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EGÉSZSÉGNAP ALAPON
Egészségnapot tartottak a Sárbogárdi kistérség rendezésében
Alapon a környezõ települések polgárai számára. Vajtáról,
Sáregresrõl, Alsószentivánról, Cecérõl buszokat is indítottak
Alapra, hogy minél többen igénybe tudják venni ezt a
lehetõséget.

Többféle szûrõvizsgálaton vehettek részt az érdeklõdõk. Volt
vérnyomás-, vércukorszintmérés, allergiavizsgálat, ortopédiai
vizsgálat. Ez utóbbinál dr. Élõ György ortopéd szakorvos tar-
tott tanácsadást.
Igénybe vehették a Bioptron fényterápiás eszközöket és egy kü-
lönleges tengeri sóval végzett tisztítókúrát.
Lehetett rendelni gyógyászati segédeszközöket, ortopéd cipõt,
amelyet méretre készítenek el az igénylõknek.
Az emeleten rendkívül érdekes elõadást tartott a gyógynövé-
nyekrõl, egészséges életmódról dr. Pusztai Jánosné emeritusz

professzor. Amellett, hogy is-
mertette a különféle gyógynö-
vényeket, megkóstolhatták a
vendégek az ezekbõl készített
teákat is.
Ezt követõen Nagy Dezsõ ker-
tészeti szaktanácsadó hasznos
ötleteket osztott meg a kony-
hakerti növények biotermesz-
tésével kapcsolatban. Meg-
tudhattuk, hogy sokkal kifize-
tõdõbb a konyhakert gondo-
zása, mint az egyre terjedõ pá-
zsitkészítés, amelynek a gon-
dozása nagyon drága és mun-
kaigényes. Ugyanannyi ener-
giával a konyhakertben a befektetett pénz többszörösét vissza-
nyerhetjük egészséges zöldségfélék, gyümölcs formájában, ami
a család egészséges táplálkozását jelentõsen segítheti.
Bemutatta az általa termelt kék karalábét és káposztát is. El-
mondása szerint a kék karalábé sokkal jobb beltartalmi értékû,
ráadásul magyar fajta, csak a nagykonyháknál nem divatos,
mert dolgozni kell vele. Bizonyítékként megkóstolhatta a hall-
gatóság a Nagy Dezsõ karalábéjából készült rántott karalábét,
és mindenki vihetett haza egy-egy fejjel is.
Jó lenne, ha ennek a hasznos kezdeményezésnek folytatása
lenne.

Hargitai Lajos
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KÖZPOGÁCSA
— fele sajtos, fele tepertõs —

Juhász János polgármester a legutóbbi testületi ülésen, a tör-
vénykezés hevében, két mondat között megkívánta az asztalon
elõtte illatozó „közpogácsát”. Venni is akart a kosárból, keze
azonban félúton megállt, amint a vele szemben lévõ televíziós
kamerára pillantott. Eszébe villant, hogy eme mozdulatát a ka-
mera lencséjén keresztül sok száz szempár kíséri figyelemmel.
Indulatosan rászólt hát a készüléket kezelõ, munkáját végzõ fi-
atalemberre, hogy õt ne kamerázza evés közben, majd megbán-
tott arccal folytatta az ülésvezetést.
A nyilvános testületi ülésen a polgármester és a képviselõk is
közszereplõk. Ha egy közügyben való hivatalos megnyilatkozá-
suk közben esznek, lelkük rajta, de tudomásul kell venniük,
hogy az evésük is nyilvános közüggyé válik. Mi azonban akkor
sem az evésükkel, hanem a megnyilatkozásukkal foglalkozunk,
és a kedvükért nem retusáljuk ki a törvénykezés közbeni falato-
zásukat. Természetesen nem engedelmeskedtünk Juhász János
felszólításának, és egy az egyben leadtuk a polgármesterünkre
igencsak jellemzõ jelenetet a Bogárdi TV-n, sõt, arról „Pogá-
csás közjáték” címen, a Bogárd és Vidéke november 15-ei szá-
mában, a Naplóban kommentár nélkül beszámoltunk.

Elõzmények
(ami viszont már kommentár)

Furcsa, mindaddig divatban nem lévõ szokást vezetett be Ju-
hász János, amikor elsõ ízben, öt évvel ezelõtt megválasztották
Sárbogárd polgármesterének: a testületi üléseken a képviselõk
elé pogácsa és ásványvíz kerül, természetesen közpénzen.

