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„Ha el is mentem, itt marad a léptem”
Hajdani munkahelyén, a Sárszent-

miklósi Általános Iskolában ve-
hette át aranydiplomáját Marth Bé-
láné Zsuzsika szombaton délután, kol-
légái körében. Horváth Ferencné, az
iskola igazgatója köszöntötte Õt e jeles
alkalomból a következõ szavakkal:

„— Tudom, hogy számodra ez az iskola
többet jelent bármilyen díszesen beren-
dezett teremnél, mert ide hazajössz. Ott
van a szívedben a közös munkával megte-
remtett iskola, a tanórákon a füzetek fölé
hajló gyerekek feje, a vándortáborok, a
napközi. Ugyanazzal a türelemmel, igé-
nyességgel fordulnál feléjük most is, mint
régen, mert ezt nem lehet elfelejteni. Tu-
dom, hogy álmodsz is errõl, mert a taní-
tást abbahagyni nem lehet.
Nem ismertél lehetetlent, ha a gyerekek-
rõl volt szó. Színházba, operába, múze-
umba veled mindig bejutottunk. Vesztes
helyzeteket is nyerõre fordítottál, ha kel-
lett, kedves mosollyal, könyörgéssel, ha-
tározottsággal, kitartó rábeszéléssel.
A tantestületben az általatok kijelölt utat
folytatjuk. Odaadó, példás, kollégáid szá-

mára is követendõ munkát végeztél pá-
lyafutásod során.”
Zsuzsika — Móré lányként — Cecén vé-
gezte az általános iskolát, majd a sárbo-
gárdi tanítóképzõben, annak megszûnte
után pedig Székesfehérváron, a Vasvári
Pál Tanítóképzõben folytatta tanulmá-
nyait. 1957-ben tette le a képesítõvizsgát.
1955-56-ban az iskola hagyományos taní-
tói versenyén a legjobb tanító lett. 1956-
ban ösztöndíjjal az ELTE biológia—föld-
rajz szakán tanult tovább, ám édesanyja
súlyos betegsége és a forradalmi esemé-
nyek miatt ezt megszakította. Fehérvár-
csurgón, majd Cecén kezdett tanítani.
1958-ban kötöttek házasságot Marth Bé-
lával. Két gyermekük született: Béla és
Péter. A házaspár Sárszentmiklóson
kezdte közös pedagógusi pályafutását,
innen mentek nyugdíjba is. Imádták a
gyerekeket, a tanítást... és egymást.
Zsuzsika jelenleg Kisapostagon él fiával.
Sokat olvas, utazik, és a sárbogárdi ve-
gyes kar tagja.
Miután kollégái és Juhász János polgár-
mester felköszöntötték és ajándékokkal

halmozták el Õt, Zsuzsika egy Goethe-
-idézettel emlékezett vissza az iskolában
eltöltött évekre és szeretett férjére,
Bélára, aki testben sajnos már nem lehe-
tett ott ezen az eseményen:

„Ha el is mentem, itt leszek veled,
Leszek a lelkeden aranykeret.
Mindig itt leszek titkon, észrevétlen,
Ha el is mentem, itt maradt a léptem
Végig kopog az édes otthonon....”

„Sokat követeltem a gyerekektõl és a kol-
légáktól is” — mondta Zsuzsika. — „De
azt megtanultam: követelhetünk, tisztel-
hetünk, de a szeretetnek sokkal nagyobb
hangsúlyt kell kapnia.”
Végül köszönetét fejezte ki ezért a szép
napért, hogy együtt lehetett a kollégáival.

Hargitai Kiss Virág

Az esõ miatt szinte mindenhol módosult
az ünnep helyszíne. Cecén, Alapon, Sár-
bogárdon a mûvelõdési házban ünnepel-
tek.

(Írásunk az 5. oldalon olvasható.)

Esõben ünnepeltünkEsõben ünnepeltünk
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A soros testületi ülésre kissé foghíjasan
jöttek el most a képviselõk. Összesen
ugyanis 14-en vettek részt a napirend tár-
gyalásán.

Civil téma

A civil szervezetek beszámolói kapcsán
Etelvári Zoltán megjegyezte: Nagyon
örülök, hogy az egyesületek jól mûköd-
nek. Külön örülök Rétszilasnak, hogy
szépen fejlõdik és jó a közösségi élet. Mi
az oka annak, hogy Sárhatvan közel
300.000 Ft-tal kevesebbet kapott, mint a
körülbelül ugyanakkora Rétszilas? Ta-
valy még 200.000 Ft-ot adott a mozgássé-
rülteknek a testület, az idén „csak”
150.000 Ft-ot. Ezzel nem értek egyet. Va-
lamikor megszavaztunk sebességjelzõ
táblákat az SZTK elé meg Miklósra. Ez-
zel mi van?

Juhász János: Nem nyert a pályázat. Azt
nem tudom, mi az oka, hogy Rétszilas
többet kapott.

Nedoba Károly: 200.000 Ft-ot nyert a
rétszilasi egyesület, és ebben bent van a
nyugdíjasklub is. Sárhatvan 110.000 Ft-ot
kapott, amiben bent van a nyugdíjasklub
meg a klub is.

Etelvári: Közelíteni kellene ezeket az
összegeket a lakosság számarányához.
De mindkettõnek keveslem ezt az ösz-
szeget.

Õri Gyula: A Pusztaegresért Egyesület-
nek a megítélt összeg a rezsinek a fedezé-
sére sem volt elég. Arányaiban nézve én
sem tartom igazságosnak az elosztást. A
politikai hovatartozást nem kellene
ilyenkor figyelembe venni. Az ott élõ em-
berekkel szúrunk ki.

Szakács Benõné: Az idõsek napját
100.000 Ft-ból sikerült megcsinálni, ami
annak köszönhetõ, hogy nagyon szépen
kaptunk adományokat, amit ezúton is
szeretnék megköszönni. Nagyon kevesen
voltunk a képviselõk közül a rendezvé-
nyen.

Nyugdíjba vonult
Varga László pedagógus

A közmûvelõdési, kulturális intézmé-
nyek beszámolói kapcsán Varga László
(hitoktató) megköszönte a szervezetek
munkáját, külön kiemelve a sárszentmik-
lósi klub nyugdíjba vonult vezetõjét, Var-
ga Lászlót (pedagógus), aki hosszú idõn
keresztül a közmûvelõdés egyik úttörõje
volt Sárbogárdon.

Gazdára vár
a pusztaegresi klub

A pusztaegresi klub továbbmûködtetésé-
re ismét pályázatot írnak ki, mivel azt
közmûvelõdési megállapodással kíván-
ják ezután is továbbmûködtetni. Az ön-
kormányzat a sikeres pályázónak 2008-
ban 970 ezer Ft támogatást biztosít. A pá-
lyázat benyújtásának határideje 2007. ok-
tóber 25., az elbírálás határideje decem-
ber 14., a kiértesítés határideje december
20. A részletekrõl a hivatalban lehet ér-
deklõdni.

Pénzmag a szélessávúból

A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
2006 szeptemberében a hálózat üzemel-
tetését bérbe adta a Dunakanyar Hol-
ding Kft.-nek 5 évre. A bérleti díjból szár-
mazó bevételre a társulásnak jelenleg
nincs szüksége, mivel a rendszer üzemel-
tetésérõl a bérlõnek kell gondoskodnia a
szerzõdés idejére, ezért a tagtelepülések-
nek részesedésük arányában osztják ki a
bevételt. Az összesen 6.466.146 Ft-ból
Sárbogárd 4.828.051 Ft-ot kap.
Etelvári: Mikor fog a szélessávú hálózat
üzemelni?
Juhász: November 23-án lesz az ünnepé-
lyes avatás.
Schmidt Lóránd: Arra kérem az önkor-
mányzatot, illetve a társulatot, hogy errõl
valamilyen formában tájékoztassuk az
embereket.

Megújul a kultúrház

A József Attila Mûvelõdési Központ fel-
újítására bruttó 2 millió Ft-ot nyert a
„Közkincs” pályázaton az önkormányzat,
melyhez bruttó 223.000 Ft-ot tettek hoz-
zá önrészként. Eredetileg 4.474.000 Ft
összköltséggel tervezték a felújítást, de a
kisebb mértékû támogatás miatt most
„csupán” egy részleges felújításra kerül-
het sor. A semminél azonban ez is jobb.

Bõvül a töbörzsöki
temetõ

A töbörzsöki temetõ bõvítése céljából
megvásárolja a testület a 1251/2 hrsz-ú,
2608 m2 nagyságú, beépítetlen területet
bruttó 1 millió Ft-ért.

Szociális feladatok
kistérségi szinten

Szándéknyilatkozatot fogadtak el, misze-
rint január 1-jétõl kistérségi szinten, in-
tézményfenntartó társulás útján kívánják
ellátni a szociális étkeztetést, házi segít-
ségnyújtást, nappali szociális feladatokat
az Egyesített Szociális Intézmény, vala-
mint a családsegítõ feladatokat a Köz-
ponti Általános Iskola, Óvoda, Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mûködé-
si területének kiterjesztésével. Erre a le-
hívható plusz normatívák miatt van szük-
ség. (Részletek a 4. oldalon.)

Nem csatlakoznak

Nem csatlakozik a testület a Fejér Megyei
Közgyûlés azon kezdeményezéséhez, mi-
szerint egy Szolidaritási Alapot hozná-
nak létre az önkormányzatok egyes fej-
lesztési feladatainak megvalósításához.
Ebbe a lakosságszám arányában 35-40
Ft/fõ hozzájárulást kellene befizetni
évente. Az elõterjesztõ Juhász szerint ez
az alap semmivel sem nyújtana többet,
mint a kistérségi keretek közötti pénz-
ügyi alap.

Antennatorony települ

A Magyar Telekom Nyrt. (Budapest)
megbízásából az AZITOP Bt. (Sárbo-
gárd) a vasútállomás és a Haladás utca
környékén egy 40 m magas mobilátjátszó
tornyot szeretne létesíteni, önkormány-
zati tulajdonú területen. Bérleti díjként
ezért 2020. december 31-éig az inflációt
követõ évi bruttó 500 ezer Ft-ot fizetne.
A testület a legalkalmasabbnak a 1099
hrsz-ú területet találta, és évi bruttó 1
millió Ft-ban határozták meg a bérleti
díjat.
Bártfai Antal javasolta: Próbáljunk hatni
a szolgáltatóra, hogy ne egy vaslétesít-
mény jöjjön létre, hanem egy látványos,
szép torony, ami Sárbogárdra jellemzõ.
Az indítványt elfogadta a testület.
Horváth Tibor: Megkerestek a környék-
beli lakók, hogy ne szavazzam meg ezt a
létesítményt, mert az ingatlanok értéke le
fog csökkenni emiatt.
Szakácsné érintettség miatt nem szava-
zott.

Gyógyszertár
a rendelõintézet mellett

A Patikamérleg Bt. ügyvezetõje, Dobos
Ferenc gyógyszerész az önkormányzat
tulajdonában és a Fejér Megyei Szent
György Kórház kezelésében lévõ rende-
lõintézetben gyógyszertárat szeretne
nyitni, melyhez a bt. által megvásárolt te-
rületen, a rendelõ szomszédságában par-
kolóhelyek kialakítását is biztosítaná.
Amennyiben a rendelõintézetben nem

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület október 19-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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lehetséges a gyógyszertár nyitása, akkor a
nevezett ingatlanon építi meg azt. A
testület — bérbe adható helyiség hiányá-
ban — nem támogatta a kérést.

Pályázat

Pályázni kíván a testület a Közép-Dunán-
túli Operatív Program Közoktatás Inf-
rastrukturális Fejlesztés keretében a
Központi Általános Iskola, Óvoda, Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
központi iskolaépületének felújítására
(nyílászárók cseréje, burkolat-felújítás,
szigetelés, akadálymentesítés stb.). A tá-
mogatás mértéke maximum 90 %. A pá-
lyázatot külsõ pályázatíró céggel készít-
teti el az önkormányzat. Hogy a két leg-
kedvezõbb ajánlatot tevõ cég közül pon-
tosan melyikkel, azt a testület határozata
alapján a polgármester dönti el. Az
biztos, hogy az egyik cég 3, a másik 4 %-át
kéri az elnyert összegnek.

Bejelentések

Rigó László: Köszönet Szõnyegi Lajos-
nak a közvilágítás megjavításáért Rétszi-
lason, Berki Istvánnak a 63-ason végzen-
dõ javítási munkálatokért, a rendõrség-
nek pedig a gyorshajtókkal szembeni in-
tézkedésekért. A 63-as út állapota sok he-
lyen hagy kívánnivalót maga után. Hama-
rosan felállításra kerül a Toyota—-
Strasszer által felajánlott buszmegálló,
aminek az aljzatát befejeztük a közmun-
kásokkal.
Nedoba: A Penny elõtt történt egy súlyos
baleset. Az emberek ott elmondták ne-
kem, hogy kaotikus az állapot a 63-as
úton, lámpa kellene. Ezt tolmácsoltam a
kapitánynak, aki úgy nyilatkozott, hogy
vannak rövid és hosszú távú elképzelései,
amiket nagyon szívesen megosztana a
testülettel. Javaslom, hogy adjunk neki
lehetõséget erre a jövõ hónapban.
Ferencz Kornél: Az Esélyek Házában egy
névre szóló oklevelet vehettem át a
kislóki roma kulturális és sportnap meg-
rendezéséért. Mivel ez közös munka volt,
szeretném megköszönni az önkormány-
zatnak, illetve a civil bizottságnak a támo-
gatást, együttmûködést, valamint a roma
kisebbségi önkormányzat munkáját. A
mûszaki osztálynak köszönöm a gyors
segítséget a közvilágítás ügyében.
Õri: Pusztaegresen az Ady Endre utcán
kb. 250 méter hosszan szinte kikerülhe-
tetlen, óriási kátyúk vannak. Ott egy bolt
meg az óvoda, amiknek a megközelítése
egyre nehezebb.
Schmidt: Az úttest szélén, a biciklisávban
a lyukak még mindig ott vannak, ami na-
gyon balesetveszélyes. Az egészségbolt-
tal szemben nem lehet úgy áthaladni,
hogy a biciklis ki ne kanyarodjon a fõútra.
Etelvári: Keleti szél esetén istentelen bûz
terjeng Sárbogárdon. Ennek utána kelle-
ne nézni. Aki a volt Béke étteremmel

szemben lakik, majdnem rosszul lett,
amikor meglátta a papagájszínû épületet.
Nincs a városnak olyan rendelete, hogy a
tulajdonosnak ki kell kérnie az önkor-
mányzat véleményét, milyenre festheti a
tulajdonát? A pesti és a pécsi vonatokhoz
véletlenül sincs helyi járat. Az egyik la-
kásotthon vezetõje panaszolta, hogy hét-
fõrõl keddre virradóra egy nem sárbogár-
di orvos volt ügyeletben. Amikor kihív-
ták, letolta õket, hogy miért nem mennek
be. A felújított utak sok helyen feltöre-
deznek. Meg kellene kérni a rendõröket,
hogy jobban figyeljenek oda a teherau-
tókra.

