
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2007. november 15. - XVIII. évf. 46. szám
24 oldal, 150 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

NAPLÓ .   .   .   .   .   .   .   .   . 2-3

Harminc éve együtt .   .   .   .   . 5

Megnyílt a Korona gyógyszertár 7

Fisencsipsz 2. .   .   .   .   .   .   .   . 8

Gimisarok .   .   .   .   .   .   . 10-11

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

Betörés halottak napján
A Baross utcában néhány gyanús alak kóválygott mindenszen-
tekkor. Különösen az egyik ház érdekelte õket nagyon. Mint ké-
sõbb kiderült, egy jól szervezett betörõbanda egyik „akciócso-
portja” volt ez a társaság. A család éppen a temetõbe készült,
hogy virágot vigyenek és gyertyát gyújtsanak szeretteik sírján.
Amikor a temetõbe értek, ott már a banda másik, „figyelõ” cso-
portja várta õket. Csördült a mobil, aztán beleszólt az egyik
gyerek: „Indulhattok, most mentek be a tulajok a temetõbe.”
Ekkor a ház körül ólálkodó csapat akcióba lépett. A kabátok
alól elõkerültek a feszítõvasak, egy reccsenés, beszakadt a több
ponton záródó, új, mûanyag ajtó, és már bent is voltak a lakás-
ban. Ott aztán mindent összedobáltak, minden szekrényt, fió-
kot átkutattak. Pénzt, értékeket kerestek. Amit találtak, ma-
gukkal vitték. Mire a család hazaérkezett, a szétdúlt lakás döb-
benetes képe fogadta õket.
A kárérték (rongálással együtt) 200 ezer Ft. A tetteseket máig
keresi a rendõrség.

/H/

A Bóbita Óvoda
30 éves szülinapja

Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte az alapi Bóbita
Óvoda 30. születésnapját. Kedden délelõtt volt a megnyitó. Az
óvoda néptánccsoportja elõször mutatkozott be megalakulása
óta. Veréb Judit Dunaújvárosból jár ki minden héten tanítani a
gyerekeket. Ezután rövid versekkel mutatkoztak be az óvodás
csoportok. Pekarek Istvánné óvodavezetõ köszöntötte az óvo-
da volt vezetõit: Katz Juliannát, Herr Ferencnét, Kottán
Györgynét, Méhes Lajosnét, valamint Bauer Mihályné nyugdí-
jas szakácsnõt, a nyugdíjas dajkákat, takarítókat, konyhásokat,
majd bemutatta az óvoda programját.

(Folytatás a 4. oldalon)

Márton-napi vigasságok

A cecei Gerlice néptáncegyüttes a Márton-napi népszokásokat
elevenítette fel hétvégi mûsorában.
A rendezvényre a felvidéki Kincsõ Táncegyüttest látták vendé-
gül.
Stílusosan bevonult a mûsor kezdetén kíséretével, dobszóval a
kisbíró, és kidobolta a Márton-napi mulatságot.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Hogyan közlekedjünk?

Lehetõségek
Enczi József sárbogárdi rendõrkapitány:
Utánanéztünk, mit lehetne tenni a város
forgalmának csökkentése érdekében. A
járdaszigeteknek több helyen nincs elég
hely. A Közútkezelõ nem engedélyezi
fekvõrendõrök telepítését fõútvonalra. A
terelõsziget és az akusztikai lassító egy-
két helyen megoldás lehet, habár ez utób-
bi a gyalogosátkelõk elõtt nem éri el a kí-
vánt hatást. A támogatást, amit kaptunk,
próbáljuk olyan eszközökre költeni,
amikkel korlátozni tudjuk a gyorshatók,
szabálytalankodók számát. Egy térfigyelõ
kamera beszerzésére, illetve egy rendõr-
ségi objektum felújítására, vagy új kialakí-
tására (pl. a HEMO-ban) irányuló pályá-
zat kapcsán a kistérség, a polgármester és
mindkét politikai oldal támogatását sze-
retném kérni.

Árnyalatok
Nedoba Károly megjegyezte: Egyetértek
vele, hogy az ittasan közlekedõ kerékpá-
rosokat megbüntetik. De ha valaki meg-
iszik két pohár bort a szõlõben és bejön, a
rendõrök meg elbújnak, utaznak rá azért,
hogy a statisztika nõjön, a gépjármûvel
közlekedõ embereket meg nem annyira
nézik, azt nem tartom jó megoldásnak. Az
élet nem fehér és fekete, hanem szürke.
Enczi: Egy fõkapitányom azt mondta,
hogy a törvények betartatása fehér és fe-
kete. Az elmúlt évhez képest az ittas ke-
rékpárosok száma csökkent. Tartottam
egy eligazítást, amibõl nem vagyok haj-
landó engedni.
Etelvári Zoltán amellett érvelt, hogy ne
szelektáljon a rendõr. A roma szabálysze-
gõkkel szemben, úgy látja, nem mernek
úgy intézkedni a rendõrök, mert tartanak
tõlük. Üdvözölte viszont a radart. A jelzõ-
tábláknak véleménye szerint nincs vissza-
tartó erejük, hatásosabb lenne, ha több
rendõr lenne az utakon, és keményen
büntetnék azt, aki ittasan vezet. Az isko-
láknál villogó sárga lámpa kellene.
Enczi: Nehéz egy rendõrnek abban a vá-
rosban intézkedni, ahol fölnõtt. Ennek
vannak szolgálatszervezési taktikái. Rész-
ben egyetértek abban, hogy bizonyos cso-
portokhoz nem mennek oda a kollégák,
de ez nem mindenkire igaz. Engem is sok-
szor megfenyegettek már, de lehet, hogy
fanatikus vagyok, fejjel megyek a falnak,
soha nem ijedtem meg ettõl. A lámpa a
legdrágább megoldás, és az engedélyezte-
téssel sok idõ elmegy. Vasúti átkelõknél
mágneses lapokkal lehet mérni a sebessé-
get, habár egy darab 300.000 Ft-ba kerül.
Folyamatosan nézem a pályázatokat.

„Hadjárat” a biciklisek,
gyalogosok ellen is

Dr. Szabadkai Tamás: Az ittas kerékpá-
ros rendkívül veszélyeztetõ tényezõ a köz-
lekedésben, ezért ne biztatgassuk a kapi-
tány urat, hogy a rendõrök ne intézkedje-
nek. Javasolnám, hogy a Hõsök tere mel-
letti járdánál kampányszerûen jelenjenek
meg a rendõrök, és próbálják ránevelni az
embereket az átkelés szabályainak a be-
tartására.
Enczi: Ezt megígérem.
Bódai Gábor: A vállalkozók kérdezik,
hogy a megállni tilos táblánál a ki- és bera-
kodás tolerálására van-e lehetõség?
Nedoba: Az egyik helyen nincs tolerancia,
a másik helyen van?
Bódai: A kettõ között óriási különbség
van.
Gábris István: Ha a rendõr szeméttel
megrakott utánfutót lát, akkor mondja
meg a sofõrnek, hogy barátom, eltévesz-
tetted az irányt, mert szeméthegy van a
városban.
Enczi: Szigorúan ki van adva a kollégák-
nak, hogy ha látnak valamit, ne menjenek
el mellette.
Varga László: A Köztársaság út és a Vas-
út utca keresztezõdésében a gyerekek
nagy veszélynek vannak kitéve. Mit lehet-
ne ott tenni?
Enczi: Megnézem a lehetõségeket.
Etelvári: Milyen szigorításokra számít-
hatnak a sárbogárdi rendetlenkedõk az
elkövetkezendõ durván fél évben?
Enczi: Mihelyst a kamerákat sikerül be-
szerezni, és a rodeózást valamilyen szin-
ten bizonyítani tudjuk, ígérem, hogy elõt-
te megjelentetem a médiában, hogy mire
készülünk.

Költségvetési elképzelések
Mindkét költségvetéssel kapcsolatos elõ-
terjesztést elfogadta a testület.
Juhász János: A kormányzat azt várja el,
hogy többet nyújtson a szféra kevesebbõl.
Mindenki tudja, hogy a „bûnös tízeknek”
elég radikális intézkedéseket kellett ten-
nie az idei év kapcsán azért, hogy azt a fo-
lyamatot, ami a gazdálkodás ellehetetle-
nülését jelezte, meg lehessen gátolni.
Többször elhangzott tõlem is, hogy 160-
180 millió Ft-ra becsülhetõ az a megtaka-
rítás, amit ezek a radikális, de egyúttal
hathatós lépések eredményeznek. Ennek
a jó részét (minimum 60-80 millió Ft-ot) a
költségvetés — nevezhetjük Gyurcsány-
csomagnak, Veres-csomagnak, ki hogy
akarja — elvisz.
Dr. Szabadkai: Az MSZP-frakció nevé-
ben is a 2008. évi költségvetési koncepciót
jónak tartom. A képviselõi tiszteletdíja-
kat 2007. évi szinten tervezték jövõre.

Megfontolásra ajánlom a testületnek,
hogy a felét tervezze ennek az összegnek.
A Sárbogárdi Napok elõirányzatát is 3
millió Ft-ra javasolnám csökkenteni. (Ezt
a két javaslatot nem támogatta a többség.
Szerk.) A kisebbségi önkormányzatot vi-
szont jelképes támogatásban részesíthet-
nénk, értékelve a jelenlegi aktív tevékeny-
ségüket.
Bártfai Antal: Nem látom ebben a kon-
cepcióban annak a nyomát, hogy a város
fõépítészt alkalmazzon. Akarja ezt egyál-
talán az önkormányzat?
Dr. Krupa Rozália: Az új szabályozás sze-
rint egy megfelelõ képesítésû bizottságot
kell létrehozni önkormányzati rendelet-
tel, melynek tagjai díjazásban részesül-
nek. Meg kell határozni azt is, hogy mi-
lyen terveket vizsgálna felül az a bizott-
ság. A megyei jogú városnak sem volt fõ-
építésze, most jutottak el oda, hogy talán
van.
Õri Gyula: A civil bizottság elnöke gon-
dolt-e arra, hogy a 2008-as évben a külsõ
településrészek gyereknapra, falunapra
stb. kapjanak valamit?
Nedoba: Ennyi pénzbõl biztosan nem jut.
Elfogadta a testület, hogy 2008-ban 25
millió Ft helyett 10 millió Ft legyen a sza-
bad tartalék; a testvértelepülések kapcso-
lattartására 300.000 Ft legyen elkülönít-
ve; sportcélú támogatásokra 1.200.000 Ft
kerüljön tervezésre, a civil szervezetek tá-
mogatására 2.300.000 Ft. A közmûvelõ-
dési megállapodásoknál a 2007. évi össze-
gek maradnak. A rétszilasi temetõben
WC és ravatalozó-elõtetõ épülhet 1 millió
Ft értékben. A kislóki faluház felújítására
5 millió Ft-ot terveznek. Az Attila utcai
játszótér felújítására 200.000 Ft-ot szán-
nak, 300.000 Ft-ot pedig a többi játszótér-
re. Az Ifjúsági park ideiglenes áramellátá-
sának megoldására 200.000 Ft-ot költe-
nének, a Hõsök terei emlékmûegyüttes
karbantartására 200.000 Ft-ot.
Egy másik napirendi pont kapcsán Juhász
János javasolta, hogy a rulírozó hitelkere-
tüket vigyék le 50 millió Ft-ra, emellett
150 millió Ft értékben bocsássanak ki köt-
vényt svájci frankban. Így 1 év türelmi idõ
után 7 év alatt fel tudnák számolni a város
150 milliós hitelét.
Mindkét javaslattal egyetértett a testület.

Egyéb kérdések
Megszavazták a testület jövõ évi munka-
tervét, valamint elfogadták a hivatal be-
számolóját.
Bártfai: Sajnálom, hogy a Kapocs Egye-
sület javaslatából nem került semmi elfo-
gadásra, ami a környezetünk megóvásá-
val kapcsolatos teendõk átgondolását cé-
lozta meg.
Sinka Attila: Az önkormányzatnak nin-
csenek olyan lehetõségei, amivel a kisvál-
lalkozásokat lehetne segíteni?
Dr. Krupa: 2008. január 1-jétõl a vállalko-
zók — ahol iparûzési adó van kivetve —
egyformán adóznak. Központi intézkedés
miatt semmilyen mentességet nem tud
adni az önkormányzat.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület november 9-ei nyílt ülésérõl —
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Etelvári: Fontos, hogy ha valaki vállalko-
zást akar nyitni, akkor minél hamarabb
megkaphassa az engedélyeket.
Juhász: Mi ügyfélbarátok vagyunk, raj-
tunk nem múlik semmi.

Önrész eszközbeszerzéshez
A nevelési—oktatási intézmények esz-
közbeszerzési pályázataihoz 40% ön-
résszel plusz 2 % eljárási díj fizetésével já-
rul hozzá az önkormányzat. A Mészöly
Géza Általános Iskolának 313.120 Ft-ot,
a Szent István Általános Iskolának
114.673 Ft-ot, a Zengõ Óvodának 118.793
Ft-ot, a Sárszentmiklósi Általános Iskolá-
nak 184.026 Ft-ot, a Kippkopp Óvodának
91.326 Ft-ot, a pusztaegresi Kölyökvár
Óvodának 50.813 Ft-ot biztosítanak.

Eladó telkek
Értékesítik a sárbogárdi 1240 hrsz-ú terü-
letet építési telekként 900 Ft/ m2 + áfa
vételárért.
A Fenyõ utcában 5 db építési telket kíván
kialakíttatni az önkormányzat a 888 és a
1069/17 hrsz-ú ingatlanok megosztásával.
Az összközmûvesítésre bruttó 5.982.000
Ft-ot különítenek el a jövõ évi költségve-
tésben. A telkek árát 1.300 Ft/m2 + áfa
összegben határozták meg.

Elszámolás a víziközmû
társulatnál

A szennyvízhálózat kiépítésére 1996-ban
létrejött a Sárbogárdi Beruházó Víziköz-
mû Társulat. A többütemû beruházás
2005 májusában befejezõdött. A társulat
a közmûvet átadta a tulajdonos önkor-
mányzatnak, az pedig üzemeltetésre a
Sárrét-Víz Kht.-nek. A vonatkozó kor-
mányrendelet szerint, ha a társulat fel-
adatait végrehajtotta és a létrehozott köz-
mûvet átadta, elszámolási eljárást kell le-
folytatnia. Mivel ez még nem történt meg,
az önkormányzat kezdeményezi a társulat
elnökénél a közgyûlés összehívását és az
eljárás lefolytatását.

Változás a szociális ellátásban
A várható törvényi módosítások miatt,
mivel a támogató szolgáltatás biztosítása
az önkormányzat számára nem lesz köte-
lezõ, ezt a feladatot nem kívánja ellátni a
továbbiakban az önkormányzat, és nem
kötnek szerzõdést külsõ szervezettel sem.
(A támogató szolgáltatást 2006 júniusától
a MOVE BÉTA „Szivárvány” Támogató
Szolgálat látta el Sárbogárdon és a kör-
nyezõ településeken.) A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást az Egyesített Szociá-
lis Intézmény keretén belül kívánják meg-
valósítani. A szociális gondozókat az
ESZI biztosítja.

Bejelentések

Múzeum
Juhász: Egy múzeum létesítésének tár-
gyában fordultak hozzánk.
Varga: Az oktatási bizottság a múzeum
létrehozását támogatja, és erre kéri a tes-
tületet is.

Az elvi támogatást egységesen megszavazta
a testület.
Bódai: Az ABC udvara régóta katasztro-
fális állapotban van. A Coop áruházlánc
illetékesének egy kicsit vissza kellene for-
gatnia a bevételébõl ennek rendezése ér-
dekében. A Posta utca lakói jelezték,
hogy esõs idõben a csapadékvíz az épüle-
tek tövébe folyik le onnan, és beáznak.
Dr. Krupa: A Coop csak bérlõ. Az üzlet
tulajdonosa az ÁFÉSZ, és az a terület egy
osztatlan közös tulajdont képez a lakók
között.
Juhász: A nagyfokú áruszállítást nem a
lakók okozzák.
Sinka: A rendelõintézettel kapcsolatban
megjelent a Közép-Dunántúli Regionális
Operatív Programban a kistérségi járó-
beteg-szakellátási központok fejlesztésé-
re irányuló pályázat. Bízzunk benne, hogy
megindul a pályázaton való részvétel ki-
dolgozása.
Gábris: A Tisza utcában a vízgyûjtõbe
hordja néhány lakó a levelet, ágat, törme-
léket. Kellene egy táblát kirakni figyelem-
felkeltésnek, hogy szemetet lerakni tilos!
A Homoksor és Rákóczi utca kivezetõ
szakaszánál lévõ kátyúba kellene egy kis
kõzúzalék. A Vezér utcában örökös prob-
léma a vízelvezetés. A Pennynél egy-két
fa kiszáradt, pótolni kellene.
Horváth Tibor: A Vezér utcánál a lakók
és magam is köszönöm a hathatós intéz-
kedést a gödrök ellen. A Mátyás király ut-
cából is megkerestek a lakók, hogy az utca
végén van egy árok, ahová valamikor egy
autó beledõlt a sóderrakományával. Emi-
att el van tömõdve az áteresz, amit ki kel-
lene tisztítani, hogy a víz elfolyjon.

Fogyatékosok ünnepe
Szakácsné: December 1-jén tartjuk a kul-
túrházban a fogyatékosok ünnepét, amire
szeretettel meghívok mindenkit. Öröm-
mel fogadnánk az adományokat.
Bártfai: Sárbogárdon vannak olyan ut-
cák, ahol lakóépület nincs, mégis minden
oszlopon van világító lámpatest, Sár-
szentmiklóson pedig vannak olyan utcák,
ahol minden harmadik lámpaoszlopon
vannak lámpatestek, holott sûrûn lakott
utcáról van szó. Az Attila utcában elhe-
lyezkedõ fekvõrendõrök miatt olyan víz-
torlódások állnak elõ olykor, hogy veszé-
lyeztetik az út állagát.
Etelvári: A miklósi ravatalozónál még hi-
ányzik egy-két dolog, mint például az esõ-
csatorna, meg a térkõ elé egy kis murva. A
csaphoz, ahonnan a vizet viszik a sírok-
hoz, vízelvezetés kellene, mert kifolyik a
víz az utcára. A Lidl gondozatlan parkja
csúnyán mutat. Az utak felújításának örü-
lök, de még van egy-két hely, ahol meg
van süllyedve a csatorna fölötti rész.

