodore de Beze költöt-
te az ószövetségi Zsoltárok Könyve alap-
ján. Reneszánsz dallamainak nagyobbik
részét Loys Bourgeois, mintegy harmadát
pedig egy genfi kántor, Péter mester írta.
Ezeket a megverselt zsoltárokat, azaz
zsoltárparafrázisokat Ambrosius Lob-
wasser fordította németre. Ebbõl a német
fordításból dolgozva, az eredeti francia
verseket is felhasználva és a bibliai zsoltá-
rokat is szem elõtt tartva költötte át ma-
gyar versekké a genfi zsoltárokat Szenci,
nem egészen 100 nap alatt, 1606-ban.
A Szenci Psalterium zsoltárai nem azon-
nal, csupán a század közepén tartott szat-
márnémeti zsinat után váltak általánosan
ismertté. Bár már a kéziratos Epe Gra-
duálban megjelent az 1630-as években ti-
zennégy darab négyszólamú Goudimel-
feldolgozás, melyek már Szenci szövegét
alkalmazták, az általános használat azon-

ban csak a puritanizmus hazai terjedésé-
vel következett be. Különlegességnek
számít, hogy a szegényebb eklézsiákban a
nyomtatott zsoltárkönyv helyett nagy ala-
kú, kódexhez hasonló, kéziratos másola-
tokban is Psalterium Ungaricum, melybõl
az istentiszteleteken énekelhetett a helyi
iskolás gyermekekbõl álló liturgikus kó-
rus. Már ezeket a zsoltárokat énekelték
Kocsi Csergõ Bálint gályarab, prédikátor
visszaemlékezése szerint a gyászévtized
szomorú idején, 1674-76-os fogságuk
alatt a hitük megtartásáért gályarabságot
elszenvedõ prédikátorok és tanítók. A
Szenci-zsoltárok a nyomtatott énekes-
könyvek végérõl 1806-ban kerültek ma
megszokott helyükre, az énekeskönyv
élére. A trianoni békediktátum utáni egy-
háztestek énekeskönyvei szûrik és rontják
a zsoltárok szövegeit és dallamait is. 400
éves történetének mélypontján állt a
20-as, 30-as években a zsoltárok használa-
ta. De Arokháty Béla és dr. Csomasz Tóth
Kálmán felújítják, rehabilitálják és erede-
ti formájukban visszahelyezik (néhány
apró módosítással és pár vers elhagyásá-
val) a teljes zsoltárkönyvet az 1948 óta hi-
vatalban lévõ énekeskönyvbe. A zsoltá-
rok francia dallamainak a magyar nép ál-
tal történõ befogadásának érdekes bizo-
nyítéka, hogy különleges hajlításokkal
gazdagított népzenei variánsok élnek az
erdélyi falvakban, illetve hogy az impor-
tált négyszólamú kórusfeldolgozások
mellett saját, paraszti többszólamúsága is
kialakult Szászcsáváson és más falvakban.
A zsoltárköltõ Molnár Albert a felvidéki
Pozsony és Nagyszombat közötti kereske-
delmi úton található Szencen született
1574-ben. Itt kezdi tanulmányait, majd
Gyõrött, Göncön és Debrecenben végzi
el a hazai iskolarendszert. Ezt követõen a
kor szokása szerint vándordiáknak szegõ-
dik, és peregrinációba, külföldi tanul-
mányútra megy a híres protestáns egyete-
mekre. Wittenbergben, majd Kálvin ko-
rábbi mûködésének színhelyén, Stras-
bourgban kezdte meg egyetemi tanulmá-
nyait, majd az otthoni háborúságot kerül-
ve Hanau, Frankfurt, Herbom, Heidel-
berg, Marburg és Oppenheim egyetemei-
nek, professzorainak megbecsült, egyen-
rangú tudóstársa. 1634-ben bekövetke-
zett haláláig csak rövidebb idõszakokat
tölt hazájában, de egész életével, munká-
jával, szellemi hagyatékával szeretett ma-
gyar népének szolgálatában állt.
Korszakalkotó költõi mûve mellett a tu-
dós Szenci kiemelkedõt alkotott latin
nyelven írt magyar nyelvtanával, latin—
magyar szótárával, Kálvin Institutiojának
magyar nyelvre történõ fordításával, vala-
mint a Károlyi-biblia átdolgozásával és új-
rakiadásával egyaránt. Zsoltárkönyvének
munkálatait a Bocskai-szabadságharcot
megkoronázó, 1606. szeptember 23-ai,
bécsi béke aláírásának napján fejezte be.
Naplójába ezt jegyezte be: „Laus viventi
Deo!” (Dicsõség, hála az élõ Istennek!).