Fricskák

Etelvári dicsérte a mûszaki osztály veze-
tõjének munkáját is.
Juhász: Most hányast adsz neki? A fél-
éves bizonyítvány kettes volt.
Etelvári: Szõnyegi Lajosnak ötöst adok.
Juhász: De aki a közhasznú meg közcélú
munka munkáltatója — Juhász János —,
annak meg egyest?
Etelvári: Azért egyest nem adtam.
Juhász: Kettest, oké.
Etelvári: Négyes alá, egye fene.
Juhász: Javul a bizonyítvány.
Bártfai: A következõ évi költségve-
tés-tervezetre való felkészülés jegyében
szeretném megkérni a jegyzõ asszonyt,
hogy a hivatal dolgozóinál nézzék meg,
megvan-e mindenkinek a szükséges kép-
zettsége, hogy ha pénzt kell rá fordítani,
akkor keretet biztosíthassunk hozzá. Eb-
ben az esztendõben a vízmû elmondása
szerint csak egy szennyvízszállítmány ér-
kezett a szennyvíztelepre. Ha máshová
viszik a szennyvizet, akkor lehet, hogy
amiatt van bûz a városban.
Horváth: Közeleg a búcsú ideje Mikló-
son. Arra szeretném fölhívni a figyelmet,
hogy ne ebédidõben kelljen kiszaladgálni
rendet rakni az emlékmû körüli kvadozás
miatt. Legyen idõben kijelölve ott a hely,
legyen összeszedve a bérleti díj, a búcsú
után pedig a szemét. A Vezér utca Ma-
gyar utca felõli bejárójánál jókora gödör
van, a másik részén meg púp.
Gábris István: Én is szeretném megkö-
szönni, de sajnos nincs kinek, hogy eltelt
megint egy hónap anélkül, hogy Vezér és

Magyar utca sarkával történt volna vala-
mi.
Szõnyegi Lajos: A helyszíni bejárás meg-
volt, a kivitelezõ november elejéig vállal-
ta a teljes körû javítást.
Gábris: A Huba utcában, a dombtetõn,
meg van töredezve az aszfalt. Ott is biz-
tatni kellene a kivitelezõt, hogy használja
a vízmértéket. Az alapi út mellett van egy
illegális szemétlerakó. Napról napra köb-
méterszámra hordják ki oda a szemetet.
Sinka Attila: A Mikes közi óvodában a
sok lombhulladék elszállításához kérnek
segítséget.
Bódai Gábor: A rendelõ fõbejáratától
egy szemeteskukát eltulajdonítottak, pó-
tolni kellene.
Varga: A búcsúval kapcsolatban: jó len-
ne, ha az önkormányzat részérõl valaki
felügyelné az ottani dolgokat. A Vasút
utca csatlakozásánál megoldást kellene
keresni a gyalogosok átkelésére. A Ka-
zinczy és Kölcsey utca lakói kérdezik,
hogy lakó-pihenõövezetté lehetne-e nyil-
vánítani az U-alakú utcát. A miklósi rava-
talozót mindenszentek napján, 15 órakor
szeretnénk egy ünnepség keretében át-
adni. Várhatóan a töbörzsöki ravatalozó
avatására is e napon kerül sor.
Bártfai: A lakosság nem biztos, hogy tud-
ja, hogy a kislóki szeméttelepen minden-
ki évente 1 köbméter szemetet ingyene-
sen elhelyezhet.
Dr. Krupa Rozália: A Mikes közi óvoda
vezetõje a központi intézmény vezetõjé-
hez forduljon, hogy rendeljenek egy plusz
konténert a hulladék elszállítására. A la-
kó-pihenõövezetté nyilvánítás a rendezé-
si tervtõl függ. A testület döntött a neve-
lési—oktatási intézmények átszervezésé-
rõl és a kötelezõ, illetve az oktatási tör-
vényben engedélyezett, létszámhatáron
felüli csoportlétszámokról. Az OKÉV
ezt helybenhagyta; megérkezett az állam-
igazgatási határozat csoportokra lebont-
va, hogy melyik óvodában, milyen cso-
portok, milyen maximális létszámmal
mûködhetnek.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

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.

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Kistérség
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás október 15-én
Alapon ülésezett. Ezen a kistérség településeinek polgár-
mesterei, jegyzõi vettek részt. Több, a közös együttmûkö-
dést célzó témát is tárgyaltak.

Szolidaritási Alap

Elsõként a megyei közös Szolidaritási Alap új lehetõségeirõl
tárgyaltak. Vendégként Búzás Erzsébet, a megyei önkormány-
zat irodavezetõje adott tájékoztatót az alapról. Elmondta, hogy
ennek, valamint a pénzügyi és a katasztrófavédelmi alapnak a
legtöbb település tagja a Sárbogárdi kistérségbõl. A pénzügyi
alapban 6, a katasztrófavédelmi alapban pedig 9 település vesz
részt. A megyei önkormányzat célja, hogy a megye anyagi rész-
vállalásával egységes Szolidaritási Alapot hozzanak létre. Ha
ebben a települések megegyeznek, a megye ugyanannyival já-
rulna hozzá az alaphoz, mint amennyit a települések adnak.
A térség polgármesterei támogatták a megye elképzelését, an-
nak részleteit azonban még ki kell dolgozni.

Szociális ellátás kistérségi szinten

A szociális ellátás és a családsegítõ munka közös mûködtetésé-
re dolgozott ki javaslatot a kistérségi iroda. A kérdés tárgyalásá-
ban a mezõszilasi, cecei és sárbogárdi családsegítõ szolgálatok
vezetõi is részt vettek.
Tóth Ervin irodavezetõ elõterjesztésében elmondta, hogy Mar-
tonvásáron mûködik olyan szociális intézmény, amit a kistérség

tart fenn, és 4 alapfeladatot lát el. Ennek tapasztalataira ala-
pozva tettek le az asztalra három határozati javaslatot, illetve
negyedikként a megyével való együttmûködés is számításba jö-
het. Az A) variáció szerint a szociális alapszolgáltatásokat egy
olyan kistérségi intézményben látnák el, amely emellett még el-
látna néhány szakosított ellátási formát is. Figyelembe vették a
házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást, az idõsek klubját, továbbá a jelenleg Sár-
bogárdon, az Egyesített Szociális Intézmény által mûködtetett
idõsek otthonát, az átmeneti gondozóházat és a hajléktalan-
szállót. Ez azt jelenti, hogy az Egyesített Szociális Intézményt a
kistérség átvenné üzemeltetésre. A B) variáció szerint a család-
segítõ és gyermekjólétre már kialakult együttmûködésre építe-
nének intézményfenntartó társulás formájában, két egységben.
Az egyik Sárbogárd—Hantos—Nagylók gyermekjóléti és csa-
ládsegítõ feladatait látja el, a másik egységben a többi 7 telepü-
lés hozna létre egy közös intézményt. A kormányzat az A) válto-
zatot segíti jobban anyagi támogatással — 61 millió Ft körüli a
többlettámogatás, amit a kistérség le tudna hívni. A B) verzió-
ban ez 41 millió Ft.
Méhes Lajosné elmondta, hogy eddig Cece—Alap—Alsó-
szentiván négyórás alkalmazottal látta el ezeket a feladatokat,
ami nem volt elegendõ, mert egyre több olyan család kerül a pe-
rifériára, akik segítséget igényelnek. Alap támogatja a közös
kistérségi fenntartású intézmény létrejöttét.
Nagy Lajos ezzel szintén egyetértett.
Dr. Krupa Rozália sárbogárdi jegyzõ és Juhász János polgár-
mester egyértelmûvé tették, hogy Sárbogárdnak nem felel meg
az A) változat, mely szerint a feladatot teljes egészében önálló
kistérségi intézményként látnák el. A B) változatot viszont elfo-
gadnák.
Mivel Sárbogárd nélkül a kistérségi közös intézmény nem hoz-
ható létre, kényszerûen egyhangúan elfogadták a 20 millióval
kevesebb támogatást jelentõ B) változatot.

Szociális koncepció elkészítése

Mivel a pályázatoknál kérik, hogy legyen a kistérségnek egysé-
ges egészségügyi, szociális koncepciója, ennek elkészítésére ár-
ajánlatokat kértek be. A Szövõszék Kft. 500.000 Ft-os ajánlatát
fogadták el egyhangúlag.

Szenior sportprogram

Méhes Lajosné adott tájékoztatót arról, hogy a kistérség pályá-
zott a Szenior sportprogramra: A 200.000 Ft-os támogatáshoz
az 50.000 Ft-os önrészt megszavazták. A Mikulás-futást 50.000
Ft-tal támogatják.

Hargitai Lajos
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A forradalomra
emlékeztünk

Az esõs idõ miatt több helyen a kultúrházakban tartották az ün-
nepi megemlékezéseket.

Cecén

Az általános iskolások dokumentum-hangjátékot mutattak be,
Móré Boglárka pedig verset mondott a mûvelõdési ház nagyter-
mében összegyûlt nagyszámú közönség elõtt. Varga Gábor pol-
gármester ünnepi köszöntõje után a színpad szélén meggyújtott
gyertyák mellé helyezték el az emlékezés koszorúit.

Alapon

Herr Ferenc nyugalmazott pedagógus ünnepi beszéde után az
általános iskolás irodalmi csoport adott emlékmûsort. Itt is telt-
ház volt az ünnepélyen.

Sárbogárdon

A kultúrházban, maroknyi közönség elõtt tartott megemléke-
zés után koszorút helyeztek el a nemzetõrség emléktáblájánál.
Utána a Hõsök terén lévõ emlékmûegyüttesnél lévõ emléktáb-
lánál koszorúztak az önkormányzat és a civil szervezetek
képviselõi.
A lakótelep elõtti parkban lévõ '56-os fekete márvány emlék-
mûnél a Kapocs Egyesület szervezett csendes megemlékezést.
Itt Bártfai Antal felolvasta a forradalom sárbogárdi hõsi halot-
tainak névsorát, majd a koszorúzás után emlékfát ültettek el a
parkban. /H/

1956 —
világító fáklya

Kétszeres ünnep volt Abán október 23-án. E napon vették át
ugyanis a magisztrátus tagjai Kossa Lajos polgármestertõl meg-
bízólevelüket, Aba méltó külsõbe foglalt, 2010-ig szóló gazda-
sági programját, valamint Varga Csaba szociológustól az õ és
szerzõtársa által írt Új demokrácia címû könyvet — útravalóul
ahhoz a nemes feladathoz, melyre közösen vállalkoztak. Egy-
ben ez volt a magisztrátus elsõ hivatalos ülése is, melyen Varga
Csaba tartott gondolatébresztõ elõadást Milyen világban élünk
és mi a dolgunk? címmel.

Nem véletlenül esett erre a napra ez az esemény. 2005. október
23-án, az ünnepség keretében jelentették be elõször azon szán-
dékukat, hogy meg kívánják alapítani a magisztrátust; egy hó-
nappal ezelõtt tettek esküt a magiszterek; és nem utolsó sorban
szeretnék továbbvinni 1956 örökségét is, hiszen akkor páratlan
összefogásról tett tanúságot a magyarság.
Az alakuló ülést ünnepi megemlékezés követte a színházterem-
ben. Az Aba Sámuel Általános Iskola drámás diákjai adtak mû-
sort Fábián Judit vezetésével, majd a színjátszók árnyjátéka kí-
séretében megtekinthettük azokat az interjúkat, melyeket Ge-
lencsér Balázs, Kossa Lajos és Skoda István készítettek több
mint tíz éve a faluban élõ idõsekkel — köztük az egykori forra-
dalmi tanács még élõ tagjaival — a helyi forradalmi események
kapcsán. Az utolsó kérdésre, hogy mit jelent 1956, egyikük így
felelt: '56 egy világító fáklya, mely a ma élõknek és az utódoknak
is utat mutat.
A Sárvíz Néptáncegyüttes mûsorszámát követõen fáklyákkal,
zászlókkal vonultak az egybegyûltek a forradalom és szabad-
ságharc és áldozatai tiszteletére állított emlékmûhöz, hogy el-
helyezzék az emlékezés virágait.