Pogácsás közjáték
Juhász: Lehet, hogy Hargitai Lajos ok-
tatta az operatõr urat, de az a kérésem,
hogy amikor én életemben a mai napon az
elsõ pogácsámat elkezdem enni, akkor le-
gyen szíves, ne mutasson. Azonnal felfe-
dezte ezt a nüanszt. Mi is emberbõl va-

gyunk. Hogyha mindenkinek az étkezését
mutatja, ám legyen, de lesz szíves egy ki-
csit a korrekt együttmûködés jegyében
ezen módosítani, és nem paparazziként
viselkedni.

Schmidt Lóránd: Felmerült-e annak a le-
hetõsége, hogy az új patika parkolóhelye-
ket létesítsen mondjuk a patika mögötti
helyen. Tudom, hogy nincs róla megegye-
zés, nem kötelezhetjük rá, de megérdek-
lõdhetnénk, hogy nincs-e szándékában
ilyen. Ezzel a város parkolási gondján is
segítene egy kicsit.

Szõnyegi Lajos: Az a terület a Bingó Kft.
tulajdona, amit két területre osztottak.
Az egyik a Posta utcára nyílik, amit érté-
kesíteni kívánnak. Ott parkoló csak akkor
lehetne, ha megvásárolná a patika tulaj-
donosa.

Õri: Ez a negyedik testületi ülés, hogy jel-
zem: az Ady Endre utca járhatatlan. A ká-
tyúk teljesen balesetveszélyessé teszik azt
az utcát, ezért kérem, töltsék fel valami-
lyen kõvel.

Dr. Szabadkai: A megyei önkormányzat a
tüdõgondozó épületét valószínûleg érté-
kesíteni fogja. Ha mi kívánunk ezzel vala-
mit kezdeni, akkor most nyílik rá lehetõ-
ség. Örülök, hogy Sárbogárd honlapján
rajta vannak a díszpolgáraink. Javaslom,
hogy idõvel töltsük föl a többi kitüntetett
nevét is.

Nedoba: A közterületeken kihelyezett vi-
rágtartókat kellene téliesíteni.

Rigó László: A Katona és a Honvéd utca
közötti részen az árokban nem folyik el a
víz, emiatt Hajdúék udvarában esõs idõ-
ben áll a víz.

Politikai végszó

Rigó: Az elmúlt héten meg lettem szólítva
egy képviselõtársam által. Aki megszólí-
tott, nem vettem észre, hogy egyszer is ki-
állt volna Rétszilas érdekeiért. Amikor
több lakossági fórumon is részt vett, és a
helyi lakók megkérdezték, hogy miért
nem történik Rétszilason semmiféle fej-
lesztés, õ azt mondta, nem tehet semmit,
van egy frakció, aminek a döntését figye-
lembe kell venni. Az elmúlt esztendõ sok
nehézséget hozott a városnak. Amióta a
tízes csapat fölállt, nincs Fidesz-frakció,
hanem próbálunk felelõsségteljes dönté-
seket hozni. Az elmúlt négy évben nagyon
sok rossz döntés született, ami miatt a vá-
ros ide jutott. Most mindenkit arra kérek,
hogy próbáljon a nagypolitikától elru-
gaszkodva, a helyi érdekeket nézve tevé-
kenykedni.

Etelvári: Én visszautasítom, hogy nagyon
sok rossz döntés született az elmúlt négy
évben. Azért nem teljesen igaz ám, amit a
politikáról mondasz. Tudja itt mindenki,
hogy most a Fidesz dirigál, akkor meg az
MSZP dirigált.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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A környék óvodásai részére az esemény
alkalmából rajzpályázatot hirdettek. Sok
szép rajzot küldtek be Sárbogárdról, Sár-
szentmiklósról, Cecérõl, Lajoskomárom-
ból. A rajzokat Novák Edith alapi képzõ-
mûvész bírálta el. A legszebb rajzokat ki-
állították az óvoda tornaszobájában.

Szerdán a környék óvodásait egy játékos vetélkedõre hívták meg, majd a gyerekek
megnézhették a Mesemondó Bábszínház mûsorát.
Csütörtökön nyílt napra várják a szülõket és a nagyszülõket. A csoportfoglalkozások
keretében játékos vetélkedõkre kerül sor, valamint megtekinthetik Rosta Géza
elõadómûvész zenés mûsorát.

Hargitai Lajos

A Bóbita Óvoda 30 éves szülinapja
Folytatás az 1. oldalról.

Civil fórum
Sárbogárdon
November 29-én, csütörtökön, 17 órakor
Civil Érdekegyeztetõ Fórumra várják
Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési
Központba a civil szervezeteket.
A szervezõk a Sárbogárdi kistérségben
tevékenykedõ civilek számára szeretné-
nek lehetõséget biztosítani arra, hogy a
hasonló érdekeltségû civil szervezetek
jobban megismerhessék egymás munká-
ját. A fórum célja, hogy egy alulról kezde-
ményezõ, hatékonyan mûködni képes
szervezet jöjjön létre. Ez a feltétele
ugyanis annak, hogy a civilek együtt haté-
konyan tudjanak uniós pályázatokon is
részt venni. A civil szervezetek számára
egységes érdekérvényesítés biztosíthatná
a kistérségben a hatékonyabb munkavég-
zést és eredményesebb mûködést.
A fórum alkalmával a jelenleg kiírásra
került pályázatokról is tartanak tájékoz-
tatót a szakemberek, Kiss Erika ÚMFT-
tanácsadó és Vinklár László ÖTM-koor-
dinátor.
Összefogással eredményesebbek lehe-
tünk!

Hargitai Lajos

EGÉSZSÉGNAP
Meghívjuk Önt és családját a

november 17-én (szombaton) 8-16 óráig
tartandó egészséges életmódra felhívó rendezvényre,

melynek helyszíne az Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ út 164.

Ingyenes szûrõvizsgálatokkal, elõadásokkal, termékbemutatókkal, közös be-
szélgetésekkel igyekszünk felhívni figyelmüket az egészebb, tartalmasabb, fe-
lelõsségteljesebb életre.

Kérjük, jöjjön el Ön is!

Szûrõvizsgálatok 8—13 óráig: vérnyomás, vércukorszint, asztma, allergia-ta-
nácsadás, gyermek- és felnõtt-ortopédia, csontsûrûségmérés.

Elõadások 13 órától
Az Önök kérdéseire, esetleges problémáira válaszol az orvos. A beszélgetést
vezeti: dr. Élõ György ortopéd és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos.

Termékbemutatók:
gyógyászati segédeszközök, gyógycipõ-rendelési lehetõség, gyermekcipõ mé-
retre készítése.

Polgármesteri hivatal, Alap

Az alapi EGÉSZSÉGNAP buszmenetrendje
Ingyenes buszjáratok indulnak Alapra az alábbi idõpontokban:

Vajta (Szabadság tér): 8.00, illetve 12.00 óra,

Sáregres (Kossuth u. 43.): 8.15, illetve 12.15 óra,

Cecérõl (Hõsi emlékmû): 8.20, illetve 12.20 óra,

Alsószentiván (alsó bolt): 8.40, illetve 12.40 óra.

Alapról visszafelé 11.30-kor és 16.00-kor indul a busz Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta útvonalon.

Természetjárók
A városi bizottság következõ túrája
november 17-én lesz a Bakony-, illetve
a Vértes-hegységben. Indulás 7.30
órakor a mûvelõdési ház elõl. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Városi Természetbarát Bizottság
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HARMINC ÉVE EGYÜTT
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub vasárnap rendezte fennállá-
sának 30 éves jubileumi ünnepségét. A klub 1977 õszén alakult
meg Nyikos Imre nyugalmazott tanító vezetésével. Az akkori
alapító tagokból már csak ketten élnek: Stern Sándorné és Job-
ban János. Simon Juliska nénit, mint a harmadik legrégebbi ta-
got köszöntötték. Õ egy évvel késõbb lett a klub tagja.
Az alapító tagokat külön köszöntötték verssel, virággal, ajándé-
kokkal. Schönborn Marika néni szavalt a tiszteletükre, Mol-
nárné Ilonka pedig énekelt.
Köszöntötték a 80 éves Oláh Dezsõnét, a 90 éves Jobban Jánost
és a 93 éves Czecz Artúrné Stella nénit, aki még mindig nagyon
jó egészségnek örvend.
Gazdag Béláné klubvezetõ köszöntötte a meghívott vendége-
ket: Juhász János polgármestert, az Életet az Éveknek vezetõit.
Meghívták a sárszentmiklósi és alsótöbörzsöki nyugdíjasklubot
is. Képviseletükben Sipõcz József, illetve Horváth István kö-
szöntötte a 30 éves klub tagságát.
A köszöntések utáni mûsorban verset mondott Tóth Gyuláné
és Lakatos Józsefné, Simon Jánosné nótákat énekelt, dr. Lend-

vai György Romhányi humoros verseit szavalta. A klub énekka-
ra Sári Andorné vezetésével nótacsokrot adott elõ, végül a ci-
gánytáncosok zárták a mûsort. Míg a vacsorát elõkészítették,
Simon István és Simon Julianna húzták a talpalávalót. A tánc
természetesen a vacsora után késõ estig folytatódott. A
tombolasorsoláson több száz ajándéktárgy talált gazdára.

Hargitai Lajos
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Aki Márton napján ludat nem eszik, egész évben éhezik — tar-
totta a régi népi mondás, így hát ilyenkor minden háznál ludat
vágtak ezen a napon.

Varga Gábor polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd
Puskásné Radnó Ágnes, a mûvészeti alapiskola igazgatója szólt
a Márton-napi hagyományokról.
A két együttes nagyon hangulatos mûsort adott. A tánctól csak
úgy porzott a színpad. A legkisebbek, az óvodás és kisiskolás ko-
rú csoport különösen nagy tetszést aratott a nézõközönség so-
raiban. A zsúfolásig megtelt teremben minden produkciót nagy
tapssal jutalmaztak.

A kicsik szereplésük után a színpad elõtt a földre ültek le, úgy fi-
gyelték a nagyok táncát. Sokan közülük megpróbálták utánozni
õket; a színpad elõtt párosával táncra perdültek. Bizonyára
nem fogják abbahagyni a táncot akkor sem, ha nagyobbak lesz-
nek. A nagyok mély átéléssel adták elõ a különbözõ tájak tánca-
it, énekelték zenekari kísérettel a régi dalokat. Az est táncház-
zal fejezõdött be.
Akik eljöttek, feledhetetlen élményben volt részük. A teljes
mûsort a kábeltelevízión jövõ héten láthatják.

Hargitai Lajos

Márton-napi vigasságok

KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2005-ös és
2006-os évben a személyi jövedelemadójuk 1 %-át felaján-
lották a Gerlice Néptáncegyesületnek. A kapott összeget a
tánccsoport utaztatására és ruhatárának bõvítésére használ-
tuk fel. Gerlice Néptáncegyesület

Ami megmaradt…
Sárbogárd zsidó öröksége

Két fiatal, Németh Krisztina és Lakk Norbert felsõfokú tanul-
mányaik kapcsán ismerkedtek meg a sárbogárdi zsidóság törté-
netével. Fölkeltette érdeklõdésüket, hogy az itteni zsidó polgár-
ság milyen jelentõs szerepet játszott a közéletben, a helyi társa-
dalom mozgalmaiban. Norbi többször is bejött a szerkesztõség-
be adatokért, információkért, átböngészte a Bogárd és Vidéke
régi évfolyamait, amelyekben sok érdekes interjút, visszaemlé-
kezést talált a hajdani sárbogárdi zsidó iparosság, kereskedõk, a

zsidó polgárság életébõl. Kutakodott a
helytörténeti gyûjteményben, a könyv-
tárban fellelhetõ anyagok között, és
végül átkutatták a volt zsidó templom
padlását is. Meglepetésre igazi kincse-
ket leltek ott. Régi vallási iratokat,
zsoltároskönyvek töredékeit, az egyhá-
zi levéltár maradványait, a zsidó iskola
dokumentumait, iskolai dolgozatokat
stb. Sok emberrel beszélgettek, akik-
nek a visszaemlékezéseibõl — ha töre-

dékesen is, de — rekonstruálni tudták a múlt század elsõ felé-
ben Sárbogárdon élt zsidóság életét. Az összegyûlt igen gazdag
anyagot egy helytörténeti kiállítás keretében ismertették meg a
városi könyvtárban a nagyszámú érdeklõdõ közönséggel.
Ismertetõjükbõl a hallgatóság megtudhatta, hogy a sárbogárdi
zsidóság nemcsak a helyi iparban, kereskedelemben volt jelen-
tõs tényezõ, hanem a helyi kulturális élet szervezésében is. Nem
különültek el a helyi keresztény, keresztyén polgárságtól, és kö-
reikben is igen erõteljes volt a polgárosodási törekvés.
A két kutató fiatal számára megrázó volt az a tény, hogy ez a vi-
rágzó kultúrájú közösség hogyan tûnt el egyik pillanatról a má-
sikra egy hajnalon a fasizmus áldozataként a koncentrációs tá-
borok halálpoklában. Élõ tanúként egyetlen zsidó asszony,
Stern Sándorné maradt, õ se sárbogárdi születésû, csak ide jött
férjhez a Felvidékrõl. (Vele Etelvári Zoltán készített interjút,
amit a Bogárdi TV-n láthattak néhány héttel korábban. Szerk.)
Tárgyi tanúi a múltnak a jelenleg raktárnak használt, rettenetes
állapotban lévõ volt zsidó templom padlásáról elõkerült iratok,
hajdan volt kislányok és kisfiúk iskolás füzetei, amelyekben ta-
nulták a betûvetést, a magyar irodalmat és nyelvtant. S a dolgo-
zatok alján olvasható nevek mögött már nincs egyetlen élõ em-
ber sem. S maradtak a régi zsidó kereskedõházak a fõutcán,
amelyek meggyötört állapotukban is õrzik egy eltûnt századfor-
dulós polgári kultúra emlékeit.
S maradt még tanúként a zsidó temetõ régi sírköveivel és az em-
lékmûvel, amelyen négyszáznál több zsidó áldozat nevét olvas-
hatjuk, akik elpusztultak a koncentrációs táborokban a máso-
dik világháború idején.
Mint e fiatalok mondták elõadásuk végsõ összegzéseként: leg-
alább emlékezzünk, hogy sose felejtsünk.

Hargitai Lajos
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Megnyílt a Korona gyógyszertár
Pénteken reggel nyitotta meg ajtaját a
Korona gyógyszertár. Az ünnepi ese-
ményen Kovács Barna Péter tulajdo-
nos, Schirling Enikõ szakgyógysze-
rész, a gyógyszertár vezetõje köszön-
tötte az egybegyûlteket, és Juhász Já-
nos polgármester szólt méltatóan a kí-
vül-belül szépen megújult pártás ház-
ról.

A megnyitót követõen bepillantottam a
„kulisszák” mögé. Hátul található egy ét-
kezõ, zuhanyzó és toalett, öltözõ, labor
valamint egyéb kiszolgálóhelyiségek. Az
iroda egyben fogadószoba is, ahol négy-
szemközt kérhetik ki a gyógyszerészek ta-
nácsát az ügyfelek. Elöl gyógyszerekkel
és –készítményekkel teli polcok, három
kiadóablak valamint tágas tér fogadja a
betérõket. Itt szólítottam meg Kovács
Barna Pétert és Schirling Enikõt.

— Hogyan esett éppen erre az épületre a vá-
lasztás, hogy itt egy gyógyszertárat nyissa-
nak?

Kovács Barna Péter: — A patikanyitás
lehetõsége ebben az évben merült föl, de
a lakosság részérõl már évekkel ezelõtt
megfogalmazódott az igény. Maga az
épület központi helyen, a város szívében,
a buszmegálló közelében van, illetve
könnyen lehet parkolni mögötte és az út
másik oldalán is.

— Volt-e, aki segített a felújításban nem-
csak munkával, hanem tanácsokkal? Hi-
szen ez egy régi, patinás épület, aminek
vissza kellett adni egykori fényét.

K. B. P.: — Az építkezés az Országos Mû-
emlékvédelmi Hatóság felügyelete mel-
lett történt, õk láttak el bennünket útmu-
tatásokkal, és maga a tervezõ is jogosult
arra, hogy mûemlékeket újítson fel. Lesz-
nek még további átalakítások is, gondo-
lok itt a tetõ és járda rendbetételére.

— Úgy tudom, másutt is mûködtetnek Ön,
illetve tulajdonostársai patikákat.

K. B. P.: — Igen, az épületet az Altus-
pharma betéti társaság építtette és újít-
tatta föl. Ez egy 51 %-ban gyógyszerész-
tulajdonú, teljes egészében hazai kisvál-
lalkozás. A társaságnak Mezõszilason és
Dégen van még patikája, valamint fiók-
patikája.
— Enikõ, összesen hány ember fogadja
majd a patikába betérõket?
Schirling Enikõ: — Összesen heten fo-
gunk itt dolgozni. Kollégáim közül Rontó
Ágnes gyógyszerész, õ Szegedrõl költö-
zött ide. Mindketten a szegedi tudo-
mányegyetemen végeztünk. Szakasszisz-
tensként dolgozik velünk Tóth Lászlóné
Piros Mária (Sárszentmiklós), Pécsi
Lászlóné Ica (Mezõszilas), Sötét Lász-
lóné Irénke (Dég), asszisztensként pedig
Káplár Józsefné Olga (Dég) és Streng
Tamás Péterné Sallai Matild (Kislók).
— Ahogy a megnyitón elhangzott: 14 éve
dolgozol már ebben a szakmában.
S. E.: — Igen. Sátoraljaújhelyen, Borsod
megyében születtem, az egyetemet Sze-
geden végeztem, mint említettem. A pá-

lyámat Budapesten kezdtem, a III. kerü-
letben, Csillaghegyen. Egy nagy forgalmú
gyógyszertárban dolgoztam hat évig.
Utána megszületett a lányom, és vissza-
költöztünk Szegedre. Ott hét évet dol-
goztam egy ugyancsak nagy forgalmú
gyógyszertárban. Mivel adódott ez a le-
hetõség, ami számomra szakmai elõrelé-
pés is, így ideköltöztem Sárbogárdra.
— Péter, hogyan talált rá Enikõre?
K. B. P.: — Egy gyógyszertárnak a lelke a
bent dolgozók és a gyógyszerészek, akik
szakmai tudásukkal az egészet a hátukon
viszik. Mielõtt elterveztük volna, hogy az
építkezést elindítjuk, hirdetések útján
kerestük a megfelelõ személyt a gyógy-
szertár vezetésére. Lementem Szegedre,
volt egy személyes megbeszélésünk, ahol
olyan feltételeket tudtunk kínálni, ami
Enikõ számára elfogadható volt. Azóta
folyamatosan, jól együtt tudunk dolgoz-
ni. Nagyon örülök neki, hogy ide is köl-
töztek, mert így nagyon stabil és megbíz-
ható kollégánk lesz. Úgy tudom, hogy a
lánya ide jár a sárbogárdi gimnáziumba
és jól érzi magát.
— Hogyan fog nyitva tartani a gyógyszertár,
és hogyan alakul az ügyelet ezután?
S. E.: — Meghosszabbított nyitva tartás-
sal állunk a betegek rendelkezésére, azaz
hétfõtõl péntekig 7.30—18.30-ig, szom-
baton pedig 8—13-ig. Szezonálisan in-
gyenes szûrõvizsgálatoknak is helyet biz-
tosítunk. Az ügyeletet Dobos Ferenc
gyógyszerész úrral fölváltva, kéthetes
turnusokban fogjuk megszervezni. De-
cember 3-ától mi kezdünk. Szakmailag és
emberileg is igyekszünk megfelelni az
elvárásoknak.
— Köszönöm, sok sikert kívánok és jó
munkát!
Beszélgetésünket követõen már be is
toppantak az elsõ vásárlók … megkezdõ-
dött hát a munka.