A magyar reformátusság persze nem
Szenci Molnár Alberttõl tanult zsoltáro-
kat költeni és énekelni. Már a középkor-
ban jelentek meg különbözõ kódexekben
prózai zsoltárfordítások, amiket Bencédi
Székely István 1548-as, teljes magyar
nyelvû, nyomtatott prózai zsoltárkönyve
követett. Zsoltárparafrázisokat pedig
egész sor prédikátor költõtõl ismerünk és
éneklünk napjainkig. A legkiemelkedõb-
bek: Sztárai Mihály, Szegedi Gergely,
Skaricza Máté, Szegedi Lajos, Bogáti Fa-
zekas Miklós és Balassi Bálint zsoltárai.
Ezeket már a nyomtatott református éne-
keskönyvek is közölték a 16. század máso-
dik felében. Használta és szerette az õ
magyar dallamokra írt zsoltáraikat a ma-
gyar református nép. Emellett pedig a
szertartási énekek, a magyar nyelvre for-
dított gregorián énekek, az úgynevezett
graduálok között is mindennaposan éne-
keltek középkori hagyomány szerint, de
magyarul recitált prózai zsoltárokat. Erre
a kettõs zsoltáros hagyatékra érkezett
meg fél évszázados késéssel Szenci Psal-
teriuma, mely lassacskán szinte egyed-
uralkodó lett. A 17. század közepétõl elõ-
ször a graduál zsoltárokat, másfélszáz év
múltán pedig a reformációs magyar zsol-
tárokat hallgattatta el. Ám eközben olyan
erõs identitással épült be a magyar refor-
mátusság tudatába, mint szinte sehol a vi-
lágon. Szenci zsoltárainak négy évszáza-
dos, töretlen használata, és formájának,
nyelvezetének megõrzése identitásunk
alappillérévé magasztosította a Psalteri-
um Ungaricumot.
Felmerül a 400 éves évfordulón a kérdés:
vajon a 21. század kihívásainak is képes
lesz ellenállni Szenci Molnár Albert Psal-
teriuma? — Rajtunk áll. Ha képesek le-
szünk áthidalni az ateista diktatúra 40 éve
alatt kimaradt iskolai egyházi énekokta-
tás és a zsoltáros magyar évszázadok kö-
zött tátongó szakadékot azzal, hogy elfo-
gadva a költõ gondolatát („Mindenkor
idejük van a zsoltároknak”) újratanuljuk
és újratanítjuk családunkban, gyülekeze-
teinkben és iskoláinkban bibliás, hitvalló
énekeinket, és nem engedünk a nyavaly-
gó, fintorgó, a régiesebb hangvételt har-
sányan kigúnyoló kordivatnak, hanem
okosan, mint a kígyók, egyszersmind sze-
líden, mint a galambok (Máté 10, 16) a fi-
atalok megszólításában missziós eszköz-
ként óvatosan beengedjük a mai ifjúsági
evangéliumi zene hangjait, de tudatosan
neveljük õket, hogy régi értékeinket a ki-
maradt generáció ellenére (nagyapáról
unokára) beléjük plántáljuk! Ha így te-
szünk, Isten biztosan megáldja szorgos-
kodásunkat, és befektetett munkánk, sze-
retetünk új gyümölcsöt terem az õ kicsiny
Magyarországi Református Egyházában!
Úgy legyen!

Dr. Hoppál Péter fõigazgató
(Pécsi Református Kollégium)

Forrás: Dunántúli Református Lap

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
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2007. október 20-án,
szombaton MOZISZÜNET

Újabb állomás

Szabóné Czuczai Katalin alkotásai lassan bejárják az egész
világot. Nemrég írtunk arról, hogy Amerikába vitték kiállíta-
ni a gyöngynyakláncait. Korábban már Belgiumban is láthat-
ta õket a közönség. Most pedig Erdélybe, Kisfülpösre utaz-
nak a Horváth Istvánné és Kati készítette csuhéállatkák (sza-
már, teve, ló, marha, bárány), Mária, József és a kis Jézus. Az
ottani református templomban egy állandó kiállítás darabjai
lesznek. A cecei könyvtárosnõ egyik ismerõsének ugyanis
megtetszettek Kati munkái, s így jött a lehetõség, hogy Er-
délyben is megismerjék azokat.
Kíváncsian várjuk a következõ állomást.

Hargitai Kiss Virág

B A N K I
K Ö L T S É G E K

N É L K Ü L
szabadfelhasználási

jelzáloghitelek.

5 millió Ft-onként
16.510 Ft/hó részlet.

Telefon: 06 (20) 9211 358,
06 (30) 2093 164.

Elismerés a kisebbségi
önkormányzatnak

Elismerésben részesítette az Esélyek Háza a sárbogárdi kisebbségi önkormányza-
tot a kislóki roma családi nap színvonalas programjainak megrendezéséért.
Az Esélyek Háza minden évben rendez esélyegyenlõségi hónapot; szeptemberben
került sor a negyedikre. A sárbogárdi kisebbségi önkormányzat idén is csatlakozott
a kislóki roma nappal e hónap programjaihoz. Az elismerõ oklevelet az Esély
díjátadón vehették át.
Gratulálunk!

Hargitai Kiss Virág

B Ú C S Ú B Á L
Rétszilason október 20-án,

20 órától.
A belépés ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Barackos csirke

Hozzávalók 4 személyre: 2 csirkemell, 6
dkg vaj, 2 hagyma, 1 evõkanál kukorica-
liszt, 45 dkg baracklekvár, 13 dkg szárí-
tott barack, 1 friss édes zöldpaprika, 1,2
dl tejföl, só, bors.

A melleket csontozzuk ki, felezzük el, a
hagymát vágjuk apróra, a barackokat ne-
gyedeljük, a paprikát vágjuk kis kockákra.
Lábasban olvasszuk meg a vajat, rajta süs-
sük meg a csirkét mindkét oldalon arany-
barnára. Vegyük ki, a zsiradékán dinszteljük
a hagymát üvegesre. A lekvárba keverjük
bele a kukoricalisztet, tegyük a hagymára,
kevergessük, míg felforr. Vegyük lejjebb a
hõt, sózzuk, borsozzuk, tegyük rá a szárított
barackot és a csirkét. Fedõ alatt pároljuk,
míg megpuhul, néha keverjük meg. Tegyük
bele a paprikát, fõzzük még 5 percig, majd a
hõrõl levéve keverjük bele a tejfölt.

Túrófánk

Hozzávalók: 50 dkg túró, 15 dkg Gra-
ham-liszt, 8 dkg sima liszt, csipetnyi só,
6 db tojás, 6 evõkanál tejföl, 15 dkg por-
cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 citrom
reszelt héja, 1 csomag sütõpor. (Persze,
lehet csak sima lisztbõl is készíteni, de
abból legalább 30 dkg kell bele. A lé-
nyeg, hogy ne folyjon le a kanálról.)