Hargitai Kiss Virág
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Szüreti mulatság Sárhatvanon
Metszõ szélben gyülekezett a sárhatvani klubnál a falu népe
szüreti felvonulásra. Bizony, november közeledtével nem na-
gyon akadt szõlõ, amit a kocsikra lehetett volna tenni díszítés-
nek. De annyi azért került, ami az almákkal, színes szalagokkal
együtt még hangulatosabbá tette az esti bálra elõkészített klub-
helyiséget.
A klub elõtti fedett placcon Farkas József kavargatta a gulyást,
amikor megérkeztem, és ott osztották a lélekmelegítõt is. Köz-
ben hátul várakozott a Kálozról jött két kocsi, Nádi Gyula és Pá-
linkás István fogatai. A csikósok már „izzították” a lovaikat és
az ostoraikat a felvonulásra. Aztán jöttek picik, nagyok, még
nagyobbak — annyian öltöztek be, hogy azon csodálkoztunk
páran, ki fogja majd nézni a menetet. Aztán rájöttünk, mindegy,
hiszen az a lényeg, hogy jól érezze magát mindenki.
A bíró szerepét Baki Ferenc töltötte be, mellette Sohár Mária
volt a bíróné. Bátai László feleségével az oldalán látta el a kisbí-
rói teendõket. A szépkorú asszonyok közül cigánynak öltöztek
be néhányan, nagy derültséget keltve nemcsak ruházatukkal,
hanem nagyszerû alakításukkal is.

Miután egy csoportképre összeállt a sereglet, ki kocsin, ki gya-
log indult el a csikósok mögött. A zene ugyan makrancoskodott,
de az asszonyok, lányok feltalálták magukat: népdalokat éne-
kelve, egymásba karolva vonultak a kocsik után.

Hargitai Kiss Virág

Osztálytalálkozó 40 év után
Az alapi Arany János Általános Iskola
1967-ben végzett nyolcadikosai 40 év
után találkoztak újra régi iskolájukban a
hétvégén. Osztályfõnökük, Herr Ferenc
fogadta õket. Kovács Ernõ volt igazgató
és felesége, valamint Tiringer Mihály tor-
natanár is eljöttek a találkozóra.
A gyülekezõ osztálytársakkal együtt né-
zegettük a régi tablót, amit egy kis idõre
leakasztottak a folyosói helyérõl és felvit-
tek a tanterembe. A tablóról bájos kis
gyermekarcok mosolyogtak ránk. Sokan
alig ismerték meg egymást a találkozás-
kor. Nem csoda, hiszen az ötven év nem
múlt el senkin nyomtalanul. De senki
nem panaszkodott. Zámbó Péter határõr
ezredes számolt be talán legszínesebben
és leghosszabban az életérõl, munkájá-
ról, gyermekeirõl.
Legtöbben felnõtt gyermekekkel, sõt,
unokákkal büszkélkedhetnek. Sokan
nyugdíjasok már. Bodoki Béla a sárbo-
gárdi rendõrségtõl ment nyugdíjba, de õ

és a többi már nyugdíjas osztálytárs is ar-
ról vallott, hogy nem álltak le, hanem
mind találtak hasznos elfoglaltságot
nyugdíj után is. Mind büszkék az alapi
gyökerekre, a régi iskolára. Gyakran visz-
szalátogatnak a szülõfaluba azok is, aki-
ket messze sodort az élet ettõl a kis falu-
tól.

Herr Feri bácsi a régi megsárgult osztály-
naplóból szólította sorban a régi nebuló-
kat „felelésre” az „élet” tantárgyból.
Mindenki jól vizsgázott, ezért tanáraiktól
dicséretet is kaptak.
A találkozó közös vacsorával folytatódott
Sárbogárdon.

Hargitai Lajos
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A pálfai szüret
A Bogárdi TV mûsorát Pálfán is lehet fogni, ezért a pálfaiak
kérték, hogy vegyük fel az õ szüreti felvonulásukat is. Ezt a hé-
ten láthatják a televízió nézõi. Kérték, tegyük be õket az újságba
is, hiszen õk olyan távol vannak a világtól, hogy ritkán esik szó az
ottani eseményekrõl a sajtóban.

Pálfa már Tolna megyéhez tartozó zsákfalu, Illyés Gyula, Lázár
Ervin hazája. Illyés Gyula a Pálfához tartozó Rácegrespusztán
járt iskolába. Az iskola épülete ma múzeumként fogadja az ér-
deklõdõket. Körülötte a régi cselédházak üresen állnak. Tolná-
ba csak a Fejér megyei Vajtán keresztül tudnak eljutni autók-
nak is járható úton. Simontornyára nehezen járható földút ve-
zet, Sárszentlõrincre pedig most készült el egy keskeny kísérleti
út.
Az összetartó faluközösség emlékezetes, szép szüreti felvonu-
lást rendezett az idén. A felvonulás is bizonyította, hogy ezer

szállal kötõdnek a két kö-
zeli, Fejér megyei telepü-
léshez: Cecéhez és Vajtá-
hoz.
A felvonulásban részt vett
több cecei fogatos, a cecei
Gerlice Néptáncegyüttes
tagjai, a cecei asszony- és
férfikórus.
A pálfai polgármester,
Bérdi Imre rozmaringág-
gal a zakózsebében kísérte
végig a felvonulókat.
Büszkén vallott a pálfaiak

hagyománytiszteletérõl, a falu összetartásáról. Ennek ez a kö-
zös ünnep, a szüreti felvonulás egyik pompás megnyilvánulása.
A látványos felvonulás után a kultúrházban adtak mûsort a he-
lyiek és a vendégek a szép számban összegyûlt érdeklõdõ kö-
zönségnek. A közös vacsora után pedig hajnalig tartó mulatsá-
gon szórakozott a falu népe.

Hargitai Lajos

Szüret Vajtán
A vajtai szüreti felvonulást vasárnap rendezték. A régi iskola
udvarán gyülekeztek a felvonulók. A faluban több helyen ven-
dégséggel várták a szüretiseket. Itt az a szokás, hogy a gazdagon
feldíszített koronát a legények viszik elöl, gyalog, a vállukon át-
vetett rúdon. Utánuk énekelve megy a csõszlányok, csõszlegé-
nyek serege, majd kocsin a betyárok, csaposlegények, gyerekek
és két zenészkocsi. Az egyiken a györkönyi fúvószenekar fújta a
talpalávaló nótákat. Minipónin egy kislány is felvonult népvise-
letbe öltözve.
A falu központjában szalmabálából rakott asztaloknál két ha-
talmas férfi- és nõi bábu hirdette a szüreti felvonulást, úgyhogy
aki áthajtott a falun, megállhatott megnézni a menetet. A vendéglátó házaknál megálltak a felvonulók, táncoltak, a kis-

bíró kihirdette a felvonulás utáni mûsort és az esti mulatságot.
A fõtéren az egyik háznál a kaput feldíszítették szõlõvel, dísztö-
kökkel, kukoricacsövekkel, úgy várták a szüretiseket. A szépen
megterített, feldíszített asztalokra a környékbeliek rengeteg
ételt, italt, süteményt hordtak össze. Sokan kijöttek ide a látvá-
nyosságra. Ostorpattogás hirdette a szüreti menet közeledtét.
Amikor megérkeztek, letették a legények a koronát. A kisbíró
illendõen köszöntötte a falu népét. Ezután a györkönyi nép-
tánccsoport látványos táncának tapsolt az utca népe, majd éne-
keltek a vajtai énekkaros asszonyok, végül mindenki táncolt
még egyet. Ettek, ittak, és a menet indult tovább. Az utolsó állo-
más a Rucz-farm volt, ahol szintén pazar vendéglátásban volt
része a társaságnak.
A felvonulás után az étteremben rendeztek mûsort, este pedig
táncmulatságra invitálták a falu népét.

Hargitai Lajos
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–Sárbogárd LSC
városi teremlabdarúgó-bajnokság

II. forduló eredményei:

Légió 2000-Fair Bútor—
Flamengó 3:0 (2:0)

Vezette: Szakács I. Légió 2000–Fair Bútor: Me-
gyesi, Németh, Csuti II., Magyar, Mondovics.
Csere: Csuti I., Egei, Horváth, Szilágyi Cs., Szi-
lágyi F. Flamengó: Gál, Vass, Berta, Verbóczki,
Lakatos. Csere: Banda, Derecskei, Tóth, Parlag,
Varga.
Jóiramú, sportszerû mérkõzésen Gál rossz kido-
básai borzolták a kedélyeket. A többet támadó
Légió több helyzetet dolgozott ki, ráadásul két-
szer eredményes is volt. Feltámadt a Flamengó
is. Sorra dolgozta ki a helyzeteket, azokat el is
puskázta. A második félidõben is tovább táma-
dott a Légió, mely két kapufás lövéssel is páro-
sult, na meg természetesen Magyar-góllal. Így a
mesterhármas eldöntötte a három pont sorsát.
Megérdemelten nyert a Légió. Góllövõ: Magyar
3.

DKS—Twister 1:8 (1:1)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Domján, So-
mogyvári, Czaffer J., Czaffer Z. Twister: Balogh,
Szabó M., Tóth, Bognár T., Budai. Csere: Bodoki,
Szabó L.
Megint késve kezdõdött a mérkõzés, mert a DKS
megint nem volt ki. Egy félidõt bírtak erõnléttel,
eddig voltak partnerek a mérkõzésen. A második
félidõ elején a Twister eldöntötte a három pont
sorsát, majd tetszés szerint érte el góljait. Ha
Suplicz nem véd jól, akkor a gólkülönbség na-
gyobb arányú is lehetett volna. Csere nélkül nem
megy! Ezt már a múlt héten is leírtam. Sárga lap:
Suplicz, illetve Bognár T. Góllövõk: Domján, illet-
ve Tóth 2, Szabó L. 2, Balogh 1, Bognár T. 2, Budai
1.

Big Daddy Laca bisztró –
Haladás 0:1 (0:1)

Vezette: Szakács I. Laca bisztró: Huszár L., Ko-
vács, Kiss, Fazekas, Bereczki. Csere: Sereg, Ro-
dó. Haladás: Géczi, Szalai, Kis Szabó, Szántó Zs.,
Szántó K. Csere: Balogh.
Alacsony színvonalú, sok hibával tarkított mérkõ-
zésen a Haladás lõtt egy gólt, és ez eldöntötte a
három pont sorsát. Csak ennek örülhet a Haladás.
Sárga lap: Kiss, illetve Szántó K. Góllövõ: Szántó
K.

Pusztaegresi Fiúk—
B. B. Truck SE 0:1 (0:0)

Vezette: Szakács I. P. egres: Ellenbruck, Magya-
rosi, Batári, Fodor, Kolonics. Csere: Bihar, Egyed,
Varjas, Õri Cs., Magyar, Kurgya. B. B. Truck SE:
Meilinger, Balázs, Dobrovoczki, Zádori, Varga.
Csere: Bognár, Gilicze, Simon, Kovács, Zobák.
Igen jó iramú mérkõzésen a Pusztaegresi Fiúknak
voltak nagyobb helyzetei, de Fodor kétszer is hi-
bázott. Mindkét oldalon a kapusok a helyükön vol-
tak, ziccerhelyzetben biztosan hárítottak. A má-
sodik félidõben kitámadták a pusztaegresieket,
és majdnem ráfizettek. Zádori nagy helyzetet pus-
kázott el. Büntetõhöz jutott jogosan a B. B. Truck,
melyet Zádori értékesített. A gól megzavarta a fi-
úkat, harcoltak az egyenlítésért, de nem jött
össze. A játék képe alapján a döntetlen igazságo-
sabb lett volna. Sárga lap: Batári. Góllövõ: Zádori.

Vasutas—Vidámfiúk 4:4 (2:0)
Vezette: Ébl M. Vasutas: Katona, Czeiner, Fésû,
Gászler, Soós. Csere: Bozsoki, Guszejnov, Babits,
Dravecz. Vidámfiúk: Kiss, Huszti N., Antal, Né-
meth, Horváth I. Csere: Huszti L., Huszti J., Hor-
váth II., Farkas.
Érdekes mérkõzés volt. A küzdelem dominált a
pályán. Megérdemelt három nullás Vasutas-ve-
zetés után egyenlítettek a Vidámfiúk. Egy pilla-
natnyi kihagyás, megint vezet a Vasutas. Nem
adták fel a küzdelmet, a végén egyenlítettek a Vi-
dámfiúk. Góllövõk: Soós, Dravecz, Gászler, Bo-
zsoki, illetve Huszti L., Horváth I. 2, Huszti N.

Sárkeresztúr KIKE—
Krencz Nagyker 2:2 (1:0)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger
J., Sütõ, Szauervein. Csere: Madár, Hajdinger Z.
Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki, Király, Somogyi,
Csendes. Csere: Schneider, Szecsõdi.
Igazságos eredmény született a mérkõzésen. Sü-
tõ jól eltalált lövésével szerezte meg a vezetést a
KIKE a többet hibázó Krencz-csapat ellen. A má-
sodik félidõ elején egyenlített a Krencz. Pálinkás
nem tudta felszedni a labdát Hajdinger Z. elõl,
visszapattant elé a labda, és cimbalomszögbõl
megszerezte a vezetést. Távoli lövéssel egyenlí-
tett a Krencz Nagyker csapata. Góllövõk: Sütõ,
Hajdinger Z., illetve Somogyi, Csendes.

Arsenal—Extrém 2:9 (2:5)
Vezette: Szakács I. Arsenal: Csajbók, Derecskei,
Farkas, Veres P., Kiss A. Csere: Kiss R. Extrém:
Vörös, Dévényi, Juhász, Vámosi, Horváth. Csere:
Pálinkás.
Csak egy csapat volt a pályán, melynek az akara-
ta érvényesült. Az Extrém jobb csapat, megérde-
melte a nagy gólarányú gyõzelmet. Sportszerû
mérkõzés. Góllövõk: Derecskei 2, illetve Vámosi
4, Juhász, Pálinkás, Horváth, Dévényi 2.