Hargitai Kiss Virág
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F I S E N C S I P S Z
2. rész
3. nap

Az elsõ részben nem ejtettem szót arról,
hogy az épület, amiben megszálltunk,
õsöreg. Padlóját nyikorgó fapallók borít-
ják, a keskeny folyosók szintkülönbsé-
gekkel teli tekervényeiben könnyû elté-
vedni. Reggelente a mosdót egy fekete
asszony takarította, aki csodálatos spiri-
tuálékat énekelt. Nem mertük megzavar-
ni, így kint ácsorogva hallgattuk õt, amíg
nem végzett.
A szokásos reggeli (pirítós, vaj, lekvár,
kukoricapehely, tej, tea, gyümölcslé)
után gyalog vettük nyakunkba a várost.
Nem mentünk messzire, mert egy ugrás
volt csak az HMS Belfast hadihajó és az
egykori kereskedelmi kikötõ, a Hay’s
Market. Ahogy odaértünk, messzirõl lát-
hattuk, hogyan csukják le egy hajó után a
csodaszép Tower Bridge hídszárnyait.
Míg hárman a hadihajót fedezték fel, a
többiekkel a volt piac árkádjai alatt mú-
lattuk az idõt. A Belfast igazán megérte,
ahogy késõbb a felvételeken láthattuk.
Úgy van berendezve ugyanis bábukkal,
hangeffektusokkal, használati tárgyak-
kal, mintha most is folyna ott a matrózok
mindennapi élete. Van benne posta,
könyvtár, kápolna, orvosi rendelõ,
minden, sõt, még egy macska is.
A Tower Bridge és a Tower of London fe-
lé vettük az irányt. Annyira fújt a szél,
hogy azt hittük, soha nem érünk át a hí-
don. A Towernél — mivel a kedvezõbb
árú belépõért kaptunk egy bónusz gye-
rekjegyet — üzletet kötöttünk egy hölgy-
gyel, aki éppen jegyet akart venni magá-
nak és az unokaöccsének. Aztán irány a
Beefeaterek, hollók, fegyverek, kincsek,
és véres történeteket õrzõ tornyok.
Ebédre „fish and chips”-et (sült halat, ha-
sábburgonyát) vásároltunk. Egy indiai
származású férfi hirdette a büfé elõtt az
egyet fizet, kettõt kap akciót. Akárhogy is
füleltünk, hogy pontosan mit is mond,
még közvetlenül mellette állva is csak
ennyit értettünk a beszédébõl: „ábuávává
fisencsipsz”. Ez annyira megtetszett ne-
künk, hogy „hazafelé” sétálva a Temze
partján a London Bridge-ig, végig ezt is-
mételgettük a Save Somalia!-val együtt.
Az utánozhatatlanul finom angol „nem-
zeti eledelt” a szállás tetõteraszán fo-
gyasztottuk el. Majd ejtõztünk egyet, fel-
készülve az esti Globe színházazásra.
Shakespeare Lóvá tett lovagok címû da-
rabját néztük meg. Ám ahogy sétáltunk a
színház felé, egyszer csak rendõrök állták
utunkat — lezárták ugyanis a környéket
bombára gyanakodva, így kerülnünk kel-
lett. A színház egyik felénél ugyancsak le-
zárták az utcát, és úgy nézett ki, talán az

elõadás is elmarad. Szerencsére egy ne-
gyed óra múlva elgördült ez az akadály is,
és átadhattuk magunkat a szórakozás-
nak.
Este néhányan még bekönyörögtük ma-
gunkat egy éppen zárás elõtt lévõ kávézó-
ba egy forró teáért, amit aztán a szobánk-
ban kortyolgattunk el vidám beszélgetés
közepette.

4. nap
Korán érkeztünk reggel a metróhoz,
ezért egy kicsit várni kellett, hogy mûköd-
jenek az automata kapuk. Ketten odaáll-
tunk a masinákhoz, rajtra készen a napi-
jeggyel, és éppen kilenc órakor dugtuk be
a jegyet a gépezetbe. Nemcsak mi nevet-
tünk jót, hanem a metró dolgozói is, akik
mindezt végignézték.
A természettudományi múzeumban töl-
töttük el az egész délelõttöt. Ott aztán
van néznivaló bõven, még felsorolni is
sok lenne! Kõzetek, madarak, õsi és ma
élõ állatok, az ember és a Föld mûködése,
fejlõdése — mind-mind külön szárnyait
töltik meg a kolosszális épületnek. Még
azt is ki lehetett próbálni, milyen egy föld-
rengés.
A Hyde Park-ban magam sem tudom
már, mennyi idõt töltöttünk el. A csönd, a
tömött, zöld pázsit, virágágyások, rózsa-
lugas, libák, a The Serpentine tó szó sze-
rint levettek minket a lábunkról. A Diana
hercegnõ emlékére készített szökõkút
kövén elterültünk (miután a parkõr ránk
szólt, hogy ne sétáljunk végig a szökõkút
medrében a balesetveszély miatt), hall-
gattuk a csobogást, lógattuk a vízbe a lá-
bunkat, hagytuk az ujjaink közt áramlani
a folyamot, élvezve a nap meleg sugarait.
Nem nagyon akaródzott elmozdulnunk
ebbõl az isteni állapotból, de valahogy
csak feltápászkodtunk, és egy pillantást
vetve a Kensington palotára emeletes
buszra szálltunk. A Piccadillyig mentünk,

onnan a Covent Garden bolhapiacát cé-
loztuk meg. Bámészkodva kutattunk a
régi kacatok és az értékes antik tárgyak
között, fel- és kipróbálva az érdekesebb
darabokat. Persze, nem üres kézzel tá-
voztunk. Kívülrõl még körbejártuk a St.
Paul’s Cathedral-t, majd a Temze fölött
átívelõ gyalogoshídon baktattunk vissza
Southwarkba.
Este egy kis csapat még tett egy sétát a ki-
világított Tower Bridge-hez, a társaság
másik fele a szálláson maradt. A bárban,
ahol reggeliztünk, minden este más prog-
ram volt, az utolsó esténken éppen
karaoke. Néhányan leültünk hallgatni az
éneklõket. Aztán egy hirtelen ötlettõl ve-
zérelve beneveztek engem is a lányok.
Igaz, õk már nem hallgathatták meg az
elõadást, mert mire sorra kerültem, késõ
volt. De értük, nekik énekeltem így is, és
ezúton ígérem, lesz ráadás.

Újra itthon
Szinte szótlanul készülõdtünk a hazaútra
másnap reggel. A reptéren már rutinosan
mentünk át a különbözõ ellenõrzéseken.
Az indulásig csámborogtunk boltról bolt-
ra, hogy elköltsük a maradék pénzünket.
A felhõk közül aztán visszatértünk a ma-
gyar hétköznapokba.
A szótlanságot lassan fölváltotta a neve-
tés, sõt, a vonaton még egy versikét is
megfogalmaztunk. Aztán mindannyian
egymáséra raktuk a kezünket egy nagy
rakásba — odagondolva azokét is, akik
már Pesten elbúcsúztak tõlünk —, hogy
fotón is megörökítsük a minket máig is
összetartó „London-erõt” és barátságot.
El tudtunk volna tölteni a brit fõvárosban
még jó néhány napot együtt. Olyanok vol-
tunk, mint egy népes család a nyári vaká-
ción … amit bármikor szívesen megismé-
telnék.

Hargitai Kiss Virág
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Alapítvány,
a szeretet által alapítva

Nagy örömmel tájékoztatok minden jó-
akaratú embert, hogy ez év õszén, három
áldozatkész ember jóvoltából létrejött a
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért
Alapítvány, mely közhasznú besorolást
kapott. Alapítója Barta György, egyik fõ
támogatója pedig Nagy Károly.
Az alapítvány céljául tûzte ki a nehéz
anyagi körülmények között élõ sárszent-
miklósi és sárbogárdi családok megsegí-
tését és az e családokban élõ gyermekek
étkeztetésének minõségi javítását. Emel-
lett kiemelt célja a jobb sorsra érdemes,
idõs és magára maradt emberek felkaro-
lása, anyagi és lelki segítsége. Az alapít-
vány távlati céljai között szerepel egy
napközi, vagy bentlakásos idõsek ottho-
nának létrehozása, valamint – igény ese-
tén – egy alapítványi óvoda létesítése. Ál-
dozni szeretnénk továbbá a sárszent-
miklósi katolikus templom és a különbö-
zõ keresztény jelképek (pl. útszéli vagy
temetõkeresztek, harangok, köztéri val-
lásos jellegû szobrok stb.) állagának meg-
õrzésére, javítására, valamint anyagi le-
hetõségeink mértékében támogatni sze-
retnénk egy új egyházközségi közösségi
ház megépítését.
Az alapítvány már most részt vállal a
gyermekétkeztetés minõségi javításában
azzal, hogy havonta 30.000 Ft-tal támo-
gatja meg 10-10 rászoruló család étkezés-
re fordított költségeit, élelmiszercsoma-
gok kiosztása által.
Tisztában vagyunk azzal, milyen csekély
ez az összeg ahhoz képest, hogy mennyi
rászoruló embertársunk él a településen.
Éppen ezért fordulok most minden jó-
akaratú embertársunkhoz, magánszemé-
lyekhez, szervezetekhez és gazdasági tár-
saságokhoz (cégekhez), hogy a kitûzött
céljaink megvalósításában pénzbeli, vagy
természetbeni adományaikkal segítse-
nek minket. Minden egyes adományfo-
rintot a fent vázolt célok megvalósítására
fordítunk, hiszen semmiféle egyéb költ-
ség (munkabér, tiszteletdíj, irodaköltség,
illeték vagy adó) nem terheli költségveté-
sünket. Egyedül a pályázati díjak azok,
amelyeket ki kell majd fizetnünk, ha
megfelelõ pályázatok kerülnek kiírásra.
Áttételesen viszont ezek is a fõ célok
megvalósulását szolgálják.
Kérem továbbá, hogyha valaki, akár mint
magánszemély, akár mint szakember
olyan pályázatot talál, amelyek a fenti cé-
lok megvalósulását elõsegítenék, értesít-
senek minket, hogy módunk legyen anya-
gi eszközök megszerzésére.
Mivel az alapítvány közhasznú szervezet,
az adományok értéke társaságok adomá-
nyozása esetében adózás elõtt 100 %-ban
elszámolható, magánszemélyek adako-

zása esetén pedig az SZJA-ból (adóból)
30 %-ban visszaigényelhetõ.
Egyelõre az adó 1 %-okat az alapítvány
— a törvény értelmében — nem veheti
igénybe, „fiatal korára” való tekintettel.
Adományokat azonban szívesen fogad,
melyekrõl a fenti kedvezmények kihasz-
nálása érdekében igazolást állít ki.
Szeretnénk minél több jótékonysági ren-
dezvényt tartani, amelyeknek egy részén
a rászorulók segítése lenne a cél, máskor
pedig az adománygyûjtés.
Az elsõ jótékonysági rendezvényünket
december 2-ára tervezzük, mikor is az
alapítványi Mikulás (Szent Miklós püs-
pök kései utódja) ellátogat a sárszent-
miklósi gyerekek közé. A farsangi idõ-
szakban pedig jótékonysági bált szerve-
zünk, amely talán méltó utódja lehet a
régi híres karitászbáloknak.
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akik úgy gondolják, hogy tudnának az
alapítvány általános vagy konkrét céljai-
nak megvalósításában bármilyen formá-
ban segíteni.
A helyi média segítségére is nagymérték-
ben számítunk. Õk már bizonyították is
segítõkészségüket, hiszen ez a tájékozta-
tót is az Õ segítségükkel ismerheti meg a
kedves Olvasó! Köszönet érte!

Az alapítványnak van külön e-mail
címe, melyre javaslatokat, ötleteket

illetve felajánlásokat várunk:
katolikusalapitvany@gmail.com
Az alapítvány bankszámlaszáma:

10402946-00017906-00000007
Ha valaki igényli, szívesen értesítjük
e-mail-en keresztül külön is a különbözõ
eseményekrõl és további szándékainkról.
Azt kérem, hogy mind többen jelentkez-
zenek a megadott e-mail-címen, hogy az
alapítvány céljainak mentén kialakulhas-
son egy összetartó csoport, akikre lehet
számítani, és akik egymásra is számíthat-
nak.
Telefonon is lehet érdeklõdni és segíteni
az alapítvány elnökénél, Varga Lászlónál
a 06 (20) 4145 345-ös telefonszámon.
Köszönöm, hogy elolvasták írásomat,
bárminemû megtisztelõ támogatásukban
bízva, tisztelettel:

Varga László, a kuratórium elnöke

Köszönet
A Templomunk Alapítvány javára az
adó 1 %-ának felajánlásával 211.372
Ft érkezett. Az összeget a sárbogárdi
római katolikus templom és plébánia
tatarozására használjuk fel. Adószá-
munk: 18490499-1-07.
Köszönjük, és továbbra is várjuk szíves
adományaikat. Isten fizesse meg!

A kuratórium

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

Egészségpénztári (már Honvéd EP is)
és bankkártyák elfogadása!

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

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

TÖKÉLETES LÁTÁS ELÉRHETÕ ÁRON
FÜGGETLEN LÁTÁSSZAKÉRTÕTÕL.

* Nálunk a világ vezetõ szemüveglencse
és kontaktlencse gyártó

összes terméke közül választhat
az Ön egyedi igényének megfelelõen.
* Megteheti, hogy olyan szemüveget
vásárol, amely nem rontja a szemét,

stílusos és jól is áll Önnek.
* Akkor is megvásárolhatja, ha nem tudja

azonnal elõvenni a pénzt a tárcájából,
mert részletre is megfizetheti.

MEGHÍVÓ
Test, lélek, tudat egyensúlya

Takács Kata
kineziológus elõadása

november 27-én, kedden
17 órakor

Cecén, a mûvelõdési házban.
Témák:
— a család szerepe, fontossága;
— a szeretet, mint öngyógyító élet-
energia;
— hogyan tehetünk többet egészsé-
günk megõrzéséért, gyógyulásun-
kért;
— gyógyító technikák, otthon vé-
gezhetõ, egyszerû eljárások gyakor-
lati megtanítása.
A részvétel díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

Sárbogárdi Kistérségi Iroda
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Az idei tanévet három új osztály kezdte meg. A
tavalyi nyelvi elõkészítõ osztály tagjai most
kezdték el a hagyományos négyosztályos kép-
zést az újonnan érkezett gimnazistákkal
együtt. Õk alkotják most a 9. b osztályt. Osz-
tályfõnök: Müller Csaba. Bajer Zsuzsanna,
Baki Szabina, Bali Gergely, Bartók Barbara,
Bodoki Tamás, Botka Zsuzsanna, Bozai Dóra,
Csõgör Alexandra, Dörögdy Anita, Dörögdy
Blanka, Erõs László, Ertván Richárd, Fráter
Adél Anna, Goldberger Kitti Anikó, Kiss Esz-
tella, Kiss Gábor, Koska Anita, Nagy Beáta,
Nyul István, Pálinkás Dániel, Patai Laura,
Pluhár Márta Anna, Pogány Dániel, Redzsepi
Arijána, Rigó Bernadett, Suplicz Dóra, Szabó
Ágnes, Szakács Eszter, Szigeti Kitti, Tóth Ka-
talin, Törõ Nóra, Vas Zoltán,Vonnák Péter.
9. d osztály — Osztályfõnök: Molnár Andrea.
Bajnok Boglárka, Baráth Zsolt, Danicsek Zsó-
fia, Ertvein Brigitta, Gazsó Veronika, Horváth
Anita, Horváth Luca, Kazsoki Anikó, Komá-
romi Krisztina, Megyeri Enikõ, Nagy Petra,
Németh Henrietta, Pordán Ágnes, Reiter Ale-
xandra, Rigó László, Urfi Nóra,Weisz Nóra.
5. c osztály — Osztályfõnök: Bunfordné Szõ-
nyegi Csilla. Bereczk Dávid, Boros Eszter Dó-
ra, Braculj Nóra, Cseri Nikolett, Fekete Kitti,
Karnis Evelin, Kovács Evelin, Kovács Gréta
Kinga, Kulcsár Zsolt Szabolcs, László Csilla,
Magyar Kamilla, Mészáros Attila Norbert,
Nagy Tünde, Németh Petra, Pál Henriette,
Rohonczi Flóra, Siák Magdolna, Skopál And-
rás, Sümegi Zoltán, Szabó Eszter, Szabó Van-
da, Szadai Norbert, Térmeg Mariann, Vág-
völgyi Bence, Varga Balázs, Végh Bence,
Vinklár Vivien.