Elkészítés: A túrót áttörjük és összekever-
jük a többi hozzávalóval. Közepesen forró
olajban sütjük úgy, hogy a kanalat olajba
mártjuk, és azzal szaggatunk bele kisebb
evõkanálnyi gombócokat. Nem szabad
gyorsan sütni, mert kívül hamar megég, be-
lül pedig nyers marad. De lassan sem, mert
akkor megszívja magát az olajjal. Nem kell
letakarni fedõvel, mint a szalagos fánkot.
Nagyon gyorsan elkészül. A hozzávalók ki-
készítése után fél órán belül fogyasztható.
Ha egy kicsit hûlt, megszórhatjuk vaníliás
porcukorral. Adhatunk mellé tejfölt, de le-
het lekvárral is fogyasztani. Én saját készí-
tésû málnalekvárral tálaltam.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

KÉPZELT INTERJÚ
– Ön orosz milliárdos. Mesélje el, kérem,
hogy sikerült így meggazdagodnia!
– Orosz vagyok, és milliárdos vagyok, így
igaz. Az egyik nagyapám még Sztáling-
rádnál halt meg a háborúban, a másik ve-
gyészmérnök volt az olajiparban. Õ elma-
gyarázta nekem, hogy Hitlert azért tud-
tuk leteperni, mert nekünk volt olajunk,
neki meg nem volt. Egyszerû? Kifejtette,
hogy az olaj manapság mindent legyõz.
Elvégeztem én is az olajmérnökit, aztán
jöttek a nagy változások. Szerencsém is
volt, észnél is voltam, és ami a legfonto-
sabb: jókor voltam jó helyen. Palotám
van Cannes-ban a part fölött gyönyörû ki-
látással, oszlopokkal, filagóriával. Ott
ünneplem a születésnapomat a barna
nõmmel. Háromszáz fõre terítenek. De
ha hiszi, ha nem, Floridában is van szép
nyaralóm, ott töltöm a karácsonyi ünne-
peket a szõke csajommal. Mindkét szere-
tõmnek van rendes villája, kocsija, persze
az én jóvoltomból. Itt Moszkvában öt la-
kásom van, a Krímben egy nyaralóm. Ott
tölt egy nyári hónapot a feleségem és a
gyerek. Aranyból vannak a fürdõszoba
csapjai.
– Önnek milyen kocsija van?
– A fene tudja. Sokféle kocsim van, nem
figyelem. Szólok Szásának, az elsõ számú
sofõrömnek, hova álljon be, hova vigyen,
és ennyi. Õ intézi az autóvásárlásokat is.
– Szokott gyalog is járni?
– Ritkán. Elfoglalt ember vagyok.
– Jár esetleg olyan helyeken is, ahol a haj-
léktalanok ágyaznak meg maguknak?
Ha esik, ha fúj, nincs fedél a fejük felett?
– Ne mászkáljanak, ha esik az esõ, menje-
nek haza.
– Nincs nekik lakásuk, ez a helyzet. Nem
tudnak hova hazamenni.
– Szerezzenek lakást, az ördög vinné el!

– Ön tényleg ilyen naiv? Sokszor egy falat
kenyérre sincs pénzük, jóember, nem
hogy lakásvásárlásra. Ott hevernek sár-
ban-hóban éjszaka.
– Haj, haj!
– Mondja meg õszintén: nincs Önnek lel-
kifurdalása a palotáival, villáival, luxusla-
kásaival?
– Õszintén: egyáltalán nincs. Én megdol-
goztam azért, amim van. Dolgozzanak õk
is, ne lófráljanak a városban.
– De nincs munkájuk, ember! Az Ön cé-
geitõl is nemrég rúgtak ki száz fõt.
– Ne tévesszük össze a cégeket népjóléti
intézményekkel. Ha elkezdenénk jóté-
konykodni, hamar tönkremennénk. Így
mûködik a gazdaság.
– Elég rosszul mûködik. Nem enged teret
az emberségnek. Ha Önben volna egy
grammnyi emberség, még ma fölakaszta-
ná magát.
– Azt állítja, embertelen vagyok? Én sze-
retem a gyerekemet, uram, minden újév-
kor elzarándokolok a Lenin-mauzóleum-
ba, tudja?
– Ön és a fajtája miatt éhezik a Földön
minden ötödik ember, ami százmilliókat
jelent, ezt állítom.
– Viszont ha a maga lakásában ég a vil-
lany, mûködik a hûtõgép, abban az én
munkám is benne van.
– Inkább a nyakig olajos fúrómunkásnak,
vagy az éjszakázó villanyszerelõnek mon-
danék köszönetet, nem egy dõzsölõ milli-
árdosnak. Leninnel meg nyugodtan
szembe köphetik egymást.
– Szerencséje, hogy csak fiktív interjúban
vagyunk, különben még ma nagyon meg-
csiklandoznák magát a smasszereim.
– Szerencsém.

(L. A.)

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2007. október 20-án, szombaton.

Z E N G Õ V Á S Á R É SZ E N G Õ V Á S Á R É S
T Ö K F E S Z T I V Á LT Ö K F E S Z T I V Á L

2007. október 27-én2007. október 27-én
15 ó15 órárátótól: nél: népmûpmûvévészeti kirakodószeti kirakodóvávásásár:r:

kosaras-, gyöngyfûzõmester, gyertyakészítõ, kerámiás, bõrárus, csuhéfokosaras-, gyöngyfûzõmester, gyertyakészítõ, kerámiás, bõrárus, csuhéfo--
nó, fémmûves, ékszeres, szõnyegkészítõ, fafaragó, mézkészítõ.nó, fémmûves, ékszeres, szõnyegkészítõ, fafaragó, mézkészítõ. A vásároA vásáro--
zás ideje alatt töklámpások készítése folyik, melyre szeretettel várunkzás ideje alatt töklámpások készítése folyik, melyre szeretettel várunk
minden érdeklõdõt.minden érdeklõdõt.

18 ó18 óra: töra: tökláklámpámpás felvonulás felvonuláss

„„OktóOktóberben mindenki tudja máberben mindenki tudja már tör tökékéletesen,letesen,
Nincs biztonságban egyetlen tök élete sem.”Nincs biztonságban egyetlen tök élete sem.”