Taki Team—Magnum VBT
2:4 (2:3)

Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Bodó,
Rohonczi M., Geiger, Rohonczi G. Csere: Kocsis,
Tar, Vörös Z. Magnum VBT: Györök, Vinkelmann
T., Mihalkó, Bor, Lakatos. Csere: Csendes, Máté
Sz., Vinkelmann Zs., Vörös G.
A mérkõzés elején tudatosabban játszott a Taki
Team, mégis a Magnum ért el gólt. A labda Bor
elé pattant, aki nem hibázott. Ez a gól felhozta a
Magnumot, aztán pedig Geiger egyenlített. Po-
tyogtak a gólok, szögletnél nem figyeltek a védõk,
Lakatos szemfüles gólt szerzett. Szöglet a másik
oldalon, itt pedig Tar góljával egyenlített a Taki-
csapat. Mihalkó lövésével szemben Lajtos tehe-
tetlen volt. A második félidõben még tovább nö-
velték az iramot a csapatok. Sok helyzet adódott
mindkét kapu elõtt. Míg a Taki kihagyta a jobbnál
jobb helyzeteket, addig kontrából tovább növelte
elõnyét a Magnum, ezzel el is döntötték a három
pont sorsát az eseménydús mérkõzésen. Sárga
lap: Mihalkó. Góllövõk: Geiger, Tar, illetve Bor,
Lakatos, Mihalkó, Vörös G.

Reál Margit—Cece Öregfiúk
2:2 (0:1)

Vezette: Tóth I. Reál Margit: Verbóczki, Illyés,
Fövenyi, Hollósi, Kiss J. Csere: Fekete, Kis Cs.,
Márton, Rozgonyi. Cece Öregfiúk: Takács, Kla-
zer, Kiss, Király, dr. Erdélyi. Csere: Démuth, Far-
kas, Fülöp, Kokics.
Kapufával, majd nagy lövéssel, egy góllal tette le
névjegyét Király. Kapufával válaszolt a Reál, na-
gyon hajtott az egyenlítésért. A vezetõ gól után
visszavett az iramból a Cece, és kihúzták az elsõ
félidõt kapott gól nélkül. A második félidõben
még jobban kitámadt a Reál, bánhatta, mert
újabb gólt kaptak. A ceceiek azt hitték, hogy meg-
van a három pont. Ezt nem így gondolta a Reál,
mert az iramot fokozva kiegyenlítettek. Nagyon
jó, hajtós mérkõzés volt. Sárga lap: Illyés. Gól-
lövõk: Kiss J. 2, illetve Király, dr. Erdélyi.

Sárbogarak—Toledo 2005.
4:12 (1:6)

Vezette: Tóth Z. Sárbogarak: Kiss, Dizseri P.,
Czipp, Kónya, Bontovics. Csere: Dizseri B., Kasza,
Németh. Toledo 2005: Csuti J., Csuti T., Bodoki,
Dombi, Kiss A. Csere: Barabás, Horváth, Kiss L,
Orbán.
Jól befûtött a Toledo a Sárbogaraknak. Még fel
sem ocsúdtak, máris gólt szerzett a Toledo, és
egy hatosig meg sem álltak. Az elsõ félidõ végén
egy gólt ért el, s ezzel szépített a Sárbogarak csa-
pata. A második félidõben tizenegyig darált a
Toledo. Ezután visszavett egy kicsit a lendületbõl,
a figyelmük is lankadt, és újabb három gólt rúgtak
a töbörzsöki fiúk. A végén Orbán állította be a vég-
eredményt. Nem egy súlycsoportba tartozott a
két csapat. Góllövõk: Dizseri P., Kónya 2, Bonto-
vics, illetve: Kiss A. 4, Kiss L. 2, Csuti T., Dombi 3,
Barabás, Orbán.

OMV—Memphis Plusz
0:1 (0:0)

Vezette: Szakács I. E mérkõzést felvételrõl októ-
ber 24-én, 20.30-kor a Bogárdi TV-ben láthatták
nézõink.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 2 - - 12:4 6
2. Memphis Plusz 2 - - 8:1 6
3. Magnum VBT 2 - - 9:5 6
4. Krencz Nagyker 1 1 - 12:3 4
5. Sárkeresztúr KIKE 1 1 - 7:3 4
6. OMV 1 - 1 10:4 3
7. Légió 2000–Fair Bútor 1 - 1 5:3 3
8. Twister 1 - 1 11:11 3
9. Taki Team - - 2 3:11 0
10. Flamengó - - 2 1:8 0
11. Arsenal - - 2 5:14 0
12. DKS - - 2 2:18 0

Fair Bútor-csoport
1. Haladás 2 - - 5:2 6
2. B. B. Truck SE 2 - - 5:3 6
3. Reál Margit 1 1 - 5:4 4
4. Toledo 2005 1 - - 12:4 3
5. Pusztaegresi Fiúk 1 - 1 6:5 3
6. Cece Öregfiúk - 2 - 3:3 2
7. Vidám Fiúk - 1 1 6:7 1
8. Vasutas - 1 1 6:8 1
9. Sárbogarak - 1 1 5:13 1
10. Bad Boys - - 1 4:6 0
11. Big Daddy Laca bisztró - - 2 3:5 0

G. F.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazga-
tósága a 2007. január 5-étõl hatályos
1/2005/EK Tanácsi Rendelet 17. cikke
(1) pontja alapján

a szállítmányozók és a
gyûjtõállomások alkalmazottai

részére tanfolyamot tart.

A tanfolyam helyszíne: a Fejér Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatósága; 8000 Szé-
kesfehérvár, Csíkvári út 15.

A tanfolyam idõpontja: 2007. november
20-22.

A tanfolyamot és a vizsgát sikeresen tel-
jesítõk számára a vizsga napján kiadják
az elõírt bizonyítványt. Egy fõ részvételi
és vizsgadíja: 15.000 Ft+ 20% áfa, me-
lyet a részvétel napján lehet készpénz-
ben teljesíteni, vagy legkésõbb a tanfo-
lyam kezdõnapjáig a MÁK 10029008-
00289775 számlaszámára átutalni.

Jelentkezni faxon (06 (22) 502 063),
vagy e-mailban

(fejermegye@oai.hu) lehet.

Sárbogárd város jegyzõje

Tájékoztatás
A KÖZÉV Kft. megkeresésére tájé-
koztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2007. november 1-jén a hulladékszállí-
tás a szokásos rendnek megfelelõen
fog történni.

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Meghívó
Örömmel tájékoztatom Sárszentmik-
lós és az egész város lakosságát, hogy
közadakozásból és a város képviselõ-
testületének döntése alapján megújult
a sárszentmiklósi temetõ ravatalozója.
Kiszolgálóhelyiségekkel egészült ki az
épület, és elkészült az elõtetõ is, mely
égbenyúló alakjával irányítja minden-
ki tekintetét az örökkévalók felé. Mint
egy óriási imádkozó kéz egyesíti mind-
azok fohászait, akik a temetõt vagy a
szertartásokat látogatva megholtjai-
kért, vagy önnön gyászuk enyhítéséért
fordulnak a Mindenható felé. Imáin-
kat ezentúl a „toronyban” elhelyezett
százéves lélekharang repíti az ég felé.
A ravatalozó épületének átadására,
feltámadásra utaló szép versekkel és
énekekkel, valamint a történelmi egy-
házak képviselõinek áldó szavaival ke-
rül sor

2007. november 1-jén,
mindenszentek napján,

délután 3 órakor.

Ugyanezen a napon,
délután 2 órakor lesz

a töbörzsöki temetõben álló
ravatalozó épület

felszentelése és átadása is.
Ez az épület is méltóbb módon fogadja
be a végsõ útjukra induló szerettein-
ket, és a búcsúzó hozzátartozókat. A
tetõ emelkedõ gerince a felfelé,
mennybe törekvõ emberi lélek szim-
bóluma, a legyezõ alakú elõtetõ pedig
Istenünk gyászunkat enyhítõ szerete-
tét jelképezi.
Mivel a temetõkert és a ravatalozó
megújult épülete Sárszentmiklóson és
Alsótöbörzsökön is az egész falué, sze-
retném, ha minél többen részt ven-
nénk az épületek felszentelésén.
A testvéregyházak és Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának nevében min-
denkit szeretettel hívok és várok!

Tisztelettel: Varga László képviselõ,
lelkipásztori kisegítõ

Emlékezés Sárkeresztúron
Szép megemlékezésnek lehettek részesei azok, akik az esõ ellenére is eljöttek a
sárkeresztúri kultúrházban tartott ünnepségre október 23-án este. A konferanszié
szerepét Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ töltötte be.

A Himnusz eléneklését követõen, világító
mécsesek fénye mellett, elsõként Bene-
dek Jenõ iskolaigazgató emlékezett meg
az 1956-os forradalomról és szabadság-
harcról, annak tanításairól. Majd az iskola
diákjai és pedagógusai együtt vonultak a
színpadra, hogy dramatikus, verses, zenés
elõadás keretében idézzék fel az 51 évvel
ezelõtti eseményeket. A csokorba gyûlt
gyerekek mellett most a tanárok ültek
padba egy '56-ot megélt osztály öregdiák-
jaiként. Megkapó és rendhagyó volt ez az
összeállítás, melyre a Szilágyi Sándor re-
formátus lelkész vezette kórus tett koro-
nát.
A mûsor végén átvonultunk a megújult Hõsök terei emlékparkba. Mindenki egy-egy
zászlót is kapott, amit a diákok készítettek. Virág Miklós polgármester beszédében el-
mondta: a tér 4,5 millió forintból újult meg, ebbõl az önkormányzatnak 1 millió Ft-ot
kellett vállalnia, a többi pályázati támogatás. Abbéli reményét fejezte ki, hogy a tér
nem lesz vandál kezek martaléka. Bognár Károly katolikus plébános illetve Szilágyi
Sándor felszentelték és megáldották a parkot. A koszorúzás után Rudniczai Rudolf
szavalata és a Szózat hangjai mellett hajtottunk fejet '56 áldozatai, hõsei elõtt.

Hargitai Kiss Virág
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LSC Sárbogárd—Füle 3:0 (0:0)
40 nézõ, Vezette: Vitányi.
LSC Sárbogárd: Sipõcz (Fûrész), Szabó
J., Tomán, Bognár, Iván (Borostyán),
Huszár, Szabó A., Hegedûs, Sebestyén,
Szabó A. (Barabás), Szabó Z.
Füle: Komlós, Molnár, Nagy, Õze, Papp,
Balla, Szücs, Molnár, Igari, Kelemen,
Cziczinger (nem érkezett meg).
Tíz emberrel kezdték a mérkõzést a ven-
dégek, de az elsõ félidõben látottak alap-
ján ez nem igazán tûnt fel senkinek sem,
játékosainknak különösen nem. Lan-
gyos, igen alacsony színvonalú elsõ fél-
idõt produkált mindkét csapat. A 3. perc-
ben Huszár hatalmas jobb oldali bedobá-
sából Szabó A. csúsztatta meg fejjel a lab-
dát, amelyet a vendégportás szedett
össze. A 4. percben Szabó keresztlabdá-
ját Sebestyén gurította vissza az érkezõ
Szabó Z. elé, akinek ballábas lövése a ka-
pusról szögletre pattant. A szögletbõl be-
ívelt labdát Bognár pöckölte fölé. A 7.
percben védõink egymást zavarták, az ol-
dalra fejelt labdát Igari alig emelte a kapu
fölé.
A 20. percben Szabó Z. futott el a bal ol-
dalon, egy csellel becsapta védõjét, azon-
ban a rövid sarokra ellõtt labdáját hárí-
totta Komlós. Öt perccel késõbb végre
egy épkézláb támadást vezettünk, amely-
nek végén Szabó Z. fejelhetett kapura,
azonban a vendégek kapusa a helyén volt.
A 34. percben még egy vendégszabadrú-
gást jegyezhettünk fel, amelyet Balla 17
m-rõl csúnyán fölé rúgott.
A második félidõben valamelyest javult a
játék színvonala. Bár a szeles, hideg idõ-

ben még így sem igazán hozta tûzbe csa-
patunk a kitartó szurkolókat.
Nehezen, csak az 53. percben sikerült
Huszár jobb oldalról laposan begurított
labdáját Szabó Z.-nek közelrõl a kapuba
pofoznia, 1:0. Megnyugtató gól volt.
Az 58. percben Szabó J. beadását Sebes-
tyén elengedte. Ezzel megzavarta a védõ-
ket. A labda Hegedûshöz került, aki az
átvett labdával egy ragyogó cselt csinált,
majd nagy nyugalommal a kapu jobb alsó
sarkába gurította a labdát. Szép jelenet
volt, 2:0.
A 64. percben Sebestyén, aki már sokad-
szor futott el a bal oldalon, beadása a cse-
reként beállt Barabás elé került. Roland
növelhette volna elõnyünket, ám közeli
pörgetése elment a kapufa mellett. A 66.
percben szép labdakihozatal után Huszár
a rövid sarokra lõtte a labdát. Az erõs lö-
vés a kapus lába között a kapuba vágó-
dott, 3:0.
Jók: LSC Sárbogárd: Sebestyén. Füle: –.
Összességében csak az eredmény elfo-
gadható. Csapatunk igen gyengén ját-
szott a sereghajtó ellen. Következõ ellen-
felünk Tác csapata lesz. A hétvégén óra-
átállításra kerül sor! Ráadásul a mérkõ-
zés kezdete is tolódik. A felnõttmérkõzés
kezdési idõpontja 13.30 óra. Az autóbusz
10.00 órakor indul a sportteleprõl.
Ifjúsági mérkõzés: A vendégek ifi csapata
nem érkezett meg a mérkõzésre. Nem ez
volt az elsõ eset ebben a bajnokságban.
Füle a megyei szövetség büntetésére szá-
míthat.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport
eredményei:

Kisapostag–Tác-Csõsz SE 2-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Me-
zei, Takács. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Pálhalma–Seregélyes 7-3 (3-1)
150 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Tóth (3), Szabó (2), Papp, Benczik, illet-
ve Tömör L., Bencsik Cs., Belovai. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 4-3.

Mezõszilas–Lajoskomárom 7-0 (2-0)
80 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Kecskés (5), Keresztúri, Balogh. Ifjúsági
mérkõzés: 10-0.