Önkéntes az iskolánkban
Helen, az új angol
lány szeptemberben
érkezett hozzánk
Észak-Angliából.
Nagy örömünkre
tovább folytatódhat
az önkéntesek mun-
kája az angolórá-
kon. A vele készült
rövid beszélgetést
és annak fordítását
az alábbiakban ol-
vashatják.
Have you ever been involved in any other vo-
lunteer programmes abroad? Vettél már részt
más önkéntes munkában külföldön?
This is my first volunteer job and I am enjoying
it so much, I hope to do more in the future. Ez
az elsõ önkéntes munkám és nagyon tetszik.
Remélem, hogy a továbbiakban is tudok ön-
kéntesként dolgozni. However before I came
to Hungary I worked as a support worker
helping people with learning disabilities enjoy
a social life. Bár mielõtt Magyarországra jöt-

GIMISAROK
2007. NOVEMBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

9. b9. b

9. d9. d

5. c5. c
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tem, foglalkoztam tanulási nehézségekkel küzdõ emberek-
kel, segítettem nekik beilleszkedni a mindennapi életbe.
Two months have passed, how are you finding Hungary so
far? I wonder if you could tell me a little about your
experience? Már két hónap eltelt azóta, hogy megérkeztél.
Milyennek látod Magyarországot? Mesélj az eddigi tapasz-
talataidról!
I have found that Sárbogárd is a very welcoming place and
the people are friendly. Úgy látom, hogy Sárbogárd és az itt
élõ emberek nagyon barátságosak.
What have you seen and visited in Hungary? Merre jártál
már az országban?
So far I have visited a few places including Szekszárd, Pécs,
Budapest and Székesfehérvár. I particularly liked Lake Ba-
laton. I would also like to visit many more places while I am
here. Voltam már néhány városban, például Szekszárdon,
Pécsen, Budapesten és Székesfehérváron. Szeretnék még
sokfelé eljutni.
How are you finding your role as a volunteer at our school?
Milyennek találod a munkádat az iskolánkban?
At first I was nervous because I didn’t know what to expect.
But now I am settled, I feel at home and the children are
really enthusiastic and eager to practise their English. Elõ-
ször izgultam, mert nem tudtam, hogy mire számítsak, de
most már megszoktam itt, otthon érzem magam és a gyere-
kek nagyon lelkesen tanulják az angol nyelvet.
I hope your experience will stay with you for life. Thank you,
Helen. Remélem, hogy az itt tartózkodásod életre szóló
élmény lesz számodra. Helen, köszönöm a beszélgetést.

Versenyek
A labdarúgó-diákolimpia õszi fordulóján vettek részt fiú ta-
nulóink. Két korcsoport is képviseltette magát. Október
12-én Sárszentágotán az 5-6. osztályosok három mérkõzés-
bõl 4 pontot szereztek. Október 16-án Alapon a 7-8. osztá-
lyos fiúk versenye volt. Egy vereség és egy döntetlen birto-
kában mennek a tavaszi bajnokságra. Tanáruk: Horváthné
Szabó Judit
A balatonalmádi Pannon Oktatási Központ országos rajz-
pályázatot hirdetett „Balatoni horgászat” címmel. A neves
festõmûvészekbõl álló zsûri 640 alkotó pályamûvébõl
Schmidt Beáta 6. c osztályos tanuló munkáját a legjobb 30
alkotás közé választotta és tárgyjutalmakkal díjazta. Taná-
ra: Huszár Károly.
Kápolnásnyéken a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Gimnázium a „Névadónk hava” rendezvénysorozat kereté-
ben német és angol nyelvbõl a hetedik és nyolcadik osztá-
lyosoknak vetélkedõt rendezett november 12-én. Enczi
Alexandra, Szûr Noémi Kitti és Tóbel Kitti német nyelvbõl
a negyedik, Horváth Réka, Már Nóra és Szabó Petra angol
nyelvbõl a harmadikak lettek. Tanáraik: Boga Ibolya és
Dombi Zoltánné.

Nyelvvizsgák
Latin nyelvbõl Tiringer Melinda 9. c osztályos tanuló alap-
fokú A, angol nyelvbõl Kókány Angéla 12. c osztályos tanu-
ló középfokú C, német nyelvbõl Bozai Katalin 12. c osztá-
lyos tanuló középfokú C nyelvvizsgát tettek.

Újabb francia kapcsolat
Szombaton a francia Szent Ouen és Csillag Lovagrend több
évre szóló oktatási egyezményt kötött iskolánkkal, mely
szerint támogatja a francia, az angol és német nyelvek okta-
tását a gimnáziumban.

Fogadóórás szülõi értekezlet
November 16-án, pénteken 15 órától és november 22-én,
csütörtökön fogadóórás szülõi értekezletet tartanak isko-
lánk tanárai, melyre szeretettel várjuk a tisztelt szülõket a
kijelölt tantermekben.

A lovagrend és a
gimnázium egyezménye

Augusztusban adtunk hírt arról, hogy a Szent Ouen és Csillag Lo-
vagrend (röviden: OSOE) augusztusban kötött egy megállapodást
városunkkal és a megyével magyarországi állandó képviseletének
létrehozásáról itt, Sárbogárdon.

November 10-én, szombaton a Petõfi Sándor Gimnázium és a lo-
vagrend között került aláírásra egy egyezmény Boda János igazga-
tó, dr. Bruno Hamard, a lovagrend nagymestere, valamint dr.
Tiborcz Péter, a Fejér Megyei Közgyûlés társadalmi alelnöke kép-
viseletével. Az ünnepélyes aktuson dr. Müller Viktória tolmácsolt.
E kapcsolat létrejötte a lovagrend, Sárbogárd és a gimnázium
között az Õ aktív közremûködésének, szervezésének köszönhetõ.
Az egyezség értelmében az OSOE magyarországi állandó képvise-
lete 1) minden tanévben támogatást nyújt heti két fakultatív fran-
ciaóra megszervezéséhez. A nyelvórák egyébként már október 1-je
óta megtartásra kerülnek, és ezek éves költségvetésének kétharma-
dát már a gimnázium rendelkezésére bocsátotta a lovagrend. 2)
Minden tanév végén három „Legjobb Diák OSOE Díja” kerül ki-
osztásra, melyet a diákok francia, angol és német nyelvbõl pályáz-
hatnak meg. A díj egy 15-30 napos külföldi nyelvi gyakorlat minden
költségét (utazás, szállás, ellátás) magában foglalja, valamint 200
euró pénzjutalommal jár. 3) Anyagi lehetõségei függvényében az
OSOE a gimnázium igazgatója illetve tantestülete javaslatára al-
kalmankénti anyagi támogatás odaítélését is magára vállalja. 4) Al-
kalmanként könyvadománnyal, audiovizuális, informatikai felsze-
reléssel, valamint egy nemzetközi pedagógiai együttmûködés kiépí-
tésével támogatja a sárbogárdi középiskolát.
A hivatalos részt követõen a lovagrend delegátusa, valamint a gim-
názium jelenlévõ nyelvtanárai tokaji borral koccintottak a hosszú
távú, gyümölcsözõ kapcsolatra, majd körbejárták az iskola épüle-
tét. Végül az OSOE vacsorára invitált mindenkit.

Hargitai Kiss Virág



12 SPORT 2007. november 15. Bogárd és Vidéke

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

Az V. forduló eredményei:
Légió 2000-Fair Bútor–Taki Team

5:1 (2:1)
Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Németh, Csuti
II., Mondovics, Magyar. Csere: Huszár, Szilágyi
Cs., Szilágyi F. Taki Team: Lajtos, Rohonczi M.,
Vörös, Rohonczi G., Bodó. Nem állt be védekezni
a Taki Team, Bodó lövése után a labda a kapufáról
pattant ki. A következõ szép támadás után Ma-
gyar révén megszerezte a vezetést a Légió.
Egy-egy lövés mindkét oldalon a kapu mellé
ment. Egy elõre dobott labdát Rohonczi M. kezelt
le, lefordult védõjérõl és egyenlített. Középkezdés
után Mondovics talált a kapuba, újból elõnyhöz
juttatva csapatát. A második félidõ elején nem
bírt egymással a két csapat, elég csapkodó volt a
játék. Szögletbõl növelte elõnyét a Légió. Elfáradt
a Taki Team. Bodó kapufája volt a Taki Team
egyetlen említésre méltó eseménye. Lajtos a ha-
toson belül visszahúzta Magyart, a megítélt bün-
tetõt Mondovics higgadtan a kapu bal alsó sarká-
ba lõtte. Csuti II. állította be a végeredményt. A
Légió-Fair Bútor gyõzelme ilyen arányban telje-
sen megérdemelt. Góllövõk: Magyar 2, Mondo-
vics 2, Csuti II., illetve Rohonczi M.

Cece Öregfiúk–Pusztaegresi Fiúk
7:1 (3:1)

Vezette: Szakács I. Cece: Kokics, Klazer, Kiss P.,
Fülöp, dr. Erdélyi. Csere: Démuth, Kiss J., Pajor,
Danicsek. Pusztaegres: Ellenbruck, Mogyorósi,
Batári, Fodor, Kolonics. Csere: Magyar, Bihar,
Õri, Egyed, Molnár, Kurgya. A tavalyi két döntet-
len után alaposan visszavágott a Cece Öregfiúk
csapata. E mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában láthatják a kedves nézõk. Sárga lap: Fo-
dor. Piros lap: Danicsek, végleg, sorozatos rekla-
málásért a kispadról. A soron következõ mérkõ-
zésen nem léphet pályára. Góllövõk: dr. Erdélyi 2,
Klazer, Kiss J., Fülöp, Pajor, Démuth, illetve Fo-
dor.

Extrém–DKS 4:2 (3:1)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Dévényi, Hajnal,
Vámosi, Pálinkás. Csere: Horváth T., Juhász.
DKS: Suplicz, Márkovics, Domján, Kelemen, Se-
bestyén. Csere: Czaffer J. Nem látszott meg a kü-
lönbség a listavezetõ és a tabella utolsó helyét el-
foglaló csapat között. Nehezen született meg az
elsõ gól. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek,
mert Márkovics egyenlített. Rá tíz másodpercre
Hajnal újra elõnyhöz juttatta csapatát, sõt, Ju-
hász szépen kidolgozott helyzet után beállította az
elsõ félidõ eredményét. A második félidõben vá-
ratlan megoldásokkal, távoli lövésekkel próbálták
meglepni a kapusokat. Ez a DKS-nek Márkovics
révén sikerült is. A mérkõzés szorossá volt, ide-
ges lett a hangulat az Extrém játékosai között, ezt
Vámosi találata oldotta fel, kialakítva a keserve-
sen kikínlódott gyõzelmet. Sárga lap: Márkovics.
Góllövõk: Dévényi, Hajnal, Juhász, Vámosi, illet-
ve Márkovics 2.

Vidámfiúk–Bad Boys 7:4 (4:2)
Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Kiss, Huszti N.,
Huszti J., Horváth I., Németh. Csere: Farkas, Hor-
váth II. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, ifj. Soós, Kuti,
Juhász. Csere: Horváth, Soós, Mikuli. Nem soká-
ig kellett várni a vezetésre, mert Huszti J. lövése
Hajbáról saját kapujába került. Támadott a Bad
Boys, és bánta, mert Horváth I. okosan gurította a
labdát a hálóba, majd egy óriási gólt lõtt. A Vi-

dámfiúk védelme tétovázott, és Juhász szépített.
A mérkõzés legszebb gólja született Huszti N. ré-
szérõl: sarokkal továbbított a kapuba. Kuti elõbb a
mérkõzés legnagyobb helyzetét hagyta ki. Az
üres kapu mellé lõtt. Megint Horváth I. alakítása
fejezõdött be eredményesen. Kuti most a nehe-
zebbet oldotta meg, szépített. Németh lövése Ju-
hász hátán irányt változtatva jutott a kapuba. Kuti
rúgta a mesterhármasát. Végül Horváth I. állította
be a végeredményt. Megérdemelt Vidámfiúk-
gyõzelem. Sárga lap: Kiss. Piros lap: ifj. Soós, 2
perc. Góllövõk: Huszti J., Horváth I. 3, Huszti N.,
Németh, Horváth II., illetve Juhász, Kuti 3.

Haladás–B. B. Truck SE 5:1 (4:0)
Vezette: Ébl. M. Haladás: Géczi, Balogh, Szalai,
Szántó K., Lakatos. Csere: Krajczár, Kis-Szabó,
Szántó Zs. B.B. Truck: Meilinger, Balázs, Dobro-
vóczki, Zobák, Zádori. Csere: Bognár, Gilicze, Ko-
vács, Varga. Hamar megszerezte a vezetést a Ha-
ladás. Szalai mentett kétségbeesve szögletre.
Küzdöttek a csapatok, a kapuk ritkán kerültek ve-
szélybe. Mire leírtam ezt, addigra Lakatos három-
ra növelte az elõnyt. Addig szórakoztatták csele-
ikkel a nézõket a B. B. játékosai, míg a védõk köz-
beléptek. Az ellentámadásból gólt szereztek a Ha-
ladás játékosai. A második félidõ kiegyenlítet-
tebb játékot hozott. Balázs ordítása csak az ellen-
fél játékosának okozott gondot, otthagyta a lab-
dát, pedig továbbmehetett volna. A csúfos vere-
ségen Dobrovóczki változtatott. Játék a B. B.
Truck SE-nél: nuku. Felhívom a B.B. Truck SE já-
tékosainak figyelmét, hogy a mérkõzés legjobbja-
inak a nevét írják a jegyzõkönyvbe, ne a játékve-
zetõjét. Nem rajta múlt a vereség. Góllövõk: Laka-
tos 3, Krajczár, Balogh, illetve Dobrovóczki.

Arsenal–OMV 0:6 (0:2)
Vezette: Ébl M. Arsenal: Haray, Veres G., Derecs-
kei, Farkas, Lukács. Csere: Palásti, Kiss R., Érsek,
Veres P. OMV: Plézer, Lengyel, Halasi, Killer, Grá-
czer. Csere: Nagy. Küzdelme elsõ félidõ után, ma-
gára talált az OMV, hisz a második félidõben egy
négyessel terhelte meg az Arsenal kapuját. Ezzel
a gyõzelemmel talán sikerül felzárkóznia az élme-
zõnyhöz. Killer és Lengyel elemében volt, testvéri-
esen megosztoztak a rúgott gólokon. Bár az Ar-
senal is a pályán volt, az OMV-nek nem volt ellen-
fele ezen a napon. Góllövõk: Killer 3, Lengyel 3.

Sárbogarak–Vasutas 6:1 (3:1)
Vezette: Ébl M. Sárbogarak: Futó, Dizseri P.,
Czipp, Kónya, Németh. Csere: Gazdag, Dizseri B.
Vasutas: Guszejnov, Bozsoki, Fésû, Gászler,
Soós. Csere: Babitz, Freschli, Czeiner, Németh.
Letették a névjegyüket a Sárbogarak. Magabiz-
tos játékukkal felõrölték a Vasutast. Még sok csa-
patnak fognak kellemetlen perceket okozni, ha
megmarad játékos kedvük. Ugyan a tabellán nem
sokat lépnek elõre, de a Vasutast maguk mögé
utasították az egymás elleni eredménnyel. Gól-
lövõk: Kónya 2, Gazdag 2, Dizseri B., Dizseri P.

Twister–Krencz Nagyker 0:6 (0:2)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Tóth
A., Szabó L., Szabó M. Csere: Bognár T., Budai.
Krencz Nagyker: Pálinkás, Ragyamóczki, Ihász,
Csendes, Gyenis. Csere: Király, Szecsõdi, Somo-
gyi. Nehezen lendültek bele a csapatok. Az elsõ tíz
percben még kapura lövés sem volt. Végül
Szecsõdi megtörte a csendet. Megváltozott a
mérkõzés irama. Többet támadott a Krencz csa-
pata, és jobban célozta meg a kaput. Gyenis ke-

rült helyzetbe, de emelése elkerülte a kaput. Jött
Király alakítása, és nagy góljával felült a trónra. A
második félidõ elején azt játszotta a Twister, ami
elvárható lett volna az elsõ félidõben is. Táma-
dott, lövéseiknek viszont Pálinkás kapus állta az
útját, aki az eddig lejátszott mérkõzések közül
most hozta igazi formáját. Somogyi szép csel
után lõtt kapu mellé. Tóth A. lövését lábbal védte
Pálinkás. A mezõnyben egyenrangú ellenfél volt a
Twister. Csendes halkan suhintotta a harmadik
találatot. Szabó M. lövését védte szögletre Pálin-
kás. Somogyi lõtt gólt, és ezzel biztos gyõztesnek
tekinthette magát a Krencz-csapat. Próbálkoztak
a szépítõ gól megszerzésével, de ez nem sikerült.
Somogyi újabb találata már kegyelemdöfés volt.
A végén egy lövésbe Király beletette a lábát a lab-
da útjába, a trón mellé a koronát is feltette – a
mérkõzésre. Góllövõk: Szecsõdi, Király 2, Csen-
des, Somogyi 2.

Memphis Plusz–Flamengó 8:0 (6:0)
Vezette: Szakács I. Memphis Plusz: Boros, Ta-
kács, Roszkopf, Fodor, Deák. Csere: Emperger,
Herczeg, Molnár, Zámbó. Flamengó: Németh,
Varga, Berta, Lakatos, Parrag. Csere: Banda,
Derecskei, Gál. Alig telt el tíz másodperc, Fodor
felavatta a Flamengó kapusát. Berta lövését Bo-
ros lábbal védte. Már itt látszott, hogy nem Berta
a Jani ezen a mérkõzésen. Igaz, egy darabig me-
zõnyjáték folyt a pályán, de egy Memphis-táma-
dás végén Deák okos gólt lõtt. Varga lövése ment
kapu mellé. Németh kapus védett nagyot zic-
cerhelyzetben. Emperger megnézte a felsõ sar-
kot, és nem hibázott. Ez a gólja a régi játékát idéz-
te fel az emlékezetekben. Nem figyeltek Molnár-
ra, egyedül hagyták, nem is hibázott. Összero-
gyott a Flamengó, mert Herczeg is betalált, és ez
még nem volt a vég, mert Fodor újabb góljával be-
állította a félidõ már-már megalázó eredményét.
A második félidõben visszavett az iramból a
Memphis. Örültek is ennek a Flamengó „rokkant-
nyugdíjasai”. Nem én adtam e titulust a csapatra,
hanem Berta! Játékosan játszott a Memphis.
Egy-egy szép cselért, labdalevételért nem men-
tek a szomszédba. Közben Borosnak akadt tenni-
valója, Varga lövését védte. Deák beadásába Ja-
ni, alias Berta belelépett, és a labda Németh ka-
pujába került. Szégyen ide, szégyen oda, rögtön
cserélt is Bandával. A mai napon csak Varga volt
veszélyes Boros kapujára, lövése a kapufán csat-
tant. Az i-re a pontot a mezõny legjobb játékosa,
Emperger tette fel. Sportszerû mérkõzésen az el-
sõ félidõben eldõlt a három pont sorsa. Hogy nem
lett nagyobb a gólkülönbség, az csak a Memphi-
sen múlott. Fiúk, ezt meg kell köszönni! Góllövõk:
Fodor 2, Deák 2, Emperger 2, Molnár, Herczeg.
Magnum–Sárkeresztúr KIKE 6:3 (2:3)
Vezette: Szakács I. Magnum: Györök, Mihalkó,
Csendes, Vörös, Bor. Csere: Máté, Vinkelmann
Zs. Kike: Visi, Vörös L., Hajdinger J. Sütõ, Szauer-
vein. Csere: Hajdinger Z., Madár, Viola. Úgy in-
dult a gólgyártás, hogy Hajdinger J. eladta a lab-
dát. Bor egyedül tört kapura, és a tõle megszo-
kott, nagy, ballábas lövését Visi nem tudta véde-
ni. Megint Bor elõtt adódott nagy helyzet, de
most hibázott. Az ellentámadás után a labda sze-
rencsésen Sütõ elé pattant, és a földön fekvõ
Györök mellett egyenlített. Szauervein lövését
Györök lábbal tisztázta. És jött Bor egy újabb nagy
góllal. Nem tartott sokáig az elõny, mert Vörös L.
egyenlített. Mihalkó addig cselezett, míg a labda
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. november 29-én, 16.30-kor
közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: polgármesteri hivatal,
díszterem, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend: 1. Beszámoló az önkor-
mányzat 2007. évi gazdálkodásáról.
Tájékoztató a 2008. évi költségvetési
koncepcióról.