Helyszín: Zengõ Óvoda, Sárbogárd, Mikes köz 3.Helyszín: Zengõ Óvoda, Sárbogárd, Mikes köz 3.
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Igaz mese
Egyszer volt Miklóson, a Miklós utcán
túl, a faluszéli nádasos tavon is túl, élt egy
kislány. A nevét nem mondom meg, csak
azt, hogy ennek a kislánynak a neve azt je-
lentette: ajándék. Úgy érezte, hogy õt
mindenki nagyon szereti a családjában.
Amikor nagyobbacska lett, akkor értette
meg, hogy az ajándékot mindenki szereti,
mert az ajándékot szeretetbõl adják egy-
másnak az emberek. Nagyon örült, hogy
õ maga is ajándék lehet. Annak is örült,
hogy ha õ kapott ajándékot. Késõbb már
õ is adott ajándékot. Azt is megtapasztal-
ta, hogy milyen jó érzés az, ha mások
örülnek az ajándéknak. Ajándékot kapni
jó, ajándékot adni jó – ezt szûrte le magá-
nak.
Ez a kislány, akirõl most mesélek, nagyon
szerette az állatokat. Legjobban az orosz-
lánt, a cicát, a rókát, a lovat, az akvárium-
ban úszkáló halakat kedvelte. A szülei
többször el is vitték az állatkertbe, ahol
sokféle állatot ismert meg. A nagymamá-
jával pedig a Tropikáriumban volt, ahol
úgy érezte, mintha ott lenne a halak kö-
zött. Hosszan elnézte a magasan repülõ
madarakat. Amikor megtanult olvasni,
állandóan az állatokról olvasott. Elolvas-
ta az Oroszlánkirályt, a Vukot, lapozgat-
ta a Csodálatos állatvilág köteteit. Sok-
szor gondolt arra, hogy milyen jó lenne
repülni, mint a madarak, úszni, mint a
halak, lovon lovagolni, cicát simogatni,
doromboltatni.

Most azt mesélem el, amikor a legna-
gyobb öröm érte. Egyszer a telefonhoz
hívták a szülei, hogy valaki vele akar be-
szélni. Nagyon meglepõdött, csodálko-
zott. A beszélõ hangja ismerõs volt, de
nem tudta, hogy ki az. Azt kérdezte tõle:
— Szeretnél-e repülni, lovagolni?
A kislány elõször megszólalni se tudott,
majd örömmel azt felelte:
— Igen!
— Akkor adok neked egy jegyet, amivel
elmehetsz egy táborba — válaszolta az is-
meretlen ismerõs. Akkor már a hangját is
felismerte: a Csodadoktor volt, a jótevõ,
akinek nagyon sokat köszönhetett.
A kislány még sokáig nem akarta elhinni,
hogy amirõl álmodozott, az megtörténik.
Aztán vége lett a tanévnek, s jött a nyár,
és elrepült a felhõk felett vele egy repülõ.
Messze vitte, a tengeren is túlra, egy ke-
rek erdõ közepére, egy kerek tónak part-
ján lévõ Bátor Tábor egyik kunyhójába.
Elsõ nap lovagoltak, második nap csóna-
káztak, harmadik nap halat fogtak… Úgy
telt el hét nap, mintha csak mese lett vol-
na.
Aki nem hiszi, járjon utána, hiszen akirõl
az igaz mesét leírtam, azt a Tisza utcában
meg is találja.

Kovács Dóra 5. b osztályos tanuló

Rejtvény

Csalóka kérdések

Tíz gyertya ég. Hármat elfújsz, hány
marad?

Milyen hordóba nem tudsz bort tölte-
ni?

Mi van az üres üvegben?

Hogy hívják Makón a talicskát?

Hogy hívják a gyereket magyarul?

Beküldési határidõ: 2007. október 22.

Heti idõjárás
Csütörtökön északnyugat felõl hidegfront éri el
hazánkat. Hatására erõsen megnövekszik a felhõzet, és elõbb északnyugaton, dél-
utántól már másutt is egyre többfelé valószínû esõ, zápor. Pénteken a megerõsödõ,
olykor viharossá fokozódó északi széllel igen hûvös levegõ árasztja el térségünket;
a gyakori felhõátvonulásokból záporok, a hegyekben hózáporok várhatóak. A hét-
vége idõjárására vonatkozó számítások bizonytalansága még igen jelentõs. A jelen-
leg legvalószínûbb forgatókönyv alapján végig az átlagosnál jóval hûvösebb marad
az idõ; szombaton és vasárnap a változó felhõzetbõl szórványosan alakul ki zápor,
néhol hózápor, majd hétfõn beborul az ég, és többfelé elered az esõ. A várható nap-
pali hõmérséklet csütörtökön 14, 19, pénteken 8, 13, szombaton, vasárnap 7, 12,
hétfõn 5, 10 fok várható. www.metnet.hu

Megfejtés
A 41. heti rejtvény helyes megfejtése: 1.
Hét, mert csak egy fiútestvére volt a hat
lánynak. 2. A csizmadia a kétláb: ül a
háromlábú kiszéken, s varrja az egy-
lábat, vagyis a csizmát. Bemegy a kutya –
az a négyláb –, elkapja a csizmát… a töb-
bit már érted.

Helyes megfejtést küldött be:

DÖRÖGDI PETIKE
Sárbogárd, Damjanich u. 30.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

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).

(AWI, AWI-COMBI)
keresünk.

Kiemelt bérezés
(megegyezés alapján).