Korábban még jó volt a csapvíz a képviselõknek. Ha valaki nem
szerette a bogárdi vizet, legföljebb hozott magával másfajta
italt. Juhász János alatt jött gyakorlatba, hogy a köz által megvá-
lasztott képviselõk testületi ülésen, törvényhozói munkájuk
közben — eleinte ugyan még szégyellõsen, aztán mind lazább
kézmozdulatokkal — tömik magukba a közpogácsát és hörpin-
tik rá a közásványvizet. Mivel az ülés nyilvános, idõnként polgá-
rok is megjelennek az ülésteremben, és helyet foglalnak körben
a fal mellett, mint régen a lányukat bálba kísérõ anyák. Néhány
képviselõ olykor úgy próbál népszerûsködni az „istenadta éhe-
zõ nép” elõtt, hogy elegánsan leereszkedõ mozdulattal az elõtte
álló pogácsás kosarat hátrakínálja. Észre se veszik, hogy ez a
gesztusnak szánt tettük milyen tapintatlan, és mennyire zavar-
ba hozza azt, akit megkínálnak. Az otromba pogácsás játszma
csapdájába könnyû beleesni. Visszautasítani a kínálást nagyon
nehéz a gyarló földi halandónak az ágaskodó gyomornedvek és
a kínáló megsértõdése miatt. Elfogadni a kínálást pedig meg-
alázó, mert a kínáló leereszkedõ módon urasági kegyet gyako-
rol ezzel a gesztussal a „szegény, nyomorult cselédnéppel”
szemben. Elkönyveltük ezt az úr—cseléd játszmát a Juhász-éra
egyik sajátságának, legyintettünk rá, mondván, majd elmúlik,
mint a bárányhimlõ. Nem foglalkoztunk vele.
Az embereknek igazán akkor szúrt szemet ez a pogácsázás,
amikor a Bogárdi TV adásában látták, ahogy a városatyák —
miközben nagy horderejû ügyekben döntenek — esznek, isznak
és tele szájjal vitatkoznak, csak úgy fröcsög a morzsa. Feltehetõ-
leg ezt valaki szóvá tehette a polgármesternek. Mivel õ ezt a vi-
selkedését talán a korábbi állami gazdasági gyakorlatból kifo-
lyólag a hivatali hatalommal járó természetes dolognak vélte,
nem gondolkodott el azon, hogy ez a nyilvános pogácsaevés mi-
lyen tiszteletlenség a választópolgárokkal szemben. Így aztán a
kamera, illetve a kamerás lett a szemében a hibás, aki mutatni
meri, amint Õ a közpogácsát méltóztatja betenni tekintélyt pa-
rancsoló szájába. Az föl sem merült benne, hogy a képviselõk és
a polgármester számára rendelkezésre áll a szünet, amikor
mindenféle testi igényeiket kielégíthetik?
Tisztelettel bátorkodom megkérdezni nagybecsû városatyáin-
kat, élükön a polgármesterrel, hogy helyénvalónak tartanák-e,
ha például az iskolában a tanárok vagy akár a diákok jóízûen tí-
zóraiznának óra közben? Vajon mit szólnának, ha a bíróságon a
bíró úgy hirdetné ki az ítéletet, hogy közben a bírói pulpitusra
kihajtogatott kockás uzsonnakendõjérõl venné a kilós veknit,
szép komótosan kanyarítana belõle egy istenes karéjt a szarvas-
agancsos bicskájával, hozzá szalonnát nyiszálna, harsogva ha-
rapna mellé jó friss zöldhagymát, s hogy érzõ szívét bizonyítsa, a
bicska hegyére szúrna egy katonát, hogy megkínálja vele a féle-
lemtõl reszketõ vádlottat?
De mi ez ahhoz képest, hogy a közpénzen tartott képviselõ-tes-
tületünk nem a magáét eszi és issza, hanem a polgárok által be-
fizetett adóforintokból vetetnek maguknak a köztisztviselõkkel
három kiló pogácsát (fele sajtos, fele tepertõs), hogy abban a
közételben a nyilvános törvénykezés során úri kedvüket leljék.
És még nem is tetszik, ha a nagybecsû publikum ezt látni meré-
szeli!