Sárbogárd–Füle 3-0 (0-0)
50 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Sza-
bó, Hegedûs, Huszár. Az ifjúsági mérkõ-
zés elmaradt.

Zichyújfalu–Adony 3-5 (1-3)
150 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Újfalusi, Németh (2), illetve Müller A.
(2), Müller M., Asztalos, Camin. Ifjúsági
mérkõzés: 2-8.

Cece–Káloz 4-2 (3-1)
100 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Juhász (3), Szûcs, illetve Molnár, Tauser.
Kiállítva Majer (Káloz). Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-3.

Enying–Baracs 1-2 (0-1)
120 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Molnár, illetve Meggyes (2). Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Mezõfalva SE–LMSK 2-1 (1-1)
100 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ:
Hajnal, Barta, illetve Csizmadia. Ifjúsági
mérkõzés: 7-0.

A Déli-csoport
eredményei:

Alap–Beloiannisz 3-0 (0-0)
Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Kristóf, Im-
re, Fenekes.

Kulcs–Perkáta 5-0 (3-0)
Vezette: Balogh. Gólszerzõ: Radnó (2),
Osváth, Dobos, Varjú.

Vajta–Mezõkomárom 5-1 (4-0)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Simon (3),
Polyák (2), illetve Fehér.

Nagyvenyim–Dég 0-0
Vezette: Németh.

Sárszentágota–Elõszállás 1-0 (0-0)
Vezette: Szabó A. Gólszerzõ: Tóth.

Besnyõ–Rácalmás SE 2-2 (1-1)
Vezette: Szabó A. Gólszerzõ: Nagy (2),
illetve Palotai, Antal.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 10 8 1 1 40-9 25
2. LMSK 10 8 1 1 19-5 25
3. Adony 10 7 2 1 28-9 23
4. Seregélyes 10 6 1 3 30-19 19
5. Baracs 10 5 2 3 19-8 17
6. Mezõszilas 10 4 2 4 28-20 14
7. Kisapostag 10 4 2 4 17-16 14
8. Enying 10 4 2 4 17-20 14
9. Káloz 10 4 - 6 21-19 12
10. Cece 10 3 3 4 17-18 12
11. Sárbogárd 10 3 3 4 14-21 12
12. Tác-Csõsz 10 3 1 6 13-22 10
13. Zichyújfalu 10 2 2 6 18-28 8
14. Lajoskomárom 10 1 1 8 1-32 4
15. Mezõfalva 10 5 2 3 12-15 2
16. Füle 10 - 1 9 3-36 1
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása:
1. Dég 9 7 2 - 22-6 23
2. Nagyvenyim 8 6 1 1 33-11 19
3. Alap 8 6 1 1 25-10 19
4. Sárszentágota 7 5 - 2 20-13 15
5. Elõszállás 9 4 2 3 24-16 14
6. Beloiannisz 7 4 1 2 13-14 13
7. Besnyõ 8 3 3 2 13-10 12
8. Rácalmás 9 2 3 4 18-22 9
9. Vajta 8 2 1 5 15-16 7
10. Kulcs 8 2 1 5 13-24 7
11. Nagylók 8 2 1 5 11-22 7
12. Mezõkomárom 9 1 - 8 12-31 3
13. Perkáta 8 1 - 7 8-32 3

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

a Sárbogárdi Asztalitenisz
Klub báljára

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

Belépõjegy vacsorával: 2.000 Ft/fõ.
A rendezvény célja:

új sportfelszerelések
vásárlása egyesületünk részére.

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

A zenét szolgáltatja:
SZABÓ LÁSZLÓ CECÉRÕL.

További információ: 06 (70) 385 0819.
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II. SUZUKI BARTA NÕI AMATÕR
KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

II. forduló eredményei

Sárbogárd ÖTYE—Suzuki Barta
14:10 (7:7)

Vezették: Fekete L., Rehák S.
Sárbogárd ÖTYE: Némethyné, Herczeg, Ta-
kács, Földiné, Killerné, Háriné, Horváthné. Cse-
re: Nagy, Molnárné, Reiter, Lepsényiné, Var-
gáné, Sárköziné.
Suzuki Barta: Huszár, Kakas, Kiss, Karnis,
Koncz, Vizi, Braun. Csere: Végh, Vámosiné,
Barta, Böröczki, Roszkopfné, Nagy.
Nagyon sok hibával tarkított mérkõzés. Kiha-
gyott 7 m-esek, kevés gól. Jól kezdett a Suzuki.
3:0 után ébredt az ÖTYE. Mindkét csapatból
csak három-három játékos volt, aki gólt do-
bott. Az elsõ félidõben méltó ellenfél volt a Su-
zuki Barta csapata. A második félidõben ki-
domborodott a nagyobb rutin. Taktikailag éret-
tebb az ÖTYE, sikerét ennek köszönheti.
Góldobók: Háriné 3/1, Killerné 5, Földiné 3/2, il-
letve Koncz 6/1, Kiss 2, Vizi 1. Hétméteres: 6/3,
illetve 5/1. Kiállítás: 0 perc, illetve 4 perc.

Qualitybuild—Gázmodul-Fair Bútor
13:19 (6:8)

Vezették: Rehák S., Sárközi L. Qualitybuild:
Gazsó, Mészáros H., Csepregi, Pajor, Iványi,
Magyar, Tkácsuk. Csere: Fûrész, Jákli,
Mészáros R., Parrag, Suplicz, Sándor.
Gázmodul-Fair Bútor: Ertvein, Ujj, Lepsényi,
Szántó, Kiss, Dallos K., Kovács. Csere: Tar,
Hajdú, Szõnyegi, Pallosné, Lekner, Madácsi.

Ezen a sportszerû mérkõzésen esett a legtöbb
gól. Fair play-bõl jelesre vizsgáztak a csapatok.
Sérülés esetén segítették egymást hovatarto-
zásától függetlenül. A gyors játék a Gázmodul-
Fair Bútor csapatát jellemezte. Lepsényi és
Szántó vitte a prímet az egyik oldalon, míg a
másikon Tkácsuk és Fûrész volt a legeredmé-
nyesebb. Gazsó és Dallosné kapusteljesítmé-
nye remek élményt nyújtott a nézõknek. A vé-
dekezése a Gázmodulnak rendezettebb volt, ez
eredményezte a sikert.
Góldobók: Tkácsuk 4, Pajor, 1, Fûrész 3/1,
Csepregi 1, Mészáros R. 1, Parrag 1, Mészáros
H. 1, illetve Szántó 5, Dallos K. 2, Lepsényi 2/4,
Tar 3, Kovács 1, Szõnyegi 1, Lekner 1. Hétmé-
teres: 1/0, illetve 1/1. Kiállítás: 2 perc, illetve 0.

Varázs Garázs—Légió 2000
10:15 (2:8)

Vezették: Rehák S., Sárközi L. Varázs Garázs:
Gyõriné, Dániel, Soós K., Veresné, Vörös, Lek-
ner, Flõgl. Csere: Zádoriné, Papp, Soós Á., Var-
ga, Almádi, Deák.
Légió 2000: Németh, Oláh, Vitéz, Nagy, Feke-
te, Jungwirth, Balogh. Csere: Nagyné, Gold-
berger, Álló, Rohoncziné, Gál.
E mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n láthat-
ják a nézõink. Az elsõ félidõ a Légióé, a máso-
dik a magára talált Varázs Garázsé volt. Itt is el-
mondható, hogy a sérüléseknél egymást segí-
tették a játékosok. Nagyon szép volt! Csak így
tovább!

Góldobók: Vörös 4, Lekner 4, Varga 2, illetve Vi-
téz 4/1, Goldberger 2, Balog 1, Nagyné 2, Oláh
2, Jungwirth 3. Hétméteres: 1/0, illetve 1/1. Ki-
állítás: 2 perc, illetve 0.

Tabella
1. Sárbogárd ÖTYE 2 - - 37:27 4
2. Légió 2000 2 - - 35:26 4
3. Suzuki Barta 1 - 1 27:26 2
4. Gázmodul-Fair Bútor 1 - 1 36:36 2
5. Qualitybuild - - 2 29:39 0
6. Varázs Garázs - - 2 22:32 0

G. F.

Csór—Sárszentmiklós 1:2 (0:1)
Csór, 70 nézõ, vezette: Horváth.
Csór: Véninger, Kéri, Ódor, Korán Cs.,
Nagy, Barkóczi, Vajda (Juhász), Kovács
(Zare), Nagy, Horváth (Totsche), Doma.
Edzõ: Vajda Gusztáv.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szar-
ka, Palotás, Szabó L., Káli, Fülöp, Mar-
kovics, Král, Zámbó (Szabó Z.), Tórizs
(Bakos). Edzõ: Horváth Csaba.
Figyelembe véve a két csapatnak a baj-
nokságban eddig elért eredményeit, egy-
értelmû esélyesként utaztunk Csórra.
Mint köztudott, a kötelezõ gyõzelmek a
legnehezebbek, mert ha a kiesést el akar-
ja kerülni a hazai csapat, akkor pontot,
pontokat kell gyûjtenie.
Csapatunk a már megszokottaknak meg-
felelõen, nagy lendülettel, támadólag lé-
pett fel, melynek eredményeként néhány
veszélyes támadást vezettünk, melynek
gyümölcse a 23. percben érett góllá, mi-
kor Káli átadását Tórizs értékesítette,
0:1.
Továbbra is támadásban maradt csapa-
tunk, de ebben a játékrészben már nem
tudtunk további gólt elérni. A második
játékrészt ott folytattuk, ahol abbahagy-

tuk: a hazai csapat egyszerûen nem talál-
ta ellenszerét játékunknak. A 62. percben
Markovics belõtt szögletére Szarka csa-
pott le, aki a kapuba lõtt, 0:2.
Ekkor már részünkrõl mindenki elköny-
velte a három pontot, de ezt nem így gon-
dolták a hazaiak, akik huszáros hajrába
kezdtek, de támadásaikban nem volt átü-
tõ erõ, ha eljutottak a kapu elé, akkor el-
fogyott a tudományuk. Úgy tûnt, ezen a
napon nem szereznek gólt. A 82. percben
a büntetõterületre betörõ Nagyot csak
szabálytalanul tudtuk szerelni, amiért a
megítélt büntetõt Barkóczi értékesítette,
és ezzel ki is alakította a 2:1-es végered-
ményt.
A mérkõzés összképéhez hozzátartozik,
hogy a látottak alapján gólarányjavítást
kellett volna végrehajtanunk, de a kapu
elõtt elfogyott a tudományunk, és a gyõ-
zelmet nem kell megmagyarázni. Lehoz-
tuk a kötelezõt, és mint a korábbiak során
is írtam, ezekre a pontokra égetõen szük-
ségünk volt, hogy vérmesebb reményein-
ket teljesítsük. Az elõttünk lévõk is ne-
künk játszottak, így az elsõ helyezettõl 5
pontra vagyunk leszakadva, igaz, gyilkos

egy sorsolásunk van, szinte az összes hát-
ralévõ meccsünk nehéz lesz. Várhatóan
majd a tavaszi mérkõzések könnyebbek
lesznek. Hétvégén Szabadegyháza csapa-
tát fogadjuk, majd egy igazi rangadóra
Kápolnásnyékre utazunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Csór—Sárszentmiklós 0:1.

Ifi csapatunk néhol szemre tetszetõsen
játszott, megérdemelten gyûjtötte be a 3
pontot, melyre, valljuk be, már nagyon
szükségük volt.

Szabó Béla

A megyei I. osztály állása:
1. Kápolnásnyék 10 8 - 2 26-8 24
2. Velence 10 8 - 2 28-12 24
3. Alba Regia 10 7 1 2 31-10 22
4. Sárszentmiklós 10 6 1 3 23-24 19
5. Bicske 10 6 1 3 26-18 19
6. Polgárdi 10 5 3 2 18-11 18
7. Sárosd 10 6 - 4 19-16 18
8. Kisláng 10 5 - 5 22-22 15
9. Aba-Sárvíz 9 4 2 3 13-9 14
10. Iváncsa 10 4 2 4 15-16 14
11. Etyek 10 3 2 5 19-28 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 10 1 - 9 13-30 3
16. Pusztaszabolcs 10 - - 10 9-32 0

FELHÍVÁS
VÁROSI FÉRFIKÉZILABDA-

BAJNOKSÁG INDÍTÁSÁHOZ
CSAPATOK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Telefon: 06 (30) 747 6224
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PISTI BENNÜNK ÉL
A JESZ (Janus Egyetemi Színház) im-
már harmadszor örvendeztette meg a
mûkedvelõ sárbogárdi közönséget elõ-
adásával. Ez alkalommal a Pisti a vér-
zivatarban címû Örkény István-mûvet ál-
lították a József Attila Mûvelõdési Köz-
pont színpadára. Mikuli Jánossal, a
JESZ vezetõjével az elõadást megelõzõen
beszélgettem.

— Miért éppen erre a mûre esett a válasz-
tás?

— Ez egy hányatott sorsú darab. 1969-
ben írta Örkény, és csak 1979-ben kerül-
hetett színre a Pesti Színházban. Egy lel-
kes, amatõr csapat dolgozott rajta, a Pé-
csi Nyitott Színpad, ami tanárképzõs
egyetemistákból állt. Én is tagja voltam
ennek a csapatnak 20 évesen. 1980-ban
lett belõle legendás, nagyszerû elõadás;
sok díjat nyert, hosszú éveken keresztül
játszották, a profi szakma is elismerte. Ez
a darab indított el a pályán, és nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy most
színházzal foglalkozom. Ebbõl fakadóan
mélyen bennem van ez a mû. 27 évvel ké-
sõbb, a forradalom 50. évfordulójára vet-
tem újra elõ. Akkor voltunk a csapatom-
mal 10 évesek. Méltónak találtam ezt a
két eseményt arra, hogy Örkény István
mûvével ünnepeljünk. 2006-ban adtuk
elõ elõször, és lassan a harmincadik elõ-
adásnál tartunk. Erdélyben, Magyaror-
szágon és Németországban is több helyen
jártunk már vele. Nagy örömmel vagyok
itt Sárbogárdon ezzel a mûvel.