Érdeklõdni: 06 (20) 344 4710

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Október 20., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Gyerekeknek 10.25 Napfényes
Kythera 10.55 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló háza 12.00 Hírek 12.05 Foga-
dóóra 12.35 Ízvadász 13.05 Babatévé 13.35 MultiKlikk 14.05 Válaszd a mozgást!
14.20 Út Pekingbe 14.50 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája magazin 15.20 A Cirque
de Soleil elõadása: Saltimbanco 16.40 Körmendi János 80 éves 17.40 Klipperek
18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Karmesterverseny 21.15 Agatha
Cristie: A Bertram szálló 23.20 Dob+basszus 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05
Veszedelmes viszonyok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.50 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.50 A dadus 14.20 Tengeri õrjárat 15.25 Döglött
akták 16.25 Gyilkosság a Fehér házban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Sa-
lamon király kincse 22.45 Forma-1 0.50 Fifti-fifti 2.40 Fókusz plussz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.55 Szurikáták udvarháza 11.30 Babavilág 12.00 TotalCar
12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Csillag-
kapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés 20.10 A cég – A
Cia regénye 22.20 A sakál 0.45 Amerikai nindzsa 2. – A leszámolás 2.20 Ed
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 13.05 Kabaréklub 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Ma-
gyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.04 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Változatok egy gyerekdalra – Varró Dániel irodalmi
stílusparódiái 20.23 Megszakítottam egy regényt – Györe Balázs verseskötete a
szerzõ elõadásában 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 21., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.00 Egyszer volt… 9.55 „Így szól az Úr!” 10.00
Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.35 Útmutató 11.05 Bap-
tista jelképek 11.30 Evangélikus jelképek 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét kõmíves
12.40 TS – Gyorsasági motoros vb 13.45 TS – Férfikosárlabda bajnoki mérkõzés
15.40 Stílus 16.10 Panoráma vasárnap 17.05 Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O. M. –
Musical—Operett-magazin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 — Második évad 22.50 Hírek
23.00 TS – Sport7 23.55 TS – Motorsport 0.25 TS – Gyorsasági motoros vb 1.20
MultiKlikk
RTL KLUB: 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.50 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.10 Tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.30 Inuyasha 10.00 Recept-
klub 10.20 Játék 11.15 Európai idõ 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Egy igazi
nõ története 12.35 Tuti gimi 13.25 Uniqa magyar autósportmagazin 13.40 John
Doe – A múlt nélküli ember 14.35 A dadus 15.35 Doki 16.35 Medicopter 117-Légi
mentõk 17.30 Forma-1 20.00 Híradó 20.30 A kismenõ 22.20 Heti hetes 23.40 Gyil-
kosság forgatókönyve 1.40 Portré 2.00 Bármi áron
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 Mentõhelikopter 12.25
Knight Rider 13.20 Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység fantomja 15.25
Smallville 16.25 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 A cég – A Cia regénye 22.05 Lesz ez még így se! 0.45 Képírók 3.00
Napló 3.50 Esküdt ellenségek – Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.00 Kárpát-medencei kró-
nika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Református istentisztelet köz-
vetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene határok nélkül 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum 16.04
Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Váloga-
tás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Ter-
mészetes halál – Drámai kompozíció Somogyi Imre írásaiból 23.50 Zene 24.00
Éjszaka

Október 22., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Fantasztikus nagynéni 8.45 Az Alhambra jóslata 10.15 Fogtündér,
hol vagy? 10.45 Az erdõ kapitánya 12.00 Hírek 12.05 Roma magazin 12.35
Domovina 13.05 A sokszínû vallás 13.20 BBC-exkluzív 14.15 Lisa 16.10 Heuréka!
16.15 Marci 16.35 Tevaasasplaket–Domino BHSE 18.30 Halhatatlanok Társulata
19.20 Arany János: Mindvégig 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Ünnepi dísz-elõ-
adás a Magyar Állami Operaházban 21.15 Régi idõk focija 22.40 Hírek 22.45
Sporthírek 22.55 Titkos szolgálat – MI-5 23.55 A Híd
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel 6.10 Slayers – A kis boszor-
kány 6.30 Kölyökklub 9.25 Receptklub 9.35 A gyûrû átka 12.55 A modern Robinson
család 14.55 Gyermeknepper 16.40 Serif az égbõl 18.30 Híradó 19.05 Mirõl álmo-
dik a lány? 21.15 Sebhelyek 23.15 Csapataink harcban álltak 0.50 Kimondatlan
2.40 Bundesliga 3.40 AutóMánia

TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.00 Szindbád – A hét tenger legendája 8.25 Hüvelyk Matyi
10.05 Telitalálat 12.00 A vad Kurdisztánon át 14.00 Ghost 16.30 Szerelmes hangje-
gyek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 A cég – A Cia regénye 21.35 True Lies – Két
tûz között 0.20 Viharfelhõk a szerelem kék egén
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Zene 6.00 180 perc 6.15
Sport 8.04 Fegyház 9.00 Napközben 11.05 Csendes kiáltás… 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Sinistra körzet 13.24 Petõfi Sándor Úti levelek Kerényi Fri-
gyeshez 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Lengyel tollal a magyar októ-
berrõl 15.05 Csendes kiáltás 16.05 Íris Disse: Álmodott az idõ – 1956 18.02 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport 19.20 Záhonyban történt 19.45 Nyel-
vész 19.50 Mese 20.04 Rozsda õsz 20.25 Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én
hetem 21.04 Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene
0.10 Éjszaka

Október 23., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 A fantasztikus nagynéni 9.00 Naplófilm, 12 voltam 56-ban 10.00
Közvetítés a köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonásáról 10.20 Magyarok
cselekedetei 1956. október 23. 10.30 Till filkó 12.00 Hírek 12.10 Srpski ekran 12.35
Unser Bildschirm 13.05 Engedjétek hozzám 13.15 Katolikus krónika 13.45 A Feszti-
vál zenekar Dél-Amerikában 14.15 Hanna, Anna meg a mamut 14.45 Lilly átment a
falon 16.20 Magyarország 1956 – A BBC jelenti 17.20 Hírek 17.30 Szabadság-em-
lékgyûlés a Parlamentnél 18.25 Életképek 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Koszo-
rúzási ünnepség az Ötvenhatosok terén 20.00 Köszönet a szabadság hõseinek
20.40 Rózsadomb 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 A mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub
9.25 Receptklub 9.40 Babylon – Az ismeretlen faj 11.25 Loch Ness mélyén 13.50
Kung-fu – A film 15.05 Bosszúállók 16.40 A seriff és az idegen 18.30 Híradó 19.05
Bolondos dallamok – Újra bevetésen 20.50 Válótársak 22.30 Mansfield 1.10 Mûhi-
ba 2.50 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.20 Õslények országa 9. – Utazás a nagy vízhez 7.40 Óriás-
láb esete Hendersonékkal 9.55 A pénz boldogít 12.05 Az ezüstoroszlán birodalmá-
ban 14.20 D’ Artagnan és a három testõr 16.15 Twister 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.30 Szabadság, szerelem 21.50 Egy fiúról 23.50 Telitalálat 1.40 A házvezetõnõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Zene 6.00 180 perc 6.15
Sport 8.05 Láthatatlanok 9.00 Napközben 11.05 Ahova Te mégy, oda megyek én
is… 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Petõfi Sándor úti versei 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 15.04 Szíhalom—Budaörs—Ung-
vár—Sztrij 15.30 Eljön a fekete katona 16.05 Lélegzetvételnyi szabadság 17.30
Krónika 18.02 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 A
snagovi gyerekek 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: Rozsda õsz
20.25 Zene 21.04 Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Október 24., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 A társulat 11.00 Csár-
dáskirálynõ 11.15 Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Fogadóóra 14.00 Drága doktor úr 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuré-
ka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros
17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este
23.35 Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 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 23.15 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Az utolsó serif 2.25 Az
internet csodái 2.45 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 A negyedik tenor 13.20 Észbontó 14.20 Melrose Place
15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor
House 22.10 Jericho 23.10 A küszöb 0.10 Tények este 0.45 Széfbe zárt igazság
2.25 Drága testek 3.15 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 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.24 Petõfi
Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez 13.30 A református egyház 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 19.00 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelvész 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház: Rozsda õsz 20.25 Zene 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Október 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Önök kérték! 10.55 Cinecitta 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.25 Feszti körkép 14.00 Drá-
ga doktor úr 14.55 KészPénz 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55
Pingvinkék 16.05 Heuréka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00
Hírek 17.05 Kisváros 17.50 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 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 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 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 Házon kívül 2.00 Medikusok 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 Paulie 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00 Rex fel-
ügyelõ 16.55 Monk – Flúgos nyomozó 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Golyóálló 22.40 Nyomtalanul 23.40 Té-
nyek este 0.10 Strucc 1.40 Che Guevara nyomában 2.50 Aktív 3.20 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 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.24 Petõfi
Sándor úti versei 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 tudo-
mány 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelvész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház:
Rozsda õsz 20.25 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éj-
szaka