Juhász János polgármester

Hajdinger Z. elé került, aki kapufát lõtt. Kicsit ella-
posodott a játék, azonban Hajdinger J. váratlan
lövésére Györök mozdulni sem tudott. A második
félidõ szinte csak a Magnum játékáról szólt. Bor
lövését Visi védte, majd Bort Szauervein az utolsó
pillanatban szerelte. Bor lövése a kapufáról kifelé
jött. Az egész mérkõzés Borról szólt, mert egy
csel után a mesterhármas gólját szerezte meg. És
még nem volt vége, mert Bor lövését Visi szöglet-
re tenyerelte. Eljutottak Györök kapujáig. A kigu-
rított labdát Csendes 30 m-rõl lágyan megemelte,
Visi csak nézte, hogy az a kapujában kötött ki. Vé-
ge volt a Kikének. Csendes lövése kerülte el a ka-
put. Bor egyedül tört a kapura, nagy helyzetben
Visi kivetõdve, bravúrosan hárított. Továbbra is
támadásban maradt a Magnum, és Vörös G. gól-
jával tovább növelte az elõnyt. Az angol—magyar
mérkõzés eredményére emlékeztetõ eredményt
ki más, mint Bor újabb találata biztosította. Gól-
lövõk: Bor 4, Csendes, Vörös G., illetve Sütõ,
Vörös L., Hajdinger J.

Toledo 2005–Big Daddy Laca bisztró
8:2 (4:1)

Vezette: Tóth Z. Toledo: Csuti J., Csuti T., ifj.
Bodoki, Dombi, Kiss L. Csere: Barabás, Kiss A.,
Horváth I., Horváth Zs., Orbán. Big Daddy: Kehl,
Huszár T., Kovács, Bereczki, Huszár L. Csere: Fa-
zekas, Kiss, Radó, Schmidt. A harmincadik má-
sodpercben meglepetésre Huszár L. szerzett ve-
zetést. Kétpercnyi játék után Csuti T. egyenlített.
Támadásban maradt a Toledo. Szöglet után Bo-
doki megszerzi a vezetést. Dombi lövését Kehl
lábbal tisztázza. Távoli lövésekkel kísérleteztek a
Toledo játékosai, mely bejött: Csuti T. lõtt gólt.
Hol vannak a csatárok? Bodoki hátvéd létére
újabb góljával beállítja az elsõ félidõ eredményét.
A második félidõben hat percig kellett várni az el-
sõ gólra, melyet Dombi szerzett. Szöglet után Ko-
vács fejese a kapuban álló Orbán hátáról vágódott
a mezõnybe. Itt még volt lelkesedés a Big Daddy

játékosaiban, Kovács szépített ezzel elfogyott a
muníció. Ettõl kezdve csak a Toledo játéka volt
meghatározó, ebben is a két hátvéd jeleskedett,
mert Csuti T. és Bodoki gólerõs játékot produkált.
Az eredmény a Big Daddy csapatára nézve hízel-
gõ. Góllövõk: Csuti T. 3, Bodoki 4, Dombi, illetve
Huszár L., Kovács.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 5 - - 29:7 15
2. Memphis Plusz 5 - - 26:5 15
3. Magnum V. Bt. 4 1 - 21:13 13
4. Légió 2000-Fair Bútor 4 - 1 18:6 12
5. Krencz Nagyker 2 1 2 23:11 7
6. OMV 2 1 2 18:11 7
7. Sárkeresztúr KIKE 2 1 2 19:14 7
8. Twister 1 1 3 14:25 4
9. Flamengó 1 1 3 7:21 4
10. Taki Team 1 - 4 7:25 3
11. Arsenal - - 5 6:26 0
12. DKS - - 5 8:32 0

Góllövõállás:
I. Magyar Norbert, Légió 2000-Fair Bútor, 11 gól;
II. Emperger János, Memphis Plusz, 10 gól; Bor
József, Magnum, 10 gól.

Fair Bútor-csoport:
1. Reál Margit 3 1 - 16:7 10
2. Haladás 3 1 1 12:10 10
3. Toledo 2005 3 - 1 25:15 9
4. Vidám Fiúk 2 2 1 24:19 8
5. Pusztaegresi Fiúk 2 1 2 17:17 7
6. Cece Öregfiúk 1 3 1 16:11 6
7. B. B. Truck SE 2 - 2 9:12 6
8. Bad Boys 1 1 2 14:18 4
9. Vasutas 1 1 3 15:22 4
10. Sárbogarak 1 1 2 11:19 4
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 4 9:21 0

Góllövõállás:
I. Horváth János, Vidám Fiúk, 13 gól; II. Kolonics
Ferenc, Pusztaegresi Fiúk, 8 gól; III. Dombi Zol-
tán, Toledo 2005, 7 gól.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2007. november
9-ei ülésén elfogadta a 33/2007. (XI.
14.) Ktr. sz., az önkormányzat 2007.
évi pótköltségvetésérõl szóló rendelet
módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Temetõi tumultus
A Huszár-temetõhöz vezetõ úton min-
denszentek idején a rendõrség és a pol-
gárõrség kérésére néhány napra az el-
múlt években megváltoztatták a forgalmi
rendet. A balesetveszély elkerülése érde-
kében ilyenkor néhány napig nem lehe-
tett behajtani a 63-as útról, csak a Kos-
suth Lajos utca felõl.
Az idén ez nem így történt.
Többen kérdezték, miért változtatták
meg a korábbi gyakorlatot. Különösen
mindenszentek és halottak napja estéjén
volt nagy a tumultus az idén. A forgalmat
akadályozó parkolás miatt kisebb viták is
voltak az autósok között. A polgárõrök
panaszolták, hogy több esetben is sor ke-
rült szóváltásra emiatt az autósokkal.
Mint megtudtam, a rendõrkapitányság
közlekedési alosztályának javaslatára
nem vezették be az idén egyirányú forgal-
mi rendet, mert a temetõhöz vezetõ, 5
méter széles, új aszfaltos út ezt nem tette
indokolttá. Ilyen széles úton (jó esetben)
nem okoz problémát a kétirányú forga-
lom. Emellett a temetõnél elegendõ par-
koló épült. A másik indok az volt, hogy a
korábbi évek egyirányúsítása miatt is vol-
tak gondok. A vidékrõl érkezõ autók ké-
sõn észlelték a temetõ bejáratánál a 63-as
útra kitett behajtani tilos táblát, és a
visszatolatással akadályozták a fõút for-
galmát. A polgármesteri hivatal a rendõr-
ség javaslatával egyetértésben az idén
ezért nem rendelt el idõszakos forgalom-
korlátozást a temetõhöz vezetõ úton.

/H/

KÉZILABDA
Kevésen múlt a duplázás…

A mezõszilasi Németh László Általános Iskola ké-
zilabdás lányaira épülõ Szilas KC 1994/95-ben
született csapata a hét végén két rangos tornán
vett részt. Pénteken Csurgón egy hatcsapatos
1993/94-es torna volt az elsõ állomás.

Eötvös-kupa, Csurgó
Eredmények: Mezõszilas–Csurgó 16:9; Mezõszi-
las–Hosszúhetény 17:12.

Keresztjáték a döntõért:
Mezõszilas–Pécs TÁSI 14:15.

A harmadik helyért:
Mezõszilas–Hosszúhetény 18:3

Végeredmény: 1. Pécs TÁSI, 2. Nagyatád, 3.
Szilas KC Mezõszilas, 4. Hosszúhetény, 5. Csur-
gó, 6. Kozármisleny-Siklós.
A torna válogatottjába két játékosunk – Bozso-
vics Rita és Nagy Éva – került be.

A saját korosztályunkban azért
jobban megy…

Vörösmarty-kupa, Szeged, 4 csapat
Eredmények: Mezõszilas–Debreceni Sportiskola
22:12; Mezõszilas–Orosháza 27:15; Mezõszilas–
Szeged Vörösmarty 26:15.
Végeredmény: 1. Szilas KC Mezõszilas, 2. Sze-
ged, 3. Debrecen Sportiskola, 4. Orosháza.
Bozsovics Rita a legtechnikásabb játékos díját
kapta. Edzõ: Zámbó Tibor. NLÁI
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II. Suzuki Barta nõi amatõr kézilabda-bajnokság
A IV. forduló eredményei:

Gázmodul-Fair Bútor–Suzuki Barta 17:17 (10:8)
Vezették: Gerse F., Sárköziné. Gázmodul: Tar, Ujj, Kovács, Dallos V.,
Kiss, Lepsényi, Kristóf. Csere: Dallos K., Hajdú, Szõnyegi, Dallosné,
Kovács. Edzõ: Bodoki György. Suzuki Barta: Huszár, Kiss, Vizi, Karnis,
Koncz, Braunk, Böröczki. Csere: Vámosiné, Roszkopfné. Edzõ: Nagy Be-
atrix. Biztos Gázmodul-vezetés után nagy kapkodás jellemezte a mérkõ-
zést. A hosszú indítások nem jöttek be egyik csapatnál sem. Közben át-
vette a vezetést a Suzuki Barta. Hullámzó játék után magára talált a Gáz-
modul és elõnnyel zárta az elsõ félidõt. A második félidei játékot is
ugyanaz jellemezte, mint az elsõ félidõt. Ledolgozta hátrányát a Suzuki,
sõt, átvette a vezetést is. Megtartani azonban nem tudta, mert a véde-
kezése szétesett, és a támadásokat sem tudta befejezni. Góldobók:
Dallos V. 2/3, Lepsényi 5/2, Ujj 2, Dallos K. 1, Szõnyegi 1, Tar 1, illetve
Karnis 3, Koncz 5/1, Vizi 0/2, Böröczki 3, Kiss 3. Hétméteres: 6/5, illetve
4/3. Kiállítás: 0, illetve 4 perc.

Sárbogárd ÖTYE–Légió 2000 20:10 (10:5)
Vezették: Rehák S., Sárközi L. Sárbogárd: Némethyné, Herczeg, Ta-
kács, Killerné, Földiné, Háriné, Horváthné. Csere: Molnárné, Szeip,

Reiter, Vargáné, Sárköziné. Légió 2000: Németh, Oláh, Vitéz, Álló,
Nagy, Csatári, Nagyné. Csere: Jungwirth, Goldberger, Rohoncziné, Gál.
A mérkõzést a Bogárdi TV-ben már láthatták, illetve november 17-én
15.00-kor még megtekinthetik.

Qualitybuild–Varázs Garázs 13:14 (7:8)
Vezették: Sárköziné, Sárközi L. Qualitybuild: Mihalkó, Tkácsuk,
Csepregi, Pajor, Fûrész, Gazsó, Parrag. Csere: Iványi, Mészáros H., Ma-
gyar, Jákli, Mészáros R., Suplicz, Braun. Varázs Garázs: Gyõriné, Dáni-
el, Lekner, Veresné, Varga,Vörös, Flõgl. Csere: Zádoriné, Papp, Soós,
Almádi, Deák. Pontosabban, jobban játszott a Varázs Garázs Gyõriné ve-
zetésével. Nem tudott elszakadni egymástól a két csapat, hol az egyik,
hol a másik vezetett. Kevés gól, a felállt védekezésnek és az elhamarko-
dott, elszórt, pontatlan átadásoknak, lövéseknek köszönhetõ. Ebben elöl
járt Csepregi, mindig a blokkoló játékosok felett akart átlõni. Ezen a mér-
kõzésen a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna. Góldobók:
Fûrész 5/2, Pajor 1/1, Parrag 3, Gazsó 1, illetve Flõgl 1, Varga 2, Lekner
6, Vörös 1/1, Soós 1, Veresné 2. Hétméteres: 5/3, illetve 3/2. Kiállítás: 0,
illetve 4 perc.

G. F.

KÖSZÖNÕVERS
Sári Bandi bácsitól kaptuk ezt a verset,
aki csapatunk edzõje. Sok kedves órát
töltöttünk együtt edzéseken és mérkõzé-
seken. Köszönjük, hogy ránk áldozta
eddig is az idejét. Igaz, hogy nem lettünk
dobogós csapat, de a részvétel a fontos,
és a közös élmények.

Sok szeretettel:
a Varázs Garázs lányai

Tornatermi net

Köszönet – Üzenet
Van egy kis csapat – Varázs Garázs
Nekem velük jó az utazás.
Távolról jöttünk és messzire megyünk,
Mert mindannyiunkat így hajt a szívünk.
Közös munkával telt ez a másfél hónap,
Én a látottak szerint ítélem meg jónak.
A tapasztalat szerint Ti is így gondoljátok?
Ezért kaphattam meg az edzõi palástot?
Nem váltjuk meg az egész világot,
De megéreztétek a vágyott jó barátot.
Ezután lehet õsz és tél, ha fázom,
Örömmel lengetem meg az edzõi palástom.
Jöjjön bajnokság, és én azt kívánom,
Hogy fél év múlva is elmondhassuk,
Hogy Õ, Õ, Õ és Õ az én barátom.
Õk adtak nekünk erõt és kitartást.
Legyen továbbra is így, s ezt irigyelje más!
Köszönöm a szépet, köszönöm a jót,
Továbbra is fogadjátok el a hasznos szót.

Helyben és most: „B B”

SAK-HÍREK
Rövid októberi szünet után folytató-
dott az asztalitenisz-bajnokság mind a
két osztályban játszó csapatnak. A me-
gyei bajnokságban résztvevõ csapat a
székesfehérvári Szondi második csapa-
tát fogadta pénteken este, és változatos
játékkal 12-6-ra alulmaradtak a vendé-
gekkel szemben. Pedig a játékosok
mindent elkövettek, hogy megszerez-
zék a gyõzelmet. Németh Jani ellenfele
az egyik mérkõzésen már kettõ-nullra
vezetett, Jani onnét fordított, és gyõ-
zött három kettõre. A többi játékos,
Lajtos Józsi, Szüle Sanyi és Tóth Kata-
lin is küzdöttek, de most az ellenfél volt
jobb. A hazai csapat legjobbja Tósoki
Fanni volt, akit nem tudtak legyõzni,
mind a négy egyéni mérkõzését maga-
biztosan megnyerte, és ennek köszön-
hetõen alakult ki a végeredmény, nem
lett súlyos vereség.
Az NB III-as csapatnak szombaton dél-
elõtt a Szár csapata volt az ellenfele a
töbörzsöki csarnokban. A szári csapat-
ról tudni kell, hogy az elmúlt évben
csak anyagi okok miatt nem indultak az
NB II-es bajnokságban, ennek megfe-
lelõen a hazai csapatnak nem sok esé-
lye volt, ráadásul a kulcsjátékos, Lovász
Lajos nem is tudott játszani. A végered-
mény is ennek megfelelõen alakult:
17-1 a vendégek javára. Az egy árva
gyõzelmet ifj. Papp László szerezte, és
mentette meg a csapatot a csúfos vere-
ségtõl.
Ezzel a mérkõzéssel még nem ért véget
a szombati program, mert este tartot-
ták az asztaliteniszezõk elsõ báljukat a
Fanni étteremben. A résztvevõk han-
gulatát látva nem úgy nézett ki, hogy
mind a két csapat vereséget szenvedett,
és nem is búsulni jöttek össze a vendé-

gek. A vacsora után hajnalig a cecei
Szabó-zenekar húzta a talpalávalót, és
ropták a vendégek a táncot. Rövid szü-
net csak a megtartott tombolasorsolás
idejéig volt, amikor is kisorsolásra ke-
rült a támogatók által felajánlott sok
ajándéktárgy, és ezért köszönet az
alábbi támogatóknak, akik hozzájárul-
tak a bál megrendezéséhez, és a befolyt
összegbõl felszerelések vásárlásához.
Arany Hund Bt., Paczona István, Atlan-
ta sport — Takács Lajosné, Szilágyi Béla
— Fõtéri cukrászda, Légió 2000 Security
Kft., Korona étterem és panzió —
Domján János, Szüle pékség — Cece,
Tóth pékség — Sárbogárd, Flört Divat,
Molnár zöldség-gyümölcs, Kovács disz-
kont, Lukács Csaba — Eurotel, Sárbo-
gárd, Mészáros János — T-mobile, Sár-
bogárd, PC-Kuckó — Németh János,
Suzuki Barta — Sárbogárd, Waterdeep
— Sárbogárd, Tósoki György — Sárbo-
gárd, Szabó Bt. villamossági bolt,
Gázmodul-Weisz Kft. — Sárbogárd, Má-
té János — Sárbogárd, Horgászsziget —
Nagyné Szûcs Erzsébet, Sárbogárd,
Böczi autófólia — Sárbogárd, Irka pa-
pír-írószerbolt — Sárbogárd, Orova Bt.
— Sárbogárd, Faragó Attila — Fanni ét-
terem, Sárbogárd. Köszönjük még a
Bogárd és Vidéke, Bogárd TV, valamint a
Sárréti Híd, Mosoly TV szerkesztõségek
munkatársainak, hogy segítették a bál
megrendezését. A bálról készült fotók ha-
marosan megtekinthetõk a www.sak.lap-
ja.hu oldalunkon.