— Mire helyezõdik a hangsúly a darabban?

— Különleges darab ez, hiszen az egyper-
cesek dramaturgiájára épül, nem egy li-
neáris szerkezetû elõadás. Kis epizódok
sorozata, amik azért egy egységet mutat-
nak, de arra adnak lehetõséget, hogy a
rendezõ egy saját olvasatot hozzon ki a
mûbõl. Minden Pisti-adaptáció erõs be-
lenyúlást is jelent a drámába. Én magam
is ezt tettem. Részeket vettem ki, tettem
máshova, bizonyos egyperceseket rak-
tam bele, amik nem is szerepelnek a da-
rabban, hogy az én csapatomra formál-

jam, és a 21. század izgalmas kérdéseit
próbáljam megválaszolni.
— Te is szereplõje vagy a darabnak. Kit
fogsz megtestesíteni?
— Olyan szerep ez, amit egy kicsit én kre-
áltam. Egy epizódszerepem van, Volen-
tik bácsi. De van egy nagy szerep is, Rizié,
amit Örkény Gobbi Hildának írt. Volen-
tik bácsit és Rizit összevonva igyekszem
megformálni a szerepemet.
— Ezt a darabot nem gyakran látni a szín-
házak mûsorán. Mi ennek az oka?
— Valószínûleg az, hogy sokkal inkább
magyar a tematikája. Hiszen ebben a 20.
századi eseményekrõl van szó (második
világháború, '56). A Pisti nem járt be ak-
kora világkarriert, mégis sikeres mû. A
magyar színházak mûsorán azért gyakran
megjelenik. Az 50. évforduló kapcsán
többen is játszották.
— Ez a harmadik alkalom, hogy a JESZ-
szel itt jártok. Várható-e, hogy a jövõben is
hoztok nekünk ilyen darabokat?
— Én boldogan jövök haza, hazámnak
érzem Sárbogárdot, nyomon követem,
hogy mi történik itthon. Ha ezzel hozzá
tudok járulni e település kultúrájához,
akkor nagyon szívesen jövök. Habár ez
attól is függ, hogy technikailag, anyagilag
képesek vagyunk-e elhozni egy-egy dara-
bot, milyenek az itteni anyagi kondíciók.
Rajtam nem múlik. Jelen pillanatban há-
rom másik mûvet is be tudnánk mutatni.

Akik megnézték az elõadást, nem csalód-
tak. A kifinomult humorral átszõtt darab
összetörhetetlen tükörként szembesített
minket a furcsa emberi természettel,
mely jót és rosszat is képes produkálni
(példa erre a történelem).
Pisti ma is köztünk él. Hol vákumként,
hol megtestesülve — attól függõen, hogy
mi milyenek vagyunk: egymás farkasai,
vagy igaz barátai.
A Pisti a vérzivatarban teljes egészében
megtekinthetõ a Bogárdi TV-n (pontos
idõpont a tévémûsorban).

Hargitai Kiss Virág
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Október 27-én, szombaton, 19 órakor:

Ocean’s Thirteen –
A játszma folytatódik

Színes amerikai akciófilm

Danny Ocean (George Clooney) és kis
csapata készen áll arra, hogy majdnem
szó szerint „Bankot” robbantson. A
könyörtelen kaszinótulajdonos, Willy
Bank (Al Pacino) álmában sem gon-
dolta volna, hogy szembe találja magát
a díszes társasággal, amikor igen rossz
bõrbe, és egy kórházi ágyba juttatta
Danny Ocean barátját és mentorát,
Reuben Tishkoffot (Elliott Gould).
De Bank elszámította magát – még-
hozzá nagyon. Lehet, hogy csúnyán
helybenhagyta a Tizenegy egyik tagját,
de a többi köszöni, jó egészségnek ör-
vend, és mindent megtesznek, hogy
Bank nagy napján, a róla elnevezett
kaszinó megnyitóján vegyenek revan-
sot. Kettõs csavarral. Elõször megfor-
dítják a jól bevált papírformát, misze-
rint mindig a ház nyer. De ez csak a do-
log anyagi oldala. A kegyelemdöfés
akkor következik, amikor Bank-et, aki
az egyetlen tulajdonos, akinek minden
szállodája elnyerte az Öt gyémánt dí-
jat, megfosztják ettõl a dicsõségtõl. A
terv alapos, veszélyes és majdnem le-
hetetlen, de ha közülük valaki bajba
kerül, nem ismerik ezt a szót.

Meghívó
2007. november 2-án
(pénteken), 17 órakor

a sárbogárdi polgármesteri hivatal
dísztermében

hangversenyt rendez a
Sárbogárdi Philia Egyesület.

Közremûködnek:
D. Hegyesi Gabriella (ének),

Majer Szilvia (fuvola),
Molnár Gabriella (zongora),

Sepsi Etelka (fuvola),
Virágné Lits Zsuzsanna (fuvola).

Mûsoron Bach: Máté Passió –
Erbarme Dich (alt ária), Mozart:
D-dúr fuvolaverseny, Mozart: Lujza
levelei, Rachmanyinov: Álom, Schu-
mann: Widmung, Kodály Zoltán: Ma-
gos kõsziklának, Ádám Jenõ: Erdõ
nincsen zöld ág nélkül, Mascagni:
Fritz barátok — Suzel áriája, Bizet:
Carmen — Seguedilla, Bernstein:
West Side Story – I feel Pretty, Zemp-
léni: Fuvolatrió, Doppler: Prágai
emlék.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Önkéntes belépõdíjával a Sárbogárdi
Philia Egyesületet támogatja.

Kineziológia két napban
Sokan jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem
tudják vállalni a négynapos intenzív tanfolyamot, ezért át-
alakítottam kétnaposra, és ebben a két napban minden
alapvetõ dolgot megtanítok. Amennyiben a tanfolyam
résztvevõi mélyebb ismereteket szeretnének, erre a ké-
sõbbiekben 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 védelmére, 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 te-
hesd közvetlen kapcsolataidat, s megtalálhasd a helyed a világban.
A tanfolyam díja két napra: 12.000 Ft.

Szeretettel várlak!
Jelentkezés: Takács Kati kineziológusnál, tel.: 06 (30) 9869 670.

a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN,
a Gréta Bútor udvarában.

Szõnyegek, PVC-padlók, kész szõnyegek,
tapéták 5-15% kedvezménnyel kaphatók.

LAMINÁLT PADLÓ ALÁTÉTFÓLIA,
SZEGÉLYLÉC kapható

a Sárbogárd, Gilicze köz 7. szám alatti
KÖLCSÖNZÕ és BARKÁCSÜZLETBEN.

Telefon: 06 (25) 460 528.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
A reformáció

hetének programja

BELSÕ SZOBA

A Szemek családi énekegyüttes
zenés irodalmi estje

Szemerei Gábor
költõ—faszobrász és családja,

2007. október 27., 17 óra, sárszent-
miklósi evangélikus parókia.

Református—evangélikus
közös istentisztelet

2007. október 28., 10.30 óra, sár-
szentmiklósi evangélikus templom.

Keresztyén ébredés ma

Elõadó: dr. Szabó Dániel, a Presbi-
teri Szövetség elnöke,

2007. október 29., 18 óra, sárszent-
miklósi református gyülekezeti te-
rem.

Emlékezzünk a 125 éve született
Ravasz Lászlóra!

Elõadó: Szabó Imre református lel-
kész,

2007. október 30., 18 óra, sárbogár-
di református gyülekezeti terem.

Reformáció ünnepi
istentiszteletek

2007. október 31., 18 óra, sárszent-
miklósi református gyülekezeti te-
rem, sárszentmiklósi evangélikus
templom.
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Palócleves
A vöröshagymát megpároljuk, az apró kocká-
ra vágott sertéshúst rátesszük, rátesszük a pi-
rospaprikát, borsot, õrölt köményt, delikátot.
Összekeverjük, fehéredésig pároljuk, és vízzel
felengedjük. Külön fõzzük a savanyú káposz-
tát, külön a krumplit, majd összeöntjük, és egy
konzerv zöldbabot megmosunk, ráöntjük. Híg
rántást pirítunk, és ráteszünk még egy kis
nyers lisztet. A levessel felforraljuk. A tejfölt
kikeverjük forró vízzel, és hozzáadjuk. Sava-
nyítjuk citromlével.

Zöldséges quiche
(kiejtése: kis)

A quiche az angolok és a franciák egyik ked-
vence. Alábbi változata azért különleges, mert
tésztája teljes õrlésû rozslisztbõl készül, habár
ugyanolyan finom, ha normál, vagy bármilyen
más lisztbõl készítjük.
Hozzávalók: 180 g teljes õrlésû rozsliszt, 90
g vaj, kb. 2 evõkanál hideg víz, 2 evõkanál
olaj, 1 kicsi zöldpaprika kicsumázva, fel-
szeletelve, 120 g cukkini kockákra vágva,
2 szál megtisztított újhagyma felaprítva, 1
db hámozott, kimagozott, feldarabolt para-
dicsom, 2 felvert tojás, 140 ml tej, só és
frissen õrölt fekete bors, paradicsom-
karikák és összevagdalt friss petrezselyem
a díszítéshez.
1. A lisztet tálba öntjük, és a vajjal zsemlemor-
zsa finomságúra morzsoljuk. Annyi hideg vizet
keverünk hozzá, hogy kemény tésztát kap-
junk. Kinyújtjuk, és kibélelünk vele egy 20 cm
átmérõjû, alacsony peremû tortaformát.
2. A tésztát lefedjük zsírpapírral, amelyre egy-
két marék szárazbabot szórunk. 200 fokra elõ-
melegített sütõbe (gázsütõnél 6-os fokozaton)
15 percig sütjük. A sütési idõ felénél eltávolít-
juk a zsírpapírt meg a babot.
3. A sütõ hõfokát 180 fokra (gázsütõnél 4-es
fokozatra) csökkentjük. Az olajat serpenyõben
felhevítjük, és 2 percig pirítjuk rajta a paprikát
meg a cukkinit. Hozzáadjuk az újhagymát és a
paradicsomot is, és még egy percig sütjük. A
zöldségkeveréket rálapátoljuk a tésztára.
4. A tojásokat alaposan felverjük a tejjel, só-
val, borssal ízesítjük, és ráöntjük a zöldségek-
re. A formát visszatoljuk a sütõbe, és 30 per-
cig sütjük, amíg a zöldséges töltelék meg nem
szilárdul kissé. Tálalás elõtt paradicsomkari-
kákkal és finomra vágott petrezselyemmel dí-
szítjük.
Ez az étel nemcsak zöldségekkel, hanem bár-
milyen töltelékkel készíthetõ, például pizza-
sonka, füstli, császárszalonna, sajt keveréké-
bõl (ezeket nem kell külön összepárolni). Na-
gyon finom, ha a tojásba más fûszereket is ke-
verünk. Mindössze 50 perc az elkészítése!

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Egy aluljáróban siettem a pályaudvarhoz
a tömegben. Ilyenkor reggel egymást ta-
szigálva rohannak az emberek a céljaik
felé, nem törõdve a másikkal. Ki a vona-
tot, ki a villamost akarja elérni, minden
perc számít. A többségük mogorva, mert
nem aludta ki magát, vagy nem szereti azt
a helyet, ahova mennie kell: a vonat ku-
péját, a munkahelyet, az osztálytermet, a
tanácskozást.
Egyszer csak ott feküdt elõttem egy em-
ber a kövezeten. Riadtan vettem észre,
hogy vérzik az arca.
De már ott is termett egy húsz év körüli
fiú, a fekvõ hóna alá nyúlt, próbálta fel-
emelni.
– Nagyon részeg! – mondta több járókelõ
is.
– Nem részeg! – ismételgette a fiú, miköz-
ben igyekezett a lábára állítani az illetõt.
– Legyen szíves kihozni egy széket a büfé-
bõl! – szólt most már egyenesen hozzám.
Gyorsan kitettem egy széket, a fiatalem-
ber ráültette az áldozatot. Ötven és hat-
van év közötti, igen egyszerû ruhás ember
volt. A fejét lógatva ült a széken, nem volt
még teljesen magánál. Egy fiatal nõ
papírzsebkendõt nyújtogatott feléje,
hogy törölje le a vért az arcáról.

– Valami srác leütötte az öreget, aztán
felmenekült a lépcsõn – mutatott egy
szemtanú a mozgólépcsõ felé.
Érdekes módon nem alakult ki ember-
gyûrû az eset körül, mint máskor ilyen
helyzetben szokott. Mindenki ment a
dolga után, mintha nem történt volna
semmi.
Történt pedig mindez az ünnep hetének
egyik reggelén, kis hazánk fõvárosában.
A dolognak aligha lesz következménye,
az öregnek esze ágában sem lesz feljelen-
tést tenni, bírósághoz fordulni. Szinte ne-
vetséges lenne. S lehetséges, hogy a tettes
legközelebb is le fog taglózni valakit
következmények nélkül.
Vannak szituációk, amelyek sûrítve tar-
talmaznak valami általánosabb lényeget.
Az elmesélt esemény is ilyen. Nem talá-
lunk benne semmi különöset. Mindenna-
pi történet. Mostanában ilyen a fõváros.
Sõt, ilyen az ország. Ha valakit leütnek, az
már-már normális, meg sem állunk meg-
nézni. Az tölti el szorongással az embert,
hogy kezdjük megszokni a durva erõsza-
kot, a többiek közönyét, a szolidaritás hi-
ányát. Kezdünk beletörõdni. Hovato-
vább ez lesz a norma. Hiszen hatalmi pél-
da is erõsíti: nem leütötték az embereket
az utcán az államhatalom megtestesítõi,
hanem még beléjük is rugdostak. Már-
most kénytelenek vagyunk abban a tudat-
ban élni, hogy ha kilépünk az utcára,
akárki lecsaphat bennünket, „mint a taxi-
órát”? Úgy látszik.
Valami nagyon elszabadult itt, attól fé-
lek. Bizony, kicsit mi is hibásak vagyunk.
Elmulasztottuk, hogy olyan felelõsöket
bízzunk meg, akik nemcsak a jó fizetést
vállalják, hanem a felelõsséget is. Most
aztán isszuk a levét.