Október 26., PÉNTEK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Tiszta kabaré! 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sír-
jaik hol domborulnak…13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.15 Ablak 2. 16.10
Heuréka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisvá-
ros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 2. 22.05 Péntek
este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 TS – Bajnokok Ligája gólösszefoglaló 0.45 TS – Bajnokok Ligája labdarú-
gó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.30 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 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 Odaát 0.20 Reflektor 0.40 Van ke-
gyelem? 2.45 Itthon 3.00 Az internet csodái 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.05 Stahl konyhája
9.10 Betûbár 10.00 Teleshop 11.10 Bombabébi 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 Médiacápa 23.10 Bosszúálló ragadozó 0.50
Tények este 1.20 Ördögi nyomozó 2.10 Reménysziget 3.00 Aktív 3.30 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 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.25 Petõfi
Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez 13.30 Az unitárius egyház 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 Rádiószínház: Rozsda õsz 20.25 Zene 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonás-
ok 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon:
Október 20., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Nyulász Péter a Zengõ Óvodában (55’), Lá-
togatás a Sárréti Íjász Clubban (30’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Gázmodul—ÖTYE kézi, 21.00 Sárbogárd—Kisapostag foci,
23.00 Lapszemle
Október 21., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Ünnep a Rucz-farmon (60’), Idõsek napja
Alapon (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Kórustalálkozó az evangé-
likusoknál 1. rész, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 22., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00,
13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút: Egymás közt ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Október 23., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 A palackozóüzem (30’),
A sárbogárdi kórus Somorján és Pozsonyban (úti film — 60’), Szüret Pálfán
(60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Varázs Garázs—Légió 2000 kézi, 21.00
Sárbogárd—Füle foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 24., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Varázs Garázs—Lé-
gió 2000 kézi, 10.00 Sárbogárd—Füle foci, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Kórustalálkozó az evangélikusoknál 1. rész, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS!, 20.30 Teremfoci: Extrém—Légió
2000-Fair Bútor, OMV—Memphis Plusz, 23.00 Lapszemle
Október 25., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Extrém—Légió
2000-Fair Bútor, OMV—Memphis Plusz, 12.00 Lapszemle, 13.00 Kistérségi
ülés Alapon (110’), 16.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00
A palackozóüzem (30’), A sárbogárdi kórus Somorján és Pozsonyban (úti film
— 60’), Szüret Pálfán (60’), 23.00 Lapszemle
Október 26., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Kórustalálkozó az evangélikusoknál
1. rész, 12.00 Lapszemle, 13.00 Kistérségi ülés Alapon (110’), 16.00 A palacko-
zóüzem (30’), A sárbogárdi kórus Somorján és Pozsonyban (úti film — 60’),
Szüret Pálfán (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Sportképek: Beszélgetés az asztali-
teniszrõl (ism.), Pingpongmeccs, 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 Bogárdi TV mûsorrendje
a cecei térségben

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres telepü-
léseken a helyi csatornán október 17-én, 14 órától október 24-én, 14 óráig az
alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 9 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Sziréna (40 perc), Híradó (35 perc), Beszélgetés a Lang házaspárral (50 perc),
Lélekút: Egymás közt (95 perc), 100 éves a Rucz-farm (80 perc), Fejér Megyei
Közgyûlés (30 perc), Látogatás a Sárréti Íjász Klubban (30 perc), Idõsek napja
Alapon (60 perc), Kézilabda: Qualitybuild–Légió 2000 (50 perc), Nyulász Péter a
Zengõ óvodába (60 perc), Ferencváros–Mezõszilas öregfiú-találkozó (100
perc), Kistérségi ülés Alapon (90 perc), Lapszemle (30 perc).

Kellemes szórakozást kíván
a Bogárdi TV szerkesztõsége minden kedves nézõnknek!
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, te-
lefon: 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)

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 kony-
hás, sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igé-
nyesnek jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon: 06
(20) 437 4869. (300422)

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

Sárbogárd központjában 2 szobás felújított tár-
sasházi lakás eladó, vagy kertes házra cserélhetõ.
Telefon: 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.
Telefon: 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.
Matiz (2000-es) eladó. Telefon: 06 (25) 460 835.
(300188)

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

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

Takarmánytök és étkezési burgonya eladó
Cecén. Telefon: 06 (30) 348 6234.
Gyógymasszázs. Mezõné, 06 (30) 5812 353.
(300190)

Az Ady-lakótelepen egyszobás, igényesen felújí-
tott földszinti lakás eladó. Ár: megegyezés szerint.
06 (70) 3389 574. (300507)