Sárbogárd Asztalitenisz Klub tagsága
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Sárszentmiklós—Polgárdi 1:1 (0:0)
Sárszentmiklós, 100 nézõ, vezette: Fehér
Miklós.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szar-
ka, Csanaki, Palotás, Markovics, Bakos,
Fülöp (Zámbó), Káli, Tórizs (Arany),
Szabó Z. Edzõ: Horváth Csaba.
Polgárdi: Mitring, Hencz, Perger, Kom-
lós, Szecsõdi, Fenyvesi, Csizmadia, Kiss
(Bogó), Király, Nagy A., Nagy Z. (Bor-
sos). Edzõ: Perger András.
A hideg, csípõs szélben meglepõen kevés
nézõ látogatott ki a mérkõzésre, és való-
színûleg sokan figyelembe vették azon
tényt is, hogy a megelõzõ idõben leesett
jelentõs esõ következtében sárdagasztás-
sá fajul a mérkõzés. Erre rácáfoltak a csa-
patok, mert a valóban mély talaj ellenére
csúszkálástól mentes focit mutattak a já-
tékosok.
A körülményekhez a hazai csapat alkal-
mazkodott hamarabb, mely megmutat-
kozott a helyzetekben is, mert az elsõ já-
tékrészben — egy kósza lövést leszámítva
— a vendégcsapat nem jelentett veszélyt
a kapunkra. Igazi ziccert, helyzetet mi
sem tudtunk kidolgozni.
Az igazi gólszerzési lehetõség a 37. perc-
ben adódott elõttünk, amikor Bakos
rosszul elvégzett büntetõjét védte Mit-
ring.
A II. félidõ számunkra a szokásoknak
megfelelõen kezdõdött, mert azonnal
magához ragadta az irányítást a vendég-
csapat, és helyzetet helyzet után dolgoz-
tak és hagytak ki, egészen a 69. percig,
amikor Csizmadia kilõtte a sarkot, 0:1.
Zárójelben megjegyzem, hogy a környe-
zetemben több hazai szurkoló megtap-
solta a gólt „Megérdemeltük!” felkiáltás-
sal egyetemben.
Kellett ez a gól csapatunknak, mert mint-
ha észhez tért volna játékosaink jó része.
Kezdtünk néhol tetszetõsen focizni és ak-
ciókat vezettünk, de ismételni tudom
csak magam: ahogy megszoktuk, az utol-
só 10 percben fergeteges hajrát nyitot-
tunk, de Szabó Z. révén csak az egyenlí-
tésre futotta erõnkbõl.
Miért írtam elõzõ mondatomban, hogy
észhez tért játékosaink jó része? Mert
volt a pályán pár olyan csapattag, akikkel

legszívesebben jegyet vetettem volna,
mert csak nézték a meccset; ha netalán-
tán a játékba avatkoztak, abban sem volt
köszönet.
Számomra érthetetlen, hogy egy csapat,
amelyik az eddig lejátszott összes
meccsén fantasztikus utolsó 10 percet
produkál, miért nem tudja ezt tartósítani,
miért adja minden ellenfelének a máso-
dik félidõ elejét, és miért szenved szinte
80 percet.
A mérkõzés összképét tekintve egy köze-
pes iramú mérkõzésen igazságos ered-
mény született, de azt hiszem, a pontvesz-
tés mindkét csapatnak fájó.
Hétvégén Székesfehérvárra, az Alba
Regia csapatához látogatunk, amely nem
lesz egyszerû feladat. Majd az õszi sze-
zont itthon, Sárszentmihály ellen fejez-
zük be.
Annyi már most borítékolható, hogy a
szezon csalódás volt. Ennél sokkal több
van ebben a csapatban. A szünetet Csa-
bának arra kell felhasználnia, hogy a fe-
jekben rendet teremtsen.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Polgárdi 0:6.

Azt hiszem, az eredmény magáért beszél.
Még az elsõ helyezettõl sem szabad ilyen
arányban kikapni.

Szabó Béla

A megyei I. osztály állása:
1. Velence 13 11 - 2 40-17 33
2. Kápolnásnyék 13 10 - 3 34-12 30
3. Alba Regia 13 9 1 3 41-14 28
4. Bicske 12 8 1 3 33-20 25
5. Sárszentmiklós 13 7 2 4 28-18 23
6. Polgárdi 13 6 5 2 21-12 23
7. Sárosd 12 7 - 5 23-19 21
8. Kisláng 13 6 1 5 25-24 19
9. Szabadegyháza 13 6 - 7 23-25 18
10. Iváncsa 13 4 5 4 19-20 17
11. Aba-Sárvíz 13 4 3 6 14-19 15
12. Etyek 13 4 2 7 22-35 14
13. Bakonycsernye 13 2 5 6 20-23 11
14. Sárszentmihály 13 3 - 10 15-54 9
15. Csór 13 2 - 11 18-41 6
16. Pusztaszabolcs 13 1 1 11 13-36 4

A Femol-csoport
eredményei:

Baracs–Zichyújfalu 2-0 (1-0)
150 nézõ, vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Szurma, Radnó. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Füle–Enying 4-8 (1-5)
50 nézõ, vezette: dr. Mátés. Gólszerzõ:
Balla K. (3), Komlós, illetve Paluska K.
(2), Paluska L. (2), Körmendi, Molnár,
Tárkányi, Máté. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Adony–Sárbogárd SE 6-0 (4-0)
130 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ:
Camin (3), Müller M., Král, Glonczi. If-
júsági mérkõzés: 14-1.

Seregélyes–Tác-Csõsz 7-3 (4-0)
100 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ:
Koller (4), Rigó (2), Belovai, illetve Ba-
bai, Kovács, Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Mezõfalva–Cece 4-2 (2-0)
150 nézõ, vezette: Kovács II. Z. Gólszer-
zõ: Barta (2), Schelbauer, Nagy, illetve
Klazer (2). Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

LMSK–Mezõszilas 1-3 (0-1)
50 nézõ, vezette: Stumpf. Gólszerzõ:
Teichel, illetve Keresztúri, Balogh, Feke-
te. Kiállítva: Juhász (LMSK). Ifjúsági
mérkõzés: 1-7.

Káloz SE–Pálhalma 0-2 (0-1)
75 nézõ, vezette: Magyar J. Gólszerzõ:
Tóth, Simon. Ifjúsági mérkõzés: 3-5.

Lajoskomárom–Kisapostag 3-0 (2-0)
50 nézõ, vezette: Nagy D. Gólszerzõ:
Csulik (2), Csató. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

A Déli-csoport eredményei:
Alap–Nagylók 2-0 (0-0)

Vezette: Sebestyén. Gólszerzõ: Czaffer,
Hegedûs.

Kulcs–Dég 2-2 (1-0)
Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Hadnagy,
Malics, illetve Boda, Horváth.

Beloiannisz–Mezõkomárom 5-2 (2-1)
Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Török (2),
Sztefopulosz A., Sztefopulosz P., illetve
Fehér, Mózes.

Elõszállás–Perkáta 5-1 (2-1)
Vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Puskás (2),
Kiss, Balogh, Németh, illetve Lestár.

Vajta–Nagyvenyim 1-4 (0-2)
Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Kovács, illet-
ve Varga, Major, Fink, Zsiga.

Sárszentágota–Besnyõ SE 3-1 (0-0)
Vezette: Kovács M. Gólszerzõ: Kuczi,
Krajcsovics, Tóth, illetve Becséri.

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 13 11 1 1 50-11 34
2. Adony 13 9 2 2 37-12 29
3. Seregélyes 13 9 1 3 47-23 28
4. LMSK 13 9 1 3 26-13 28
5. Baracs 13 7 3 3 25-10 24
6. Enying 13 6 2 5 29-28 20
7. Káloz 13 6 - 7 25-22 18
8. Mezõszilas 13 5 3 5 32-24 18
9. Tác-Csõsz 13 5 1 7 25-31 16
10. Kisapostag 13 4 2 7 18-25 14
11. Cece 13 3 3 7 21-29 12
12. Sárbogárd 13 3 3 7 16-36 12
13. Mezõfalva 13 8 2 3 20-17 11
14. Zichyújfalu 13 3 2 8 22-34 11
15. Lajoskomárom 13 2 1 10 7-41 7
16. Füle 13 - 1 12 8-52 1
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim 12 10 1 1 53-14 31
2. Sárszentágota 12 10 - 2 35-16 30
3. Dég 12 8 3 1 27-11 27
4. Alap 12 8 2 2 36-14 26
5. Beloiannisz 12 7 2 3 31-24 23
6. Elõszállás 12 5 3 4 32-21 18
7. Besnyõ 12 4 4 4 19-26 16
8. Kulcs 12 4 3 5 23-30 15
9. Nagylók 12 3 2 7 17-34 11
10. Rácalmás 12 2 4 6 22-28 10
11. Vajta 12 2 2 8 20-28 8
12. Mezõkomárom 12 1 - 11 14-42 3
13. Perkáta 12 1 - 11 12-53 3
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A FECSKE Szolgálat
Hamarosan több helyen is találkoz-
hatnak a FECSKE Szolgálat kiadvá-
nyaival és közleményeivel. A szolgálat
nyújtotta szolgáltatás elsõsorban a fo-
gyatékkal élõket célozza meg. A FECS-
KE modellkísérletében a Sárbogárdi
kistérségben mûködõ Csipike Egye-
sület is részt vesz. Hargitai Enikõ
gyógypedagógust, a Csipike vezetõsé-
gének tagját arról kérdeztem, hogyan
is került az egyesület ennek az orszá-
gos programnak a köreibe.
Hargitai Enikõ: — 2005-ben indult ez a
program. Elõször nem is az egyesület ke-
rült ebbe a folyamba, hanem jómagam.
Mivel az általam mûködtetett cecei csalá-
di napközi — mint szociális szolgáltatás
— révén vannak ismeretségeim ebben a
szakmában, megkértek, hogy vegyek
részt a modellkísérlet elõkészítésében.
A program egy nagy pályázat záróak-
kordja. A Kézenfogva Alapítvány készí-
tett egy pályázatot egy olyan szolgáltatás
kidolgozására, ami a fogyatékos szemé-
lyeket egész életükön át végigkíséri. A
program résztvevõi a Kézenfogva Alapít-
vány mint koordinátor mellett a Fehér
Kereszt Alapítvány, a székesfehérvári
Csemete Alapítvány, a Csepeli Gondozá-
si Központ és az ÉFOÉSZ. A FECSKE
pedig az új szolgáltatás, a Fogyatékos
Embereket Nevelõ Családok Otthoná-
ban Nyújtott Idõszakos Kísérés és Ellátás
rövidített formája.
A program résztvevõi meghatározták a
szolgáltatás tartalmát, majd erre felépí-
tettek egy olyan rendszert, ami tartal-
mazta, hogy milyen szakemberekre, tan-
anyagra van szükség ehhez a szolgáltatás-
hoz. A képzési programhoz egy könyv is
készült, melynek írásában részt vettem.
Megtörtént mintegy 120 szakember kép-
zése országszerte. Most pedig megkérték
a Csipikét arra, hogy vegyünk részt a mo-
dellkísérletben, amit az új szolgáltatás ki-
próbálására szerveztek. Erre 35 millió
Ft-ot sikerült szerezni.

— Honnan jött ez a rengeteg pénz?
— A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
umtól, mely fõ támogatója a program-
nak. Ha leosztjuk ezt, akkor nem is olyan
sok.
— Hány helyen és hol zajlik a modellkí-
sérlet?
— Országszerte összesen öt helyszínen.
Ezek egyike a Székesfehérvári kistérség,
a másik résztvevõje pedig a Sárbogárdi
kistérség.
— Akkor ez egy rendhagyó dolog, amire
Sárbogárd igazán büszke lehet.
— Én is azt gondolom. Szeretném is, ha
ennek lenne egy kis piachozó szerepe
Sárbogárd és térsége számára. Hiszen na-
gyon nehéz itt munkát találni, élni, fõleg
azoknak, akik fogyatékkal élõket gon-
doznak. Itt ki lehet próbálni, hogy valójá-
ban milyen típusú fogyatékkal élõ embe-
rek számára nyújtsunk szolgáltatást, ki
az, aki tud fizetni, és hány személy
igényelné ezt a szolgáltatást.
— Van-e a kísérletnek határideje, vagy ha
sikeres, akkor zökkenõmentesen mehet to-
vább?
— Ez az elsõ modellkísérlet, ami 8 hóna-
pig tart. Valószínû, hogy a folytatásra is
meglesz az anyagi támogatás, és egy
hosszú távú modellkísérletben tudunk
részt venni. Az is cél, hogy a fõ irányító
meggyõzze a minisztériumot, hogy erre a
szolgáltatásra szükség van, és erre nor-
matívát biztosítsanak.
— Mi a különbség e szolgáltatás és a már is-
mert szolgáltatási formák között? Hiszen itt
Sárbogárdon inkább szakosodtak a kü-
lönbözõ szolgáltatók, és csak egy bizonyos
körnek nyújtanak segítséget.
— A Csipike nem kifejezetten fogyaték-
kal élõ gyermekeknek nyújt szolgáltatást.
A támogató szolgálat a szociális rászo-
rultságot és fogyatékosság mértékét veszi
alapul. A FECSKE ezt a kettõt próbálja
összegyúrni: egész életen át tartó szolgál-
tatást nyújt, ami független az életkortól, a
fogyatékosság mértékétõl és a rászorult-
ságtól. Ezen kívül speciális képzést ad
azoknak, akik ellátják a szolgáltatást, míg

a házi gyermekfelügyelet és a támogató
szolgálat nem feltétlenül követeli meg,
hogy a fogyatékosságokhoz is értsen az,
aki ellátja a feladatot.
— Kell-e fizetni a FECSKE szolgáltatá-
sáért?
— Jelenleg nagyon méltányos ára van:
100-200 Ft/óra. Egy hónapban 16 órát ve-
het igénybe egy család, de vannak, akik
még ezt sem tudják megfizetni, éppen
ezért ha úgy ítéljük meg, hogy egy család
szociálisan rászorult, akkor ingyen is
igénybe vehetõ a szolgáltatás. Szeret-
nénk felmérni, hogy milyen anyagi keret-
tel rendelkeznek a családok.
— Ha valaki érdeklõdne a FECSKE iránt,
hová fordulhat?
— A szórólapok megtalálhatók a polgár-
mesteri hivatalban, közintézményekben.
A Bogárd és Vidékében is meg fog jelen-
ni a tájékoztatónk, valamint hallani fog-
ják a tévében és a Fortuna rádióban. De
aki rajtunk keresztül szeretné közvetle-
nül elérni a szolgáltatást, megtalál ben-
nünket.

Hargitai Kiss Virág

A Plus melletti kínai boltban a bolt megszûnése miatt

A K C I Ó S
V É G K I Á R U S Í T Á S T

T A R T U N K !

-20%, -30%, -40%!
Minden télikabátból -50%-os kedvezményt adunk!

A VIDEOTON Holding Zrt. Ipari Park Vállalat
sárbogárdi teleph elyére munkatársat keres

elektrikus vagy
villanyszerelõ

munkakör betöltésére.
Feltételek: villanyszerelõi végzettség

(villamosmû-kezelõi I. OKJ-s képesítés,
technikusi végzettség, gyakorlat elõny).

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal
az alábbi címen:

VIDEOTON Holding Zrt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
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Figyelem! Mûsorváltozás!
A Megy a gõzös címû filmet a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel november 16-án, pénteken 19 órakor is vetítjük!

November 16-án, pénteken, 19 órakor,
17-én, szombaton, 17 és 19 órakor

Megy a gõzös
Színes magyar vígjáték

Ivaros egy álmos kis ál-
lomás, valahol Magyar-
országon. A helyi lako-
sok, élükön az állomás-
fõnökkel, el vannak
foglalva a maguk kis-
szerû intrikáival, hatal-
mi harcaival, jelenték-
telen ünnepeivel, koc-
cintgatásaival. Ebbe a
közegbe tör be a szó
szoros értelmében Országos Ügy, egy díszvonat képében,
mely a legfõbb nemzeti ereklyét hordaná körbe. Csakhogy
közbeszólnak a véletlenek, a helyi intrikák, és a gõzös, csend-
õrökkel és cigányvajdával, annak családjával, valamint a pá-
ratlan ereklyével a disznóólban köt ki. Ezzel kezdetét veszi
az õrületes kavarodás, melyben minden a visszájára fordul.
Az ereklyét elkártyázzák, a vajda gyönyörû lánya szerelmes
lesz, az állomásfõnök kezébõl kisiklik az események irányítá-
sa, hogy egy mulatós, kártyás, részeges éjszakán teljessé vál-
jék a kavarodás. A kivételes ereklye elmerül a hullámokban,
de ezt mindenki igyekszik eltitkolni, letagadni.

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!

SZENIOR SPORTPROGRAM
az 50 év feletti korosztály számára

a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban

2007. november 20-án, kedden, 17 órakor

JÓGA: ÚT ÖNMAGADHOZ — Sztari Béla jógaoktató

2007. december 14-én, pénteken, 8.30 órakor

IDÕSEK LELKI TRÉNINGJE —
Pusztai Jánosné dr. Emerita professzor

A program támogatója az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.
Programkoordinátor: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás

Karácsonyra készülve
A Betlehemi jászol cí-
mû kiállítás idén is meg-
rendezésre kerül a
Vajdahunyadvárban,
Budapesten, immár 14.
alkalommal, december
9-e és január 13-a kö-
zött. A Magyar Kézmû-
vességért Alapítvány
pályázat keretében vá-
logatja ki a kiállítás da-
rabjait. Két sárbogárdi,
Krenczné Zocskár Zsu-
zsanna és Szabóné
Czuczai Katalin többek
között a képeken látha-

tó alkotásokkal vesznek
részt ezen a pályázaton
— Zsuzska egy Tiffany-
üvegképpel és egy réz-
domborított képpel, míg
Kati csuhéból és vesszõ-
bõl készült munkáival. A
mûveket nézve úgy gon-
dolom, mindketten nagy
esélyesek arra, hogy al-
kotásaikat a kiállításon
is megcsodálhassa a kö-
zönség. Kíváncsian vár-
juk a fejleményeket!