(L. A.)

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 felvonulás:s:

„„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.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Mesék a miklósi iskolából

Az adósság
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, aki
szegény volt, mint a templom egere. Egyszer ez a szegény ember
nagy adósságba keveredett. A király ezért az adósság fejében a
házát el akarta árverezni. De a szegény ember, mivel sok gyere-
ke volt, nem akarta ezt. Ezért végigkérdezett mindenkit a falu-
ban, hogy tud-e neki valaki kölcsönadni pénzt. Mivel mindenki
tudta, milyen szegény, így nem adtak neki kölcsön. Végsõ elke-
seredésében felkereste a gonosz varázslót. A varázsló megígér-
te, hogy segít, azzal a feltétellel, ha kiáll három próbát. A
szegény embernek mit volt tenni, mit nem, beleegyezett.
– Az elsõ próba az, hogy találd meg az én hatalmas kastélyom-
ban azt a bolhát, amelyik minden este megcsíp! – mondta a go-
nosz varázsló.
Törte a fejét a szegény ember, hogy egy ekkora kastélyban egy
pici bolhát hogyan találjon meg. Egyszer aztán gondolt egyet, s
hazament. Nemsokára vissza is ért az õ fehér szõrû komondor
kutyájával. A szegény ember végigjárta a kutyájával az összes
emeletet. Egyszer csak a kutya elkezdett veszettül vakarózni.
Az ember megnézte a kutyát, s láss csodát, a bolha ott ugrált a
kutyán.
A szegény ember gyorsan elkapta a bolhát és egy befõttesüveg-
be zárta. A varázsló elé vitte az üveget, és hazament.
Másnap reggel visszament, s várta a következõ próbát. Ekkor a
gonosz varázsló így szólt:
– A második próba az, hogy szerezd meg nekem az én vasorrú
bába öreganyámtól az õ mindent látó szemüvegét!
Hej, törte a fejét a szegény ember, de nem jutott eszébe semmi.
Fel-alá járkált, de semmire nem jutott. Végül kiment az erdõbe,
hátha ott eszébe jut valami. Ahogy ott sétált, találkozott egy
öregemberrel, s ez így szólt hozzá:
– Ezért, amiért adtál enni, teljesítem egy kívánságodat!
A szegény ember elmondta a baját. Erre az öregember azt
mondta:
– Ne izgulj semmit, drága fiam! Amire hazaérsz, ott vár a szem-
üveg.
Hej, megörült a szegény ember, megköszönte az öregember szí-
vességét, s szaladt haza. Hazaért, s láss csodát, ott volt a szem-
üveg az asztalon. Szaladt is a varázslóhoz, hogy odaadja neki a
szemüveget.
– Eddig elégedett vagyok veled, de most következik a legnehe-
zebb próba. Régóta vágyom valami finom ételre, de valami
olyanra, ami tészta is, hús is, zöldség is, és még gyümölcs is van
benne. Ha készítesz nekem ilyen ételt, megkapod a pénzt –
mondta a varázsló.
Ezzel bekísérték a konyhába: itt minden volt, mi szem s szájnak
ingere. A szegény ember gyúrt egy tésztát, szeletelt zöldséget,
gyümölcsöt, sonkát, szalonnát. Gondolkodott, s gyorsan kinyúj-
totta a tésztát, rászórta a sonkát, a szalonnát, zöldséget és rakott
rá ananászt. Ezt betette a sütõbe, s jó ropogósra sütötte. Azon
melegében elvitte a varázslónak, aki az utolsó morzsáig befalta
a finom és szokatlan ételt. S odaadta a szegény embernek a
pénzt.
A végén kiderült, hogy a va-
rázslónak nincs is varázsereje,
s fõként nem gonosz. Õ csak
szeretett volna egy jót enni.
Mindenki megkapta, amit
akart. S boldogan éltek, míg
meg nem haltak.

Kis Dóra 6. a osztályos
tanuló, Sárszentmiklósi

Általános Iskola

Rejtvény
Keresd meg a rácsok közé rejtett szavakat!

A kimaradt betûkbõl összeállíthatsz egy szót.

fortély, íj, ilyen, jegy, tengely, jel, zsindely, jelöl, éji,
jó, fajta, jól, fájó, lakáj, fújod, ricsaj, háj, új

Beküldési határidõ: október 30., délelõtt 10 óra.

Heti idõjárás
Pénteken és szombaton át-
menetileg kevesebb lesz a
csapadék, az is inkább az ország déli és délnyugati részeire
korlátozódva. Vasárnaptól a kontinensen várhatóan kiala-
kuló nyugat-keleti áramlásban foglalt ciklonok és azok
frontjai elérhetik a Kárpát-medencét, és újból változékony,
csapadékos idõjárást okozhatnak. A nappali hõmérséklet
pénteken 10, 15, szombaton 12, 17, vasárnap 10, 15, hétfõn és
kedden 11-16 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 42. heti rejtvény helyes megfejtése: Tíz gyertya ég. Hármat el-
fújsz, hány marad? (Három. A többi elég.); Milyen hordóba nem
tudsz bort tölteni? (Teli hordóba.); Mi van az üres üvegben? (Le-
vegõ.); Hogy hívják Makón a talicskát? (Ott sem hívják, hanem
tolják.); Hogy hívják a gyereket magyarul? (Gyere ide!)
Helyes megfejtést küldött be és egyben a nyertes is:

HORVÁTH ANDRÁS
Sárbogárd, Petõfi u. 2/a.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben!
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Október 27., 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 Az ezüst vadló 10.25 Napfényes
Kythera 11.00 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló háza 12.00 Hírek 12.10 Foga-
dóóra 12.40 Ízvadász 13.10 Babatévé 13.40 MultiKlikk 14.10 Autóvízió 14.40 Moz-
dulj! 15.10 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája magazin 15.45 Cornexi–Alcoa HSB
Holding–DVSC nõi kézilabda bajnoki mérkõzés 17.40 Klipperek 2. 0 18.10 Ötcsilla-
gos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: Nemezis 22.20 Dob+basszus 22.50 A
csendes amerikai 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek 0.50 Tempó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus 14.35 Tengeri õrjárat 15.35 Döglött
akták 16.35 Gátszakadás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35 A szikla 22.10
Penge 0.40 Harc az olajért 2.20 Az élõ múmia 2.50 Fókusz plussz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Szurikáták udvarháza 10.50 Babavilág 11.25 A világ
legerõsebb emberei 12.00 TotalCar 12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek
14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában
17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity – A milliós küldetés 20.10 40 éves a Mikroszkóp Színpad 21.20 A gladiátor
0.20 Amerikai nindzsa 3. – A véres vadászat 1.55 Ed 2.45 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs – Utazási magazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Törté-
net, hangszerelve 13.05 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 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül a kultúráról 19.50 Mese 20.04 New Buda – Békés Pál hangjátéka 21.49
Doppler Ferenc és Károly: Prágai emlék 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 28., 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 Miért épp a demokrácia? 9.55 „Így szól az
Úr!” 10.00 Református magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.35 Erdélyi
gyülekezet 11.05 Szent Imre 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét
kõmíves 12.40 Túl szép a mennyasszony 14.15 TS – Férfi vízilabda bajnoki mérkõ-
zés 15.50 Unokáink sem fogják látni 16.15 Az utókor ítélete 16.45 Csellengõk 17.10
Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O. M. – Musical-Operett-magazin 18.30 BBC-exklu-
zív 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
MultiKlikk
RTL KLUB: 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.55 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.15 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.15 Európai idõ 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti
gimi 13.00 Uniqa magyar autósport-magazin 13.15 Forma-1 magazin 13.45 John
Doe – A múlt nélküli ember 14.35 Így készült: Megy a gõzös 15.00 A dadus 15.30
Doki 16.35 Medicopter 117-Légi mentõk 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.10 Az utolsó szamuráj 23.10 Heti hetes 0.35 Rali-vb 1.05 Portré
1.35 Pokoli játszma 3.05 Harmadik mûszak
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 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 23.05 Képírók
1.10 Napló 2.00 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 Római katolikus szentmise köz-
vetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 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 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Angyal
István kihallgatása 23.25 Rádiószínház: Angyal Istvánnal töltött évek… 23.54 A
Trans – Formation együttes játszik 24.00 Éjszaka

Október 29., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 BBC-exkluzív 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Abszolút 14.05 Drága doktor úr! 14.55
Múlt-kor 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka!
16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.45
Bûvölet 18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügy-
védje 21.10 Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15 KészPénz 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Titkos szolgálat-MI-5
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 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 Gyõzike 22.20 Átok 0.05 Ref-
lektor 0.25 Gyilkos kód 2.05 Bundesliga 3.05 AutóMánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.10 Teleshop 11.25 Szerepcsere 13.30 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 Krimihétfõ – NCIS
22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Kurázsi 0.40 Tények este
1.20 Rémült rohanás 3.10 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 Sinistra körzet 13.23 Petõfi Sándor úti
versei 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03 Parlamenti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Sötétség délben 20.25 Zene 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 30., KEDD

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 Csináljuk a fesztivált!
2. 11. Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Babatévé 14.00 Drága doktor úr! 14.50 Engedjétek
hozzám… 14.55 Katolikus krónika 15.30 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55
Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00
Hírek 17.10 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 A Társulat 22.05 Kedd este 22.45 Kul-
túrház 23.15 Fejlesztés alatt 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15
Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 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 Vészhelyzet 22.15 A Grace
Klinika 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10 Igaz törté-
netek 2.00 Harmadik mûszak 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.15 Teleshop 11.30 Fletch 13.30 Észbontó 14.40 Melrose Place 15.25 Per-
zselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 A nagy fogyás 22.15
Született feleségek 23.15 Columbo 0.50 Tények este 1.20 Alfred Hitchcock
bemutatja 1.50 Max 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.22 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 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Sötétség délben 20.25 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Október 31., 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 9.45 Tv-taxi 10.05 Életképek 10.45 A tár-
sulat – extra 11.05 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 Heuréka!
16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Luther városai
17.30 Egységkeresõk Pannonhalmán 18.00 Református istentisztelet 18.45 Az
örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Krém
21.10 Krém extra 22.05 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.05 Barbárok a kapu elõtt
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 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 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.35 Áramember 2.15 Egy
rém rendes család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.10 Teleshop 11.20 Zenebolondok 13.30 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 0.40 Elbaltázott szuperhõ-
sök 2.05 Drága testek 2.55 Aktív 3.25 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 SPort 8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közvetí-
tése 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.19 Petõfi Sándor úti versei 13.30 A reformá-
tus 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 Parlamenti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Sötétség délben 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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November 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Pinokkió 9.35 Fák 10.25 Történetek Lármafalváról 12.00 Hí-
rek 12.10 Slovenski utrinki 12.35 Együtt 13.10 Erdélyi kastély 14.30 Tollszárak
ideje 16.00 Pingvinkék 16.15 Heuréka! 16.20 Marci 16.40 Hírek 16.50 Apa – Egy
hit naplója 18.20 Rév Lívia zongorista 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Emma
22.00 Hírek 22.10 Ünnepnapok 23.30 Magán-beszélgetések

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel 6.10 Slayers – A kis boszor-
kány 6.30 Kölyökklub 9.25 Receptklub 9.40 Mumusnak áll a világ 11.20 A hírek
szerelmesei 13.50 Doc Hollywood 15.55 A birodalom visszavág 18.30 Híradó
19.00 Tucatjával olcsóbb 21.00 Micsoda nõ! 23.35 Mi lenne, ha? 2.30 Infománia
2.55 Egy rém rendes család

TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.30 Fecsegõ tipegõk Párizsban 7.50 Barbie, a sziget her-
cegnõje 9.15 Jó fiú! 10.45 A szépész és a szörnyeteg 12.40 Furcsa pár 2. 14.30
Aladdin 16.20 Az Angyal 18.30 Tények 19.00 Minden6ó 21.00 Nagy Sándor, a
hódító 0.20 Tangó 0.50 Árnyékfeleség 2.35 A szõke az igazi

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.4 Mindenszentek zenéi-
bõl 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Búcsúszavak 9.05 A világítás napja 10.04 Ró-
mai katolikus szentmise közvetítése 11.05 Élhetõ világ 11.30 Versek és évek
12.00 Krónika 12.30 Zene 13.04 Rádiószínház: Sinistra körzet 13.22 Petõfi Sán-
dor Úti levelek Kerényi Frigyeshez 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Temetkezési szokások Hajdú-Biharban 15.05 Élünk és meg-
halunk 16.05 Közelrõl 18.02 A búcsúzás méltósága 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Sötétség délben 20.25 Zene 20.30 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 2., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Fiúk a rács mögött 9.30 Titkos édenkert a Szaharában 10.30
Újabb történetek Lármafalváról 12.00 Hírek 12.10 Ég áldjon, boldog órák! 13.10
Dunaparti randevú 14.25 Szõke szélvész 16.15 Heuréka! 16.20 Marci 16.40 Hí-
rek 16.45 A Zagyva 17.30 Országúton 19.20 Illyés Gyula 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 Az élet nélkülem 21.50 Hírek 21.55 Sporthírek 22.05
Uramisten

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.25 Kölyökklub
8.20 Receptklub 8.40 Mumusnak áll a világ 10.10 Elza, a vadon szülötte 12.10
Kincsvadászok 14.20 Majomszeretet 15.50 A Jedi visszatér 18.30 Híradó 19.00
Két hét múlva örökké 21.10 Minden végzet nehéz 23.55 Célkeresztben 2.15 Itt-
hon 2.35 Harmadik mûszak

TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.30 Õslények országa – A hosszúnyakúak vándorlása
9.00 Bízd csak az öcskösre! 10.35 Ne folytassa felség! 12.25 Mr. Balhé 14.10 Az
asztékok kincse 16.10 Szürke bagoly 18.30 Tények 19.00 Szerelmes hangjegyek
2. 21.20 A vizes-nyolcas 23.35 Téglatesó 1.15 A gyávaság tollai

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnali dallamok 6.00
180 perc 6.15 Sport 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor
13.25 Petõfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez 13.30 Az Evangéliumi Pün-
kösdi Közösség félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Távoli temetõk 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.02 Velünk kezdõdik minden 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Ven-
dég a háznál 19.50 Mese 20.04 Sötétség délben 20.25 Zene 20.30 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Temetkezési szokások Hajdú-Biharban 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Október 27., szombat: 7.00 Lapszemle, 9.00 Cece—Káloz foci, 12.00 Lap-
szemle, 15.00 Teremfoci: Extrém—Légió 2000-Fair Bútor, OMV—Memphis
Plusz, 19.00 Lapszemle, 20.00 Varázs Garázs—Légió 2000 kézi, 21.00 Sár-
bogárd—Füle foci, 23.00 Lapszemle
Október 28., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A palackozóüzem
(13’), A sárbogárdi kórus Somorján és Pozsonyban (úti film — 60’), Szüret
Pálfán (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Kórustalálkozó az evan-
gélikusoknál 2. rész, Evangéliumi Keresztények Gyülekezete, Bizonyságtéte-
lek, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 29., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Lélekút: Az álmok — ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó, 0.00
Sziréna
Október 30., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Örkény István: Pisti
a vérzivatarban — a JESZ elõadása (90’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS!, 20.00 Suzuki—Qualitybuild kézi, 21.00 Sárszentmiklós—Sza-
badegyháza foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 31., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Suzuki—
Qualitybuild kézi, 10.00 Sárszentmiklós—Szabadegyháza foci, 12.00 Heti
Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2. rész,
Evangéliumi Keresztények Gyülekezete, Bizonyságtételek, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle, 20.30 Marth Béláné aranydiploma-áta-
dója (max. 30’), Móri bornapok (60’), 23.00 Lapszemle
November 1., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Marth Béláné aranydiplo-
ma-átadója (max. 30’), Móri bornapok (60’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Terem-
foci: Vidámfiúk—Big Daddy Laca bisztró, 16.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.),
19.00 Lapszemle, 20.00 Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõ-
adása (90’), 23.00 Lapszemle
November 2., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Kórustalálkozó az evangéliku-
soknál 2. rész, Evangéliumi Keresztények Gyülekezete, Bizonyságtételek,
12.00 Lapszemle, 16.00 Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõ-
adása (90’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Teremfoci: Vidámfiúk—Big Daddy Laca
bisztró, 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 tá-
jékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábel-
tévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián.
Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40)
416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A kábeltévé mûsorrendje a cecei térségben
A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres
településeken a helyi csatornán október 24-én, 14 órától október 31-én,
14 óráig az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 9 órás
mûsor lement, azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Cece–Káloz foci (95 perc), A palackozó üzem (15 perc), A sárbogárdi kó-
rus Somorján (60 perc), Sziréna (60 perc), Heti híradó (40 perc), Lap-
szemle (30 perc), Lélekút (90 perc), Szüret Pálfán (60 perc), Sportképek
(30 perc).

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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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 határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, telefon:
06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek
jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Matiz (2000-es) eladó. Telefon: 06 (25) 460 835.
(300188)

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)

Kukoricát, búzát, árpát, tritikálét, napraforgót vásá-
rolnék. 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 te-
herautó B kategóriával vezethetõ, friss mûszakival,
kitûnõ állapotban eladó. Gréta Bútor, Sárbogárd,
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 el-
adó. Köztársaság út 168. 06 (30) 348 4373. (300517)

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

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

Eladó Sárbogárd központjában 1,5 szobás, erkélyes
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 eladó.
06 (30) 937 4635.
Parkosításhoz 60-80 cm-es ezüstfenyõk eladók.
Ugyanitt üzemképes, átfolyós rendszerrel melegvi-
zet is adó gázkazán. 06 (70) 315 3696. (300211)

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

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

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

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

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.

Irodai értékesítõ munkatársakat keresünk. Rugal-
mas elfoglaltság, akár 40 ezer Ft/hét+egyéb juttatá-
sok. Jelentkezés: 06 (20) 584 4187, 06 (20) 982
2764.

3 szobás lakás sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 474
5530.

Lak6 Stúdió ajánlataiból: Sárbogárdon: Családi há-
zak: Jó beosztású, saroktelken; nyugalmas helyen
nagy kerttel; központi részen felújított, új tetõvel;
igényesen felújítva, kitûnõ állapotban; jó állapotú
kedvezõ áron; városközpontban téglaház kis elõkert-
tel; felújított ház, parkosított környezettel; jó állapotú
parasztház eredeti fagerendás mennyezettel; köz-
pontban 3 szobás felújított, kedvezõ áron; Lakások:
teljesen felújított téglalakás Ady-lakótelepen 55
m2-es; Pusztaegresen: családi ház és vállalkozásra
alkalmas vendéglátóegység; jó állapotú kockaház;
Mezõszilas: szépen rendben tartott parasztház;
Cece: családi ház hangulatos elõkerttel a központ-
ban; Igar: parasztház régi bútorokkal eladók. Vevõink
számára szolgáltatásaink ingyenesek, díjmentes hi-
telügyintézés. 06 (30) 491 5363. (300229)

Sárbogárd fõútvonalán családi ház eladó, kedvezõ
hitelügyintézéssel. 06 (30) 957 4149. (300228)

Ingyenes hitelügyintézés, most induló költségek
nélkül. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (300227)

Nagyvirágú vágott krizantém eladó. Tósoki,
Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 464 0345. (300226)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(300224)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300224)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti erkélyes lakás ga-
rázzsal eladó. Irányár: 7,5 M Ft. 06 (70) 321 8644.
(300222)

Hasogatott tûzifa 1900 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (70) 374 0769. (300555)

Gyógymasszõr masszírozást vállal. Kérésre házhoz
megy. 06 (70) 285 1009. (300554)

Irodai értékesítésre munkatársakat keresek. 06 (70)
243 6064. (300554)

Ingatlanközvetítõi képesítéssel munkatársat kere-
sek. 06 (70) 453 7289. (300822)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés
és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró cseré-
inél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20) 939 1579,
06 (70) 453 7289. (300822)

Silver Crest 4500 prg. tárhelyes digitális mûholdve-
võ kompletten, februárig szóló jótállással eladó. El-
adó parabolatányér, fejjel, forgatómotorral. Érdek-
lõdni: 06 (30) 9933 395.

1,5 szobás lakás kiadó. 06 (20) 414 4860.

Csirkevásár! Tinódi u. 52. 06 (25) 460 738.

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

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

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

06 (30) 494 0305. (300273)

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

SZOLÁRIUM ERGOLINE 700.
CSÕCSERE! 06 (30) 964 4322.

Szolgáltatásaink:
FODRÁSZAT: 06 (20) 582 0418.
KOZMETIKA: 06 (20) 340 4527.

MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM,
parafinos kézápolás: 06 (30) 380 8330.

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ, Kossuth u. 9.

FEKETE föld kapható. 06 (20) 927 0985.

(AWI, AWI-COMBI)
keresünk.

Kiemelt bérezés
(megegyezés alapján).

Érdeklõdni: 06 (20) 344 4710
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

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

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

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

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

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

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

Gondolkodjunk!
Engem — úgy érzékelem —, sokan félte-
nek. Több esetben figyelmeztettek, nem
fog-e az egészségem rovására válni lázadó
természetem. Úgy vélem, azokkal az in-
formációkkal, melyekkel rendelkezem,
legfeljebb — na, lássuk csak, ha jól számo-
lom — hét embernek okozhatok kelle-
metlenséget, igaz, õk a sárbogárdi „politi-
kai maffia”. Ez a kifejezés most olyan me-
nõ! Pedig csak a hatalom mindenáron tör-
ténõ csoportos megtartásáról és az ebbõl
fakadó elõnyökrõl van szó az én olvasa-
tomban, no meg pénzrõl. A „maffia” szó-
ról mindig a Mézga Géza rajzfilmsorozat-
ból Kriszta fekete macskája ugrik be. Biz-
tos a fekete, azaz a „sötét” szó teszi.
Kb. 30 évig dolgoztam a közigazgatásban.
Ez idõ alatt nagyszerû emberek voltak a
fõnökeim: Fekete Laci bácsi vb. titkár, Pál
Viktor tanácselnök, Szalai István vb. tit-
kár, majd tanácselnök, Pásztoriné dr. Si-
mon Éva vb. titkár, Bartos György polgár-
mester, Stivi Zoltán polgármester, Kossa
Lajos polgármester, Horváth József pol-
gármester. Kivétel nélkül mindegyik fõ-
nökömmel — pártoktól függetlenül — re-
mekül megértettük egymást, jól tudtunk
együtt dolgozni. Egyikük mondása volt:
az Edit mindent tud, amit nem tud az, nem
érdekes. Ez a megjegyzés a jól értesültség-
re és nem a besúgásra vonatkozott. Ma-
napság ez már bizony megváltozott. A ké-
mek és besúgók városa vagyunk.
Na, akkor gondolkodjunk!

Hogyan lehet védekezni a hatalom ellen?
Mindent le kell írni, amint lehet, nyilvá-
nosságra hozni. Amit meg még nem lehet,
azt három ügyvédnél elhelyezni, biztos,
ami biztos! Ha kényes témákat feszegetsz,
bizonyos érdekeket sértesz, készülj fel, el-
kerülhetetlen a gumikiszúrás, a kerékcsa-
varok könnyed meglazítása az autódon.
Na, ilyen már volt szûkebb pátriánkban,
ha nem is bizonyítottak a tettesek. Készü-
lõ könyvem féltve õrzött fejezeteit is így
kell biztonságba helyezni. Van abban
minden. Például négy meghatározott sze-
mély elõre kitervelt szoros együttmûkö-
désével, elõre megfontolt szándékkal…
stb. Vagy bizonyos ügyek, amikben X. Y.
a hunyó, de egy másik személyt zsarol ez-
zel. Vagy a szexuális zaklatás, korrupció
sajátos esetei, a szemételhelyezés ügyes-
kedései, egy egyesület idõnkénti különös
feltámadása. Mind olyan témák, melyek-
kel kapcsolatos adatokat legalább három
helyen biztonságosan kell õrizni.
No, és két bizonyíthatatlan garázdaság is
int arra: ha bármi váratlan történik velem,
vagy a családommal, értéktárgyainkkal,
név szerint tudom, kik voltak a tettesek, il-
letve a felbujtók.
Sokan úgy vélik, hogy az információ is ha-
talom, ezért már megfordult a fejemben,
hogy hirdetésben kérem azoknak a fiata-
loknak a jelentkezését, akik egy intéz-
mény lapos tetejérõl láttak akciózni köz-
ismert személyeket. (Rossz az, aki rosszra
gondol!) Sürgõs volt. Olyat láttak…

CSIBEGÉP
(Csizmadiáné Boros Edit

Gréta)

Fél évszázadnyi szerelem

Németh László és felesége, Barabás
Mária 50. házassági évfordulóját

ünnepelni gyûltek össze a családtagok,
barátok a Patkó csárdában vasárnap.
Mindketten tõsgyökeres sárbogárdiak. A
72 éves Manci néni az akkor még mûködõ
ládagyárban dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig. A 76 éves Laci bácsi a pékség nagy
elismerésnek örvendõ vezetõje volt, igazi
elhivatottja a szakmájának. Aki kóstolta
a keze alól kikerült kenyeret, az nosztal-
giával emlegeti máig is annak ízét. A me-
legség azonban nemcsak a kemencéjét
töltötte be, hanem a családját is.
Laci bácsi és Manci néni 1957. október
26-án fogadtak egymásnak örök hûséget,

és a hétvégi jeles ünnep is tanúskodik ró-
la, hogy esküjüket megtartották. Egy
gyermekük született, aki édesapja nevét
örökölte. Ifjabb Németh László és felesé-
ge, Ibolya két lányunokával ajándékozták
meg az idõs párt. Õk szedték most cso-
korba és vetítették le az 50 év szeretettel-
jes pillanatait. A képek beszéltek a szavak
helyett is.

Legalább olyan boldog eljövendõ éveket
kívánok Manci néninek és Laci bácsinak
együtt, egészségben, családjuk körében,
mint amilyeneket eddig megéltek!

Hargitai Kiss Virág

Nézelõdjünk…
Azt hiszem, hogy a szemét nem csak az én
szememet bántja. Lehangoló példája en-
nek Tinódról Töbörzsökre menet a vasúti
sorompótól jól látható egynémely tre-
hány embernek a „mûve”. Ennyi szeme-
tet nem kis idõbe tellett odavinni, akárki
is tette. Kinek is lenne a dolga elvitetni az
ott felhalmozott szemetet?

A kupacok már hónapok óta ott vannak,
így nem várhatunk a gazdáira, mert azok
nem fognak visszatérni, hogy mentesítsék
a területet a hulladéktól, és valószínûleg
nem vállalják a felelõsséget sem. Aki
esetleg nem látta volna az ottani állapo-
tot, menjen ki és tekintse meg! Ennek a
szemétnek nagy része olyan, ami nem
bomlik le. Így hosszú évtizedeken át
szennyezi majd azt a területet. A nagy
kérdés: tovább nézzük a szemetet, vagy
teszünk is valamit törékeny környezetün-
kért?!

Tisztelettel: B. P.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. SIPOS JÓZSEFNÉ
életének 73. évében,

hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése október 26-án, 13 órakor
lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család