Téglaépületû, földszinti lakás Árpád-lakótelepen,
felújítva, sürgõsen eladó. 06 (30) 604 3314. (300417)

Ady-lakótelepen 2. emeleti erkélyes lakás
100%-ig igényesen felújítva eladó. 06 (20) 560
2973. (300106)

Kukoricát, búzát, árpát, tritikálét, napraforgót vá-
sárolnék. 06 (30) 382 4133. (300196)

Jó állapotban lévõ öntött radiátorok eladók. 06
(30) 483 1603. (300511)

15 fõs kisbusz bel- és külföldi utakra rendelhetõ.
06 (70) 334 9149. (300531)

Családi ház eladó. 06 (30) 226 6707. (300528)

Családi ház albérletbe kiadó. 06 (30) 396 2706.
(300527)

Iveco 35c13, 2,8 TD, aludobozos, emelõhátfalas
teherautó B kategóriával vezethetõ, friss mûszaki-
val, kitûnõ állapotban eladó. Gréta Bútor, Sárbo-
gárd, Tompa M. utca 25. 06 (20) 494 8898.
Adósságrendezõ és lakáscélú jelzáloghitelek
akár 0% önerõtõl, közvetítõi díj nélkül. Érdeklõdni:
06 (20) 524 5305. (300522)

Családi ház, szépen felújított, sürgõsen, áron alul
eladó. Köztársaság út 168. 06 (30) 348 4373.
(300517)

Egyszobás lakás kiadó. 06 (30) 647 4441. (300534)

Jogosítvány! A Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel
2007. október 19-én, 17 órakor a sárbogárdi mû-
velõdési központban. Érdeklõdni a helyszínen, te-
lefonon: 06 (30) 9939 285. (300535)

Italbolt kiadó. 06 (30) 855 9694. (300544)

51 éves rokkantnyugdíjas vallásos férfi, hasonló
típusú hölgyet keres tartós kapcsolatra. 06 (20)
910 7585. (300539)

Eladó Sárbogárd központjában 1,5 szobás, erké-
lyes elsõ emeleti lakás reális áron. Telefon: 06
(30) 855 0727. (300204)

1989-es, 4 ütemû Wartburg kombi eladó. Irányár:
80.000 Ft. Telefon: 06 (30) 551 7522. (300536)

Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (300215)

Árvácska kapható, Tinódi u. 21. 70 Ft/tõ. (300214)

XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt
állapotban eladó. 06 (20) 394 2372.
Akció! Szezon elõtti nagy árengedménnyel télika-
bátok kaphatók az Atlanta Sportboltban! (300213)

Kuvasz-komondor, 7 hónapos 10.000 Ft-ért el-
adó. 06 (30) 937 4635.
Parkosításhoz 60-80 cm-es ezüstfenyõk eladók.
Ugyanitt üzemképes, átfolyós rendszerrel meleg-
vizet is adó gázkazán. 06 (70) 315 3696. (300211)

Egyszobás kiadó lakást keresek. 06 (30) 234
9339. (300210)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Telefon: 06 (30) 355 3289.
220 literes hûtõszekrény, hatfiókos fagyasztó-
szekrény–fagyasztóláda, 6 személyes mosogató-
gép eladó. Telefon: 06 (70) 213 7256. (300208)

JAWA Mustang motorkerékpár szép, újszerû ál-
lapotban eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 219 2052.
(3000207)

Alig használt babakocsi, gyermekruhák és cipõk
eladók. Érdeklõdni: 06 (30) 482 1634. (300549)

Sárbogárdon 70 m2-es felújított ház, összköz-
mûves, rendezett telken eladó. Telefon: 06 (20)
333 1590. (300550)

Nyolchetes palotapincsi kiskutyák eladók Sárbo-
gárdon. 06 (20) 318 9178. (300548)

Újszerû, nagyméretû Brendon járóka eladó. 06
(20) 490 8798. (300547)

Ház eladó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni:
06 (30) 389 8926.
Sárszentmiklóson jó állapotban lévõ öreg ház el-
adó. Ár: 3,3 millió Ft. Telefon: 06 (70) 456 7367.
(300546)

Szabadegyházán építési telek eladó. Ár: 1 millió
Ft. 06 (20) 385 0592. (300545)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (300216)

Lakás kiadó az üzletközpontban. 06 (30) 2099
371.
Ingyenes betanítás munkalehetõséggel! Jelent-
kezés: 06 (20) 584 4187, 06 (20) 982 2764.

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

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

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

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.

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

AKCIÓ
OKTÓBER 19-TÕL!

MÉCSESEK 45 Ft-tól
KOSZORÚK 400 Ft-tól
LENOR Flamenco 1 liter 380 Ft
ARIEL 350 gr 250 Ft
PALMOLIVE tusfürdõ 2 féle 299 Ft
OB normal 16 db 410 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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VITA-PIG TÁP
kis- és nagykereskedés
Sárbogárd, Vasút út 2.
AKCIÓS termékeink az alábbi árakon:

1. egységes kedvenc granulált 3.000 Ft/ 40 kg
(gazdasági állatoknak)

2. malac takarmánykeverék, dercés 3.630 Ft/40 kg

3. malac 15-60 kg-ig, élõsúlyig 3.460 Ft/30 kg
(süldõ koncentrátum)

4. süldõ/hízó koncentrátum 3.300 Ft/30 kg
50-120 kg élõsúlyig

5. takarmányliszt 2.420 Ft/40 kg

6. búzakorpa 1.650 Ft/30 kg

Kedves régi és új vásárlóink mellé várjuk viszonteladók
jelentkezését további kedvezménnyel!

5 tonna felett ingyenes házhoz szállítás!
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 7-17 óráig,

szombaton 7-12 óráig, vasárnap zárva.

Telefon: 06 (20) 9692 377, 06 (25) 460 531

Kineziológia két napban

Sokan jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják vál-
lalni a négynapos intenzív tanfolyamot, ezért átalakítottam kétnaposra,
és ebben a két napban minden alapvetõ dolgot megtanítok. Amennyi-
ben a tanfolyam résztvevõi mélyebb ismereteket szeretnének, erre a
késõbbiekben lehetõséget biztosítok.