Hargitai Kiss Virág
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Égetõ szerelem
(Krumplipüré sült hagymával,

baconkockákkal és céklával)

Hozzávalók (4 személyre): krumplipüré
(1 kg burgonyából, 2 dl tejjel, 1 evõkanál-
nyi vajjal, sóval és fehér borssal fõzve),
20 dkg füstölt szalonna (1cm-es kockák-
ra vágva), 2-3 fej vöröshagyma, cékla
(savanyúságnak elkészítve).

A szalonna zsírját süssük ki, s a visszama-
radt zsírban pirítsuk meg a nagyobb koc-
kákra vágott hagymát. A krumplipürét pú-
pozzuk a tányér közepére, s a közepébe váj-
junk mélyedést; abba halmozzuk a meleg
sült bacon- és hagymadarabkákat. Kockára
vágott céklával és rozskenyérrel kínáljuk.
(Kis adagokban tálalva kiváló elõétel is le-
het.)

Almás húsos
szalonna

Hozzávalók (6-8 személyre): 60 dkg süt-
nivaló sertéshús, fél centi vékony szele-
tekben (baconnal vagy füstölt szalon-
nával is helyettesíthetõ), 4 db nagy hagy-
ma, 75 dkg savanyú alma, friss, vagy
szárított kakukkfû, só, bors.

Szárítsuk le a hússzeleteket papírtörlõvel és
borsozzuk meg. Melegítsük fel jól a serpe-
nyõt (ha húst használunk, kevés zsiradék-
kal). Pirítsuk meg a szeletek mindkét oldalát
1-1 percig, majd a tüzet visszafogva —
rendszeres forgatás mellett — süssük a
húst, míg ropogós, aranybarna nem lesz,
majd a serpenyõbõl kivéve sózzuk meg.
Öntsük le a serpenyõben lévõ zsiradék ja-
vát, tegyük bele a vékony szeletekre felkari-
kázott hagymát, valamint a magházától
megszabadított, s nem túl vékony gerez-
dekre vágott almát. Pároljuk puhára. Ízesít-
sük kakukkfûvel, sóval, borssal és a végén
rétegezzük rá a hússzeleteket. (Egészen
barna rozskenyérrel tálaljuk.)

E fogás szalonnás változata sütõben is elké-
szíthetõ. A szalonnát ilyenkor rácsra teszik,
s azt a hideg sütõbe helyezik. Az almát és a
hagymát egy tûzálló tálban, vagy tepsiben
a szalonna alá tolják. 200 fokon sütik, míg a
szalonna mindkét oldala szép barna nem
lesz (ehhez idõnként meg kell fordítani!).
Egy a szalonna alá helyezett fóliatálcával
szabályozható, hogy mennyi zsír csorogjon
az almára és a hagymára.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MÚLTIDÉZÉS
– Na meséljen!
– Mit meséljek? Hogy jön a tél? Hogy alig
találtam meg az apám sírját halottak nap-
ján? Na jó, mesélek az apámról. Van ben-
ne érdekesség, bár elég döbbenetes, amit
mondani fogok: az én apám öngyilkos
lett. Fõbe lõtte magát nem sokkal a szüle-
tésem után, mégpedig 1938-ban. Ketten
voltunk testvérek, az anyánk még fiatal
volt, gondolhatja, mit jelentett ez a csa-
ládnak. Azt kérdezi, miért végzett magá-
val? Tisztviselõ volt a banknál, és egy
meggondolatlan pillanatában kiemelt
egy kötegbõl vagy ezer pengõt. Ez nem
volt épp semmiség akkoriban. Családi
házat építtetett, sürgõsen kellett a pénz.
Úgy gondolta, idõben visszateszi. Nem
tudta visszatenni, rájöttek. Fõbe lõtte
magát. Így ment ez akkoriban. Olvasson
korabeli regényeket, újsághíreket! Kevés
olyan dráma került elõadásra, amelyben
ne történt volna meg, hogy egy könnyel-
mû apa, kártyás fiú önkezével vetett vé-
get az életének. Nagyon sokan döntöttek
az öngyilkosság mellett hasonló okokból.
Manapság ilyesmi nem fordul elõ.
Ha ma ezt mesélem az unokámnak, meg-
kérdezi: „Bolondok voltak ezek?” Próbá-
lom magyarázni neki, hogy miért is volt.
Uram! Ezek a mai gyerekek mintha egy
másik bolygón élnének. Azt mondják,
egy élet mégis csak sokkal több, mint ezer
pengõ. Azt mondják, ügyeseké a világ.
Érti ezt? Képtelenség megértetni velük,
hogy létezik ilyesmi, hogy becsület. Vagyis
létezett! Higgye el, nagy bajban volna ma
egy fiatal, ha keményen megkérdeznénk
tõle, hogy mi az a becsület. Elképzelhetõ
jelenleg, hogy ma valaki rongyos millió-
kért kinyiffantsa magát? Eszében sincs.
Semennyiért! Inkább még lenyúl melléje
pár milliót.
Ez a helyzet mostanában.
És ez legalábbis aggasztó. Nem jó érzés
olyan világban élni, ahol az emberekben
nincs meg a becsület parancsa. Hogy bíz-

hatunk akkor meg egymásban? Nem azt
mondom, hogy legyen öngyilkos minden-
ki, aki eltulajdonította a közösség vagy a
másik üzletember pénzét, de igenis érje
õt megbélyegzés, ne kössenek üzletet ve-
le. Váljon közmegegyezéssé, hogy sik-
kasztani, idegen pénzeket lenyúlni bûn,
amely igenis büntetést von maga után,
sõt, ráadásul a társadalom megvetését is
kiváltja. Ilyesmirõl manapság még be-
szélni is nevetséges. Márpedig enélkül
senki ne számítson a gazdaság normális
mûködésére! Hiú ábránd! Ha az üzleti vi-
lág szereplõi nem bízhatnak egymásban,
akadozik, sõt bedugul a gazdasági folya-
mat. Nem ezt látjuk magunk körül? A
körbetartozás megbénít sok vállalkozást,
nem forog a kerék.
Nagyot változott a világ, uram! Szegény
apám, ha ma élne, talán sikeres ember
lenne, és eszébe sem jutna a puff, puff.
Talán hegyvidéken volna villánk, nem
egy panelben szûkölködnénk. Én mégis
szinte büszke vagyok rá, pedig fiatalon
félárvává tett. Merészelt ítéletet monda-
ni magára. Nem várta meg, amíg kirúg-
ják, bebörtönzik, közmegvetést kap.
Rendbe hoztam a sírt, elhelyeztem a ko-
szorúmat.

(L. A.)

Ercsi melletti tehenészeti telepre keresünk

ÁLLATGONDOZÓT
ÉS FEJÕT.

Útiköltséget térítjük, vagy igény esetén szállást biztosítunk.

Érdeklõdni: 7-15 óráig a 25/502-860 vagy
a 30/385-1967-es telefonszámon lehet.

Ercsi–Sinatelep tejelõ tehenészetbe az
alábbi pozíciókra várunk jelentkezõket:

* ETETÕ TRAKTOROS,
* NEHÉZGÉPKEZELÕ,

* ÁLLATGONDOZÓ, * FEJÕ,
* ÁLLATTENYÉSZTÉSI

MÛSZAKVEZETÕ.
Az utazáshoz hozzájárulunk,

vagy szállást biztosítunk.

Érdeklõdni: H-P.: 8–16 óráig,
telefon: 06 (30) 682 7245.
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Mesék a miklósi iskolából

A KÕSZÍVÛ KIRÁLY
II. rész

– Édesapám, megismertem egy tudóst, akinél
bölcsebbet még nem hordott a hátán a világ!
Megszerettem õt, feleségül akarok hozzá menni!
Elszörnyedt a Fehér Király:
– Hiszen gazdag királyfik, deli vitézek, hercegek
kérik a kezedet, s te hozzá akarsz menni egy
nincstelen senkihez?
– Több kincse van neki a világ minden királyánál:
a bölcsessége – válaszolta felháborodottan a
lány.
De könyöröghetett, sírhatott a királylány, a Fehér
Király nem egyezett bele a házasságba. Megtil-
totta a leányának, hogy meglátogassa a bölcset,
s szigorú õrizet alatt tartotta õt. A királylány sírt,
sírdogált, nem evett, nem ivott, ágynak dõlt nagy
bánatában. A Fehér Király orvosokat, tudósokat
rendelt mellé, de azok csak a fejüket csóválták:
– A szerelem betegségét gyógyfüvekkel nem tud-
juk kikúrálni.
Mit volt mit tenni, a Fehér Király beleegyezett,
hogy a leánya feleségül menjen a tudóshoz. A
bölcs elõször meglepõdött, amikor eljöttek hozzá
a Fehér Király követei, hogy meghozzák a hírt, de
aztán belenyugodott: a sors elvette országát,
most visszaadja azt. Arra gondolt, ha most nem
kõbõl lenne a szíve, biztosan örülne.
A lakodalmon csak a királylány volt boldog, aki ra-
jongott bölcs uráért. De boldogsága nem tartott
soká. Észrevette, hogy ura nem tud örülni semmi-
nek. Hiába becézgette, kényeztette, leste minden
kívánságát, hiába szerette tiszta szívébõl, a férfi
érzéketlen maradt. Keserû lett az újdonsült
asszonyka sorsa, naphosszat tépelõdött, bánkó-
dott a palotakertben. Kereste, mivel nevettethet-
né meg urát, gondolkodott, mi rosszat tehetett,
hogy még egy mosolyt sem kap tõle. Egy este,
amikor a férje már elaludt a nagy, baldachinos
ágyban, csak nézte, nézte õt. Nézte komor arcát,
melyet kõvé szilárdított, hogy sohasem mosoly-
gott, sohasem sírt. Ráborult és elkezdett zokogni.
Csak sírt, csak sírt, mígnem álomba sírta magát.
A király ekkor fölébredt. Értetlenül látta, hogy
asszonya könnyei áztatják hálóruháját, s ezen el-
gondolkodott. Látta világszép feleségét bánato-
san, s arra gondolt, hogy neki mennyire fájt a szí-
ve, amikor elvesztette szerelmét. Azon tanako-
dott, hogy az lenne a legjobb, ha nem fájdítaná
többé asszonya szívét, hanem hagyná, hogy vala-
ki mást találjon magának, aki teljes szívébõl sze-
rethetné õt. Felkelt hát csendesen, felöltötte régi
vadászruháját, magához vette egy fényes köntö-
sét, majd kisurrant a palotából. Elment a város
széli folyóhoz, ott megszaggatta a szép köntöst
és bedobta a vízbe.
Meg is találták másnap a szakadt ruhát. Elvitték a
királylányhoz, aki már aggódva kereste urát. Ami-
kor meglátta férje ruháját, hangtalanul összeom-
lott. Gyászba borult a város, gyászba borult az or-
szág, annyira szerette bölcs trónörökösét a nép.
Fekete ruhában járt a királylány, s fekete párnák
közt szülte meg pár hónap múlva gyermekét, az
aranyhajú kisfiút.
A király eközben járta az erdõt, nem örült semmi-
nek, nem szomorkodott semmin, de egyre több-
ször gondolt szépséges feleségére. Eszébe jutott,
hogy milyen boldog volt esküvõje napján, úgy ra-
gyogott a boldogságtól, hogy káprázott tõle az

ember szeme. Arra gondolt, milyen kedvesen
csacsogott neki, hogy fölvidítsa. Emlékezett arra
is, hogyan égették bõrét könnyei azon az éjsza-
kán, amikor elhagyta õt. Egy napon aztán arra
gondolt, felkeresi a tündért és megkérdezi tõle,
nem lehetne-e mégis megszakítani a varázslatot.
Elindult oda, ahol találkozott annak idején vele, de
nem találta ott. Attól fogva lankadatlanul járta az
erdõt hónapokon át, de sehol sem lelte.
Már nem vadászott, nem törõdött magával, csak
ment, ment, kergette az õzikéket, kiabálta minde-
nütt a tündér nevét. El is terjedt a híre, hogy egy
bolond került az erdõbe, s jóemberek vittek neki
élelmet. De a tündér sehol sem volt. A király pedig
csak ment, ment, nem látott, nem hallott, ruháját
szétszaggatták a tövisek, teste csonttá soványo-
dott, haja megfakult, szeme beesett, s csak kia-
bált:
– Hová rejtõztél, szép tündér? Segíts rajtam! Hát
nem esik meg a szíved szegény feleségemen? – s
aztán zokogva leborult a földre. Ott zokogott egé-
szen addig, amíg valaki puhán meg nem érintette
a vállát.
– Engem keresel, kõszívû király?
Ott állt a király elõtt a tündér.
– Azt akarod, hogy visszavarázsoljam a szíved,
hogy újra doboghasson? Újra fájjon és újra örül-
jön?
A király csak nézte, szólni sem tudott, csak bólin-
tott.
– Pedig megmondtam, hogy nem tudom vissza-
varázsolni a szíved.
A király szeme megtelt könnyekkel. A tündér rá-
mosolygott és azt mondta:
– Én nem tudom visszavarázsolni a szíved, de
nincs is rá szükséged. Figyeld csak!
Azzal megfogta a király kezét, és a mellére rakta.
– De hiszen … de hiszen – dadogta a király –, hi-
szen dobog a szívem!
A tündér mosolyogva bólintott.
– A saját szíved olvasztotta föl a kõburkot! Rájöt-
tél, hogy nincs értelme élni, ha nem tudsz szeret-
ni, ezért is kezdtél el engem keresni. Megértetted,
hogy fájdalmat is kell érezned ahhoz, hogy teljes
legyen az életed. S most, hogy ezekre rájöttél, itt
az ideje, hogy megvigasztald bánatos asszonyo-
dat, és apja legyél fiadnak, akinek már nagyon hi-
ányoztál.
Suhintott egyet varázspálcájával, s a király
megint olyan volt, mint régen. Aranyhajú, délceg,
s valami olyan fényesség is volt az arcán, ami
nem a tündér varázslata volt, hanem a saját szí-
véé: a szerelme felesége iránt. Szaladt is haza a
király, karjába zárta asszonyát, csókjaival szárí-
totta föl könnyeit, elmesélte egész történetét, s
megígérte neki, hogy többé nem hagyja el õt. Ki-
csi fiát pedig földobálta a levegõbe, aki boldogan
sikongatott, s rövid idõn belül újra hangos volt a
palota aranyhajú kis királyfik és királylányok
hangjától.
Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Rigó Fanni 7. b osztályos
tanuló, Sárszentmiklósi

Általános Iskola

Rejtvény
Ne hagyd magad lóvá tenni!

Mire való a ló feje?

Hány patkó van a lovon?

Hogy lehet egy lovon hét patkó?

Melyik ló lát hátrafele éppúgy, mint elõre?

Elöl-hátul olyan, mint a ló, mégse ló.

Találós kérdések

A világot átéri, mégis egy tyúk átlépi.

Nyelve van, de nem beszél, orra van, de nem
szagol.

Vízbe esik, eltörik, kõre esik, nem törik.

Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek
lábak nélkül. Jön egy király napkeletrõl, mind
megeszik szája nélkül.

Beküldési határidõ: november 20.

Heti idõjárás

Pénteken lassanként felszakadozik a felhõ-
zet, de elsõsorban délelõtt még többfelé va-
lószínû gyenge havazás. Hétvégén dél felõl
egy újabb mediterrán ciklon érintheti térsé-
günket, ezért a déli megyékben ismét borult
idõ valószínû, többfelé havazással, míg má-
sutt a változóan felhõs ég mellett idõnként a
nap is kisüthet. A jövõ hét elején szárazabb-
ra fordul az idõ, de helyenként makacs köd-
foltok is megjelenhetnek. Kedden egy újabb
frontrendszer ismét vastagabb felhõzetet
és csapadékot hozhat, de az erre vonatkozó
számítások még igen bizonytalanok. A vár-
ható nappali hõmérséklet pénteken és
szombaton -1, 4, vasárnap 0, 5, hétfõn 1, 6,
kedden 2, 7 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 45. heti rejtvényre helyes megfejtést kül-
dött be: Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E. út
72.; Sinka Gréta, Sárbogárd, Tompa M. u. 25.;
Borostyán Balázs, Cece, Köztársaság út 134.