Takács Kati kineziológus

A BELSÕ BÉKE FELFEDEZÉSÉNEK ÚTJA —
AZ ÖNISMERET KALANDJA — KINEZIOLÓGIA

A CSALÁDBAN ÉS A MINDENNAPOKBAN
Leendõ szülõknek és gyakorló apukáknak, anyukáknak a CSALÁD vé-
delmére, egy kineziológus tapasztalatai alapján.
Életfilozófia és megoldástechnikák elsajátítása november 10-11-én,
9—17 óráig, intenzív, kétnapos tanfolyam keretében Sárbogárdon, a
mûvelõdési házban.
Feltárható a problémák MIÉRT-je, illetve a megoldás és a lehetséges út
a HOGYAN-ra.
Ezzel sokat segíthetsz magadon, családtagjaidon, embertársaidon,
hogy szebbé, boldogabbá tehesd közvetlen kapcsolataidat, s megtalál-
hasd a helyed a világban.
A tanfolyam díja két napra: 12.000 Ft.

Szeretettel várlak!
Jelentkezés: Takács Kati kineziológusnál, tel.: 06 (30) 9869 670.
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Gondolkodjunk!
Megint olvastam, most Michael LeBoeuf
„Az önszervezés iskolája – Hogyan telje-
sítsünk többet fele annyi idõ alatt” c.
könyvét.
Nagyon szórakoztató könyv, olvasás köz-
ben rengeteget nevettem, és a szerzõ
ajánlása szerint ki is jegyzeteltem, hogy
bármikor ismételhessem az új ismerete-
ket.
A következõ fejezeteket tartalmazza a
könyv: 1. Terv az eredményesség javítá-
sára, 2. A rajt, 3. Az idõpocsékolás leküz-
dése, 4. Csapatmunka.
Nagyon tetszettek az ismert és ismeretlen
személyek különféle mondásai.
Na, akkor nevessünk, mert a nevetés
egészséges, és persze gondolkodjunk,
mert az meg szükséges!
Don Marquis mondta: „ha valaki azt
mondja, a sikerhez kemény munka vezet,
kérdezd meg tõle, kié?”

Thoreantól származik: „nem elég szorgos-
kodnunk, a kérdés az, hogy miben szorgos-
kodunk.” Thomas Carlyle szerint: „az em-
ber eszközhasználó állat…, eszközök nél-
kül semmi, eszközökkel minden.”
Russel Lowell úgy vélte: „azok, akiknek
nincs semmi mondanivalójuk, rendszerint
megtalálják a leghosszabb módját annak,
hogy ezt kifejtsék.”
Theodore Roosevelt szerint: „az írásnak
nincs sok értelme, hacsak el nem olvassák,
elolvasni pedig csak azt lehet, ami olvasha-
tó.”
Nõi szemmel látva a világot Eleanor
Roosevelt úgy vélte: „hozzájárulásod nél-
kül senki nem tudja elérni, hogy alacso-
nyabb rendûnek érezd magad.”
Ben Franklin frappáns kijelentése: „há-
rom ember akkor tud titkot tartani, ha kö-
zülük kettõ már halott.”
Eugene Benge tanácsa: „tanulj meg odafi-
gyelni másokra, meglátod, hihetetlenül
szép dolgok fognak történni veled. Akik el-
várnak bizonyos dolgokat, nem kapnak
semmit, akik mindig adnak, azok kapnak
is.” Nicholas Chamfort figyelmeztetett:

„csak az agglegény felesége és az aggszûz
gyerekei lehetnek tökéletesek.”
Lyndon Johnson véleménye: „Elküld-
hetsz valakit a pokolba, de nagyon nehéz
elérni, hogy valóban oda menjen.”
Hendrik van Loon (a bizottságokról):
„olyan csoport, amely kizárólag akkor ér el
eredményeket, ha a három tagja közül egy
hiányzik, egy pedig véletlenül éppen beteg.”
Az eddigi idézetek ismert személyektõl
származnak, de mint mindjárt kiderül,
nem szabad figyelmen kívül hagyni az is-
meretlent sem: „egy bölcs majom sosem
majomkodik egy másik majom majmá-
val.”
Szabad a gazda! Vajon már megint kikre
gondolok? Hát persze, hogy az összefér-
hetetlenekre. Alig várom, mikor tör már
ki az országos botrány, olyan vérzivataros
idõket élünk. Egy barátnõm évekkel ez-
elõtt megjósolta: lesztek ti még a bará-
toddal a Blikk címlapján. Jaj, nem nekem
mondta!

CSIBEGÉP
(Csizmadiáné

Boros Edit Gréta)

Iványi Józsefet és feleségét köszöntötték családtagjaik 50 éves házassági évforduló-
juk alkalmából a hétvégén. 1957. október 12-én esküdtek örök hûséget a sárszent-

miklósi katolikus templomban Tar János sárszentmiklósi esperes plébános elõtt. Az
aranylakodalomra sátrat állítottak a sárszentmiklósi Jókai utcai családi ház udvarán.
Amikor összegyûlt az egész család, gyalog elindultak a templomba, hogy a család ba-
rátja, Bodisch Ferenc nyugalmazott plébános elõtt megerõsítsék az 50 évvel ezelõtt
tett esküjüket.

Hargitai Lajos

AranylakodalomAranylakodalom

Azt hittem, nem jól látok, amikor megpil-
lantottam a régi Béke étterem frontját. 3

különbözõ, rikító színnel festették le ugyanis,
amik még egymáshoz sem illenek, nemhogy a
szépen felújított pártás ház és a Rossmann épü-
lete mellé. A városképbe meg aztán pláne nem.
A tulajdonos hova tette a szemét? Ezzel aztán
végképp nem vonzza oda a vendégeket vélemé-
nyem szerint. Habár a muslincáknak úgyis
mindegy, hol isznak.
A polgármesteri hivatal illetékesei ilyenkor mi-
ért nem lépnek föl keményen? Ha valaki, hát
õk megakadályozhatnák az ilyen szörnyszüle-
ményeket, illetve kiküszöbölhetnék a város
külsején esett csorbát.

Hargitai Kiss Virág

Las Vegas márLas Vegas már
Sárbogárdon is?Sárbogárdon is?