A szerencsés nyertes:

BOROSTYÁN BALÁZS
Cece, Köztársaság út 134.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.
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November 17., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az
ezüst vadló 10.25 Napfényes Kythera 11.00 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló
háza 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Babatévé 13.10 Lángelme 13.40 Chaplin
– Semmittevõk 14.15 Elsõ lépések 14.20 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája-magazin
14.55 Út Pekingbe 15.25 TS – TEVA Vasasplaket–Szeged Benton VE vízilabda baj-
noki mérkõzés 16.35 Klipperek 2. 0 17.05 Demjén6 – Lemezbemutató-koncert
18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: Nyílt kártyákkal 21.55
Dob+basszus 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.45 New York-i történetek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.50 A dadus 14.25 Tengeri õrjárat 15.25 Döglött
akták 16.25 Benjamin közlegény 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.00 Csillag szüle-
tik 22.50 Ponyvaregény 2.00 Csodazsaruk Hongkongban
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.55 Szurikáták udvarháza 11.25 Babavilág 12.00 TotalCar
12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Csillag-
kapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés 20.10 Csupasz
pisztoly 21.50 Számkivetett 0.50 Meleg töltények 2.20 Ed 3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Rádiókabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jö-
vök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Vi-
lágóra 18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultú-
ráról 19.50 Mese 20.04 Drága barátném, Török Erzsi–Csaba Klári dokumentummû-
sora 21.04 Mont Blanc hava – Balázs Attila hangjátéka 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

November 18., 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 8.50 Elsõ lépések 9.00 Ha gitt van, egylet is van
9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor
10.30 Szent Erzsébet 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves
12.35 Vásárhelyi Miklós-portré 13.50 TS – Planet Leasing Dombóvár KC–Atomerõ-
mû SE Férfi kosárlabda bajnoki mérkõzés 15.45 Stílus 16.10 Panoráma vasárnap
17.10 Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O. M.-Musical–Operett-magazin 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás sza-
badsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hírek 23.00 TS – Sport7 23.55 TS –
Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.30 Inuyasha 9.55 recept-
klub 10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin
12.35 Tuti gimi 13.25 Uniqa magyar autósport-magazin 13.45 John Doe – A múlt
nélküli ember 14.40 Doki 15.35 Mr. És Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117-Légi men-
tõk 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.10 XXX 22.40 Heti
hetes 0.10 Rali-vb 0.35 Péntek 13 2.20 Péntek 13 2.45 Az Internet csodái
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Jó ba-
rátok 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 Kyle, a
rejtélyes idegen 16.25 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Az olasz meló 22.15 Tökéletes katona 0.20 Képírók 3.20 Napló 3.10 Es-
küdt ellenségek-Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római ka-
tolikus szentmise közvetítése 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 21.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Beszélgetések Szabados Györggyel 23.00 Hírek, kenó 24.00 Éjszaka

November 19., 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 13.30 Abszolút 14.00 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 17.50
Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Tv ügyvédje 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 Bénító vágy
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.35 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
Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Alkonyattól pirka-
datig 0.30 Reflektor 0.50 Farkasok között 2.20 AutóMánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Betû-
bár 10.10 Teleshop 11.30 Az ördög lelkén szárad 13.30 Észbontó 14.20 Melrose
Place 15.25 Száguldó vipera 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 Árnyéktánc

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: Fenn a hegyen napfogyat-
kozáskor 13.25 Aranyalap 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.22 Vendég a háznál 19.44 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: „Zsongó,
féléber állapot.” 20.28 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

November 20., 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 9.55 Tv-taxi 10.15 Csináljuk a fesztivált!
2. 11.10 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 15.25 Sophie-A nem kívánt jegyesség 15.55
Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók
17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.45 A
társulat-extra 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Lángelme 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
Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Igaz történetek
2.10 Harmadik mûszak 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.15 Teleshop 11.40 Ádám és Éva magánélete 13.30 Észbontó 14.20
Melrose Place 15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos
nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 A
nagy fogyás 22.15 Született feleségek 23.15 Columbo 0.50 Tények este 1.20 Alfred
Hitchcock bemutatja 1.50 Szép napok 3.15 Aktív 3.45 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 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 Rádiószínház:
„Zsongó, féléber állapot.” 20.28 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

November 21., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 A társulat 11.05
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 Kormányváró 15.25
Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.15 Bob, a
mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.50 Bûvö-
let 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Krém 20.10 Krém extra 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi 0.10 Tüzes vizes

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A szökés
22.20 Gyilkos elmék 23.25 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Lángoló börtön 2.35 Az
Internet csodái 3.00 Fókusz

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.10 Teleshop 11.25 Mr. Baseball 13.30 Észbontó 14.20 Melrose Place 15.25
Száguldó vipera 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 médium 0.10 Tények este 0.45 Tûzviharban – A 37. emelet foglyai
2.25 Drága testek 3.15 Aktív 3.45 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Aranyalap 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 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 Rádiószínház:
„ Zsongó, féléber állapot.” 20.28 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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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 Önök kérték! 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 Feszti
körkép 14.00 Drága doktor úr! 14.55 KészPénz 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyes-
ség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.10 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Kör-
zeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és
taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 130 éve született Ady
Endre 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15
Panoráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.20
Házon kívül 23.55 Kemény zsaruk 1.00 Reflektor 1.15 Infománia 1.45 Sejtjeink 2.40
Házon kívül 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.15 Teleshop 11.40 Átokjáték 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00 Szá-
guldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Tangó 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Kettõs kockázat
23.15 Nyomtalanul 0.15 Tények este 0.45 Strucc 1.15 Kubai ritmusok 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 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03
Közéleti 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 Rádiószínház: „Zsongó, féléber
állapotban.” 20.28 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

November 23., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Tiszta kabaré! 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sír-
jaik hol domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.10 Ablak 2. 16.10
Heuréka! 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.05 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a Fesztivált! 2. 22.05
Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00
Tv-taxi 0.15 Drakula
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub
15.25 VIP – Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.10 Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI – Miami helyszínelõk
22.15 Lost – Eltûntek 23.15 Odaát 0.10 Reflektor 0.30 Golfõrültek 2.20 Itthon 2.35
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája
9.15 Betûbár 9.45 Teleshop 11.00 Salamon és Sába királynõje 13.30 Észbontó
14.20 Melrose Place 15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Bostoni ha-
lottkémek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.10 Médiacápa 23.15 Az ítéletidõ urai 0.45
Tények este 1.20 Ördögi nyomozó 2.10 Reménysziget 3.00 Aktív 3.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Aranyalap 13.30 A baptista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Króni-
ka 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: „Zson-
gó, féléber állapot.” 20.28 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
November 17., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 14.00 A Sárréti Íjász Klub
(30’), 15.00 ÖTYE—Légió 2000 kézi, 16.00 Sárszentmiklós—Polgárdi foci,
18.00 Teremfoci: Cece Öregfiúk—Pusztaegresi Öregfiúk, 19.00 Lapszemle,
20.00 Új ravatalozók avatása (60’), Orbán Lajos 56-os emlékei (60’), 23.00 Lap-
szemle
November 18., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Új ravatalozók avatása (60’),
Orbán Lajos 56-os emlékei (60’), 12.00 Lapszemle, 13.00 A Sárréti Íjász Klub
(30’), 14.00 Teremfoci: Cece Öregfiúk—Pusztaegresi Öregfiúk, 15.00 Látoga-
tás Obervellachban (max. 120’), A Harlot együttes zenés mûsora (30’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Örömmondó, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 19., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Lélekút — ÉLÕADÁS, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 20., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Philia-hangverseny
(90’), Takács Kata kineziológus elõadása (90’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziré-
na, 16.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Varázs Garázs—Gázmodul kézi, 21.00 Cece—Enying foci, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
November 21., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Varázs Ga-
rázs—Gázmodul kézi, 10.00 Cece—Enying foci, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziré-
na, 15.00 Örömmondó, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS, 20.30 A sárbogárdi zsidóság emlékei (60’), 30 éves a sárbogárdi
nyugdíjas klub (70’), 23.00 Lapszemle
November 22., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 A sárbogárdi zsidóság emlé-
kei (60’), 30 éves a sárbogárdi nyugdíjas klub (70’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Te-
remfoci: DKS—Arsenal, 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle,
20.00 Philia-hangverseny (90’), Takács Kata kineziológus elõadása (90’), 23.00
Lapszemle
November 23., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Örömmondó, 12.00 Lapszemle,
16.00 Philia-hangverseny (90’), Takács Kata kineziológus elõadása (90’), 19.00
Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000,
06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres
településeken a helyi csatornán november 14-én, 14 órától november 21-
én, 14 óráig az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 9
órás mûsor lement, azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Vajtai fesztivál ism. (70 perc), Hitélet – a Szemek családi együttes zenés irodal-
mi estje Lajoskomáromból (60 perc), Alapi kultúrházavató ism. (90 perc),
Halország I. (25 perc), Lélekút (80 perc), Lapszemle (30 perc), Heti Híradó (25
perc), Obervellach – útifilm (80 perc), A Harlot együttes koncertje (30 perc),
Ötye–Légió 2000 kézilabda-mérkõzés (40 perc), Új ravatalozók avatása Sárbo-
gárdon (60 perc), Orbán Lajos ’56-os emlékei (60 perc), Sziréna (20 perc),
Rétimajor (25 perc). Összesen: 11 óra és 35 perc.

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, tele-
fon: 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, telefon: 06 (25) 461 303, 06
(30) 290 3744.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt
állapotban eladó. 06 (20) 394 2372.

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

Korrekt hitelügyintézés, jelzáloghitelek, lakáslí-
zing,. visszlízing. 06 (70) 395 1026. (300247)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051.
Mangalica hízók Alapon eladók. 06 (30) 823 1384.
(300237)

Alapon családi ház eladó. Telefon: 06 (30) 294
6197. (300236)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(300840)

Hízók eladók. 06 (70) 315 3395. (300836)

Sárbogárdon, Mátyás király utcában családi ház
(kétgenerációs) eladó. 06 (30) 957 4149. (300572)

Szakácsnõt felveszünk a Fanni étterembe. Jelent-
kezni a helyszínen. (300573)

Új építésû családi ház eladó Sárbogárdon. Csere
érdekel. 06 (70) 534 8326. (300571)

Családi ház Sárbogárdon hosszú távra kiadó. 06
(30) 396 2706. (300569)

Egyszobás lakás kiadó. 06 (30) 647 4441. (300848)

December elejétõl hízók eladók. Érdeklõdni: 06
(30) 214 5481. (300847)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06
(30) 214 5481. (300847)

Egyszobás, összkomfortos, részben bútorozott la-
kás a bölcsõde mellett kiadó. 06 (30) 684 7632, 06
(30) 533 9925. (300845)

Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (300580)

Hízók, félsertések megrendelhetõk. Hasítás meg-
oldható. Sárbogárd, Tinódi u. 44. (300579)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel tavalyi áron
pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927 5627. (300578)

Bontott cserép eladó. 06 (30) 322 3756. (300576)

Háromszálas Interlock eladó. 06 (30) 858 1459.
(300576)

Nagysúlyú hízók eladók. 06 (25) 463 612. (300575)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók redõnyök a
legolcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készí-
tés és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró-
cseréinél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20)
939 1579, 06 (70) 453 7289. (300581)

Irodai értékesítésre rátermett munkatársakat ke-
resünk. Elvárásaink: középfokú végzettség, jó
kommunikációs készség, magas kereseti lehetõ-
ség, gyors elõrejutás. 06 (70) 285 1009, 06 (20)
982 2764.
Felszolgálót, konyhalányt, takarítót keresünk a
Hotel Kovácsba. 06 (30) 956 6295. (300583)

Telefonos értékesítésre nõi munkatársakat kere-
sünk, 58 éves korig. 06 (70) 453 7289. (300624)

Heti 10-20 órás elfoglaltság, sikerélmény, ver-
senyképes kereset, önállóság. Légy a magad fõnö-
ke! Telefon: 06 (20) 584 4187, 06 (20) 982 2764.

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604
2754. (300616)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300616)

25 mázsa Ledvicei daraszén eladó. 2900 Ft/q. 06
(20) 381 1720.
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (300593)

138 m2-es családi ház, 1074 m2-es telken, 3 szobá-
val, padlástér beépítéssel, garázzsal, kerttel, mel-
léképületekkel eladó. Irányár: 14,5 millió. 06 (70)
335 6413. Sárbogárd, Úttörõ u. 23. (300592)

Sárbogárdon, Barátság-lakótelepen lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 351 3639. (300608)

Húshízók vágásra eladók. 06 (30) 497 2414. (300604)

A Nagy Fogyást nálam is elkezdheti. 06 (20) 454
0145. (300590)

Dr. Csanádi rendelõjében november 6-án, a dél-
utáni rendelésen találtak egy fél pár arany fülbeva-
lót. Gazdája átveheti a rendelõben.
Családi ház, igényesen felújítva sürgõsen eladó.
06 (30) 348 4373. (300626)

Háromszobás, összkomfortos családi ház eladó a
Deák F. utcában. 06 (30) 361 1210. (300630)

Helyszíni tervezéssel, beépítéssel konyhai, szo-
bai, üzlethelyiségek bútorainak készítését rövid
határidõvel vállalom. Telefon: 06 (20) 922 0483.
(300631)

Elveszett yorki kan kutyánk 14-én a Tompa M. ut-
cából. A megtalálónak jutalmat ajánlunk. Telefon:
06 (25) 462 410.
Cecén keresünk központhoz közeli családi házat.
Dunaújvárosban kétszobás panel 8.4 millióért el-
adó. Sárbogárdon, Miklóson, Töbörzsökön kere-
sünk-kínálunk családi házakat, ugyanitt hitel- és
szoc.pol ügyintézés ingyen. Telefon: 06 (25)
460 087, 06 (30) 9364 371. (300628)

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

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

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

FEKETE föld kapható. 06 (20) 927 0985.

Akác és telekhatárolásra alkalmas
tövises gleditschia csemete ELADÓ.

06 (30) 947 0899.

HOLLAND BÚTOR VÁSÁR
Simontornyán a régi bõrgyári ebédlõben.

Bõr ülõgarnitúrák, étkezõgarnitúrák,
ülõgarnitúrák, tálalószekrények stb.

Nyitva: CS-SZO.: 11-16 óráig.
Kedvezõ árakkal várjuk vásárlóinkat.

Új, 20 LE JINMA TRAKTOROK eladók.
1.9 millió+áfa.

1995 YANMAR B27 MINIKOTRÓ eladó,
kalapáccsal. 4.5 millió+áfa.

Telefon: 06 (30) 353 1633. (300629)

A FLÓRA BABABOLT
megkezdi november 12-tõl

18-30-as méretig
SIESTA cipõk forgalmazását.
Vásároljon olcsóbban az importõrtõl

BABAFELSZERELÉST!
Budapest Bank áruhitel!

Kicsiknek nagyra szabva!
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

(Gréta Bútor és Szõnyegbolt udvarában.)
Nyitva: H-P.: 8-12, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig.
Telefon: 06 (30) 237 8428.

AKCIÓ
NOVEMBER 16-TÓL!

BONUX 2 kg vagy 1,5 l 850 Ft
LENOR 1 liter 380 Ft
ARIEL 3 kg 1990 Ft
DOMESTOS 750 ml 310 Ft
PANTENE sampon 520 Ft
DENIM deo 420 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.

Ágytoslltiztítás,Ágytoslltiztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 557 2262,

www.tollpaplantisztitas.hu
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Hatékony, gazdaságos, megbízható
gépekkel dolgozunk!

GÉPI
FÖLDMUNKA:

KOTRÓ-
MARKOLÓ JCB

* alapásás, * árokásás,
* profil árokásás,
* épületbontás,
* tuskókiszedés,

* pince-, derítõásás,
* tereprendezés,

* raklapos áru fel-, lerakása.

GRÉDER:

* úttükörkészítés,
* kõterítés – profilozás –

tömörítés, * földút-,
murvásút-profilozás,

* padkanyesés,
* V-szögárok-készítés,
* focipálya-profilozás,

* tereprendezés.

Szeretnénk, ha együttmûködésünk során tapasztalná: bennünk
megbízható társra talált. A rólunk kialakult elismerõ vélemény

fenntartása érdekében különösen keményen dolgozunk,
és Ön mindig számíthat ránk! Hívjon bennünket!

NAGY IMRE, 8126 Felsõkörtvélyes, Fehérvári út 5.
Tel.: 06 (30) 9592 435, 06 (20) 3740 334, fax: 06 (25) 476 225.

MÛANYAG
NYÍLÁS-
ZÁRÓK

REDÕNYÖK
karácsonyig

díjmentes
beszereléssel.

BARABÁS
LÁSZLÓ

06 (30) 290 8313
Telefon/fax:

06 (22) 379 409



24 NYÍLT TÉR 2007. november 15. Bogárd és Vidéke

Nyílt
tér

Új kereszt Vajtán
a templomkertben

Mint elõzõ számunkban olvashatták,
mindenszentekkor új keresztet állítottak
Vajtán a templomkertben, amit novem-
ber 4-én szenteltek fel.

/H/

Szerelik a gépeket
a palackozóüzemben

Bereczk Imre ásványvíz-palackozó üzemébe beérkezett valamennyi gép, ami az üzem
indításához szükséges. A gépek beszerelésével várhatólag néhány héten belül végez-
nek, és akkor kezdõdhet a próbaüzem.

/H/

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SEPSI JÓZSEFNÉ
(Zsóka néni)

életének 65. évében elköltözött
a mennyei Atyához.

Temetése november 17-én,
15.30 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Sepsi család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KOVÁCS SÁNDOR

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Gondolkodjunk!
Biztosan voltak már úgy, hogy néztek
egy-egy amerikai filmet (a legutóbb ilyen
volt A Beverly Hills-i zsaru), melyben fel-
tûnt egy undok polgármester. Ha jól ját-
szotta a szerepét, az ember zsebében ki-
nyílt a bicska, s azon tanakodtunk, ho-
gyan lehet az, hogy ezek ennyire idióták.
Elõírás ez Amerikában? Persze, biztosan
vannak ott is szerethetõ polgármesterek.
Na, akkor gondolkodjunk!
Magyarországon is vannak szerethetõ
polgármesterek. Errõl meggyõzõdhetett
az a nézõ, aki a TV2 Napló címû mûsorá-
nak legutóbbi adását nézte. Kósa Lajos
debreceni polgármester két napját követ-
te a kamera, azokból a felvételekbõl vág-
tak össze egy anyagot.
Engem nagyon elgondolkodtatott ez a
mûsor. Hogyan tud egy polgármester
ilyen népszerûséget elérni a városában?
Mint a riportból kiderült: a jobboldali és
baloldali szavazók is elfogadják.
A polgármester úr kimondottan jóképû
(legalábbis nekem tetszik), fiatal, meg-
nyerõ modorú, értelmes. A riportban ki-
hangsúlyozták, hogy bár a pártjában a fo-
ci a kedvenc sportág, õ jéghokizik, amit
gyerekkorában kezdett el mûvelni. Ez
látszik a testfelépítésén is. Kiderült, hogy
kitûnõ humora van, mert nem vágatta ki
azt a jelenetet, amikor beöltözve hoki-

cuccba, a jégre lépve kétszer is pofára
esett.
Feszegette a riporter, mit szól ahhoz,
hogy a háta mögött csak Lali királynak
hívják. Nem sértõdött meg, mint mife-
lénk szokás. Erre a kérdésre egyébként
felesége jelenlétében válaszolt. Kettõjük
kontaktusából számomra egyértelmûen
kiderült, hogy rendezett családi háttér se-
gíti a munkáját. Érezhetõ volt közöttük a
harmónia, az összetartozás. Ez nekem
nagyon tetszett.
Láthattuk civilben (farmer, pulóver) sö-
rözni az emberekkel, és láthattuk külföl-
di delegációk fogadása közben. Mindket-
tõ jól állt neki, egyikben sem feszengett.
Kifogástalanul állt rajta a láthatóan mi-
nõségi öltöny.
Hosszasan sorolták az eredményeit. Ne-
kem, ami megmaradt: autópálya-építés,
sportlétesítmények, kiállítóterem. A töb-
bit nem tudtam megjegyezni, mert köz-
ben eszembe jutott, hogy a sok lebonyolí-
tott nemzetközi versenyt önkéntesek be-
vonásával tudták megrendezni, méghoz-
zá kiváló módon. Ez igen! Tehát mozgó-
sítani is tudja a város lakóit.
Szeretjük, vagy utáljuk a polgármeste-
rünket? Mi lenne a természetes állapot?
Boldog lennék, ha Sárbogárdnak is lenne
szerethetõ polgármestere!
Gondolkodjunk!

Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit

Gréta)