Hargitai Lajos

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját — a jogszabályok szerint — Önnek, a fogyasztó-
nak kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõriz-
zék,
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gon-
doskodjanak megjavításukról.
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a bel-
sõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését szolgáltatási te-
rületünkön lakossági fogyasztóinknak bejelentés alapján díjtalanul elvégez-
zük. Intézményi és közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján, díja-
zás ellenében végezzük el a munkát. Keressék helyi dolgozóinkat, vagy üzem-
mérnökségeinket:
— Balatonbozsok, Csõsz, Füle, Enying, Kabóka-Puszta és Polgárdi tele-
pülésen élõ fogyasztóink Kõszárhegyi üzemmérnökségünket a
40/200-344-es telefonszámon.
— Aba, Hantos, Igar, Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Me-
zõszilas, Nagylók, Perkáta, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, So-
ponya, Szabadegyháza és Szabadhídvég településen élõ fogyasztóink Sár-
bogárdi üzemmérnökségünket a 25/460-101-es telefonszámon.
A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektroni-
kus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.
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KONYHAAVATÓ
A megújult sárbogárdi központi konyha
hivatalos átadó ünnepségére gyûltek ösz-
sze az intézmények, az önkormányzat és
a szakhatóságok képviselõi pénteken dél-
elõtt, eleget téve az új üzemeltetõ, az Eu-
rest Étteremüzemeltetõ Kft. meghívásá-
nak.

A helyi gazdasági megszorítások egyik lé-
péseként került sor a közétkeztetés racio-
nalizálására, a konyhák összevonására il-
letve mûködtetésük privatizációjára. Az
Eurest közbeszerzési eljárás útján nyerte
el Sárbogárd gyermek-, diák-, és szociális
étkeztetését 10 évre. Ez napi 1500 adag
melegétel biztosítását jelenti az önkor-
mányzati intézmények számára. „A tele-
pülés teljes közétkeztetésének ellátását biz-
tosító szerzõdés aláírása az Eurest Kft. üz-
leti stratégiájának mérföldkövévé vált” —
áll a cég honlapján.
Nyerges János, az Eurest ügyvezetõ igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket, majd
a konyha bejárata elé kihúzott nemzeti
szalagot Juhász János polgármesterrel
együtt vágták át. A szalagból kapott az át-
alakítást végzõ Szegletkõ Kft.-t képviselõ
id. Nagy László, valamint a központi isko-
la vezetõje, Nagyné Rehák Julianna is.
Ezután minden jelenlévõ védõruhát öl-
tött, és megtekintette a hatalmas változá-
son keresztülment konyhát. Mint azt a
konyha bejárását követõen Ress Róbert,
az Eurest üzemeltetési igazgatója el-
mondta: az elvégzett munkánál és a be-
rendezések kiválasztásánál három fõ
szempont vezérelte õket. Egyrészt olyan
technológia alkalmazása, ami a városnak
maximális elégedettséget és ellátást
nyújt. Ennek érdekében a hûtõkamrákat,
hûtõket teljesen lecserélték. Az épület-
szárnyat a higiénés veszélyt jelentõ helye-
ken felújították. A második szempont az
étel minõsége volt, hogy az alapanyagok
megõrizzék beltartalmi értéküket. Har-
madrészt azt tartották szem elõtt, hogy a
munkatársak minél hatékonyabban,
gyorsabban végezhessék munkájukat.
Ezért is van sok kézikocsi, és görgõket
építettek be mindenhova, ahova lehetett.

Egy hónapja mûködik a konyha. A mun-
katársak és a dolgozók tekintetében pozi-
tív visszajelzéseket kaptak.
Az Eurest képviselõi meghívták a vendé-
geket a díszterembe, egy állófogadásra,
ahol Juhász János mondott tósztot. Meg-
köszönte a szép beruházást, és kifejezte

abbéli bizodalmát, hogy az önkormány-
zat és a cég között hosszú távú, jó kapcso-
lat alakul ki. Mialatt az egybegyûltek
megkóstolták a konyhán készült ínyenc
falatokat, Farkasné Horváth Ágnessel,
az Eurest helyi üzletvezetõjével beszél-
gettem.
— Hogyan fogadtad a hírt, amikor kiderült,
hogy átszervezik a konyhákat?
— Elõször egy kicsit féltünk az átszerve-
zéstõl, mindenki fenntartásokkal fogad-
ta. Most már bebizonyosodott, hogy a fé-
lelmeink alaptalanok voltak.
— Milyen változások történtek a konyhá-
ban?
— A konyha egész területe felújításra ke-
rült. Minden berendezést kicseréltek.
Egy nagyon modern, 21. századi kony-
hánk lett, ahol nagyon sok újfajta ételt is
el tudunk készíteni, amire eddig a lehetõ-
ségeink nem voltak adottak.
— Sárbogárdon van a központi konyha, in-
nen szállítjátok a különbözõ helyekre az
ételeket. Pontosan hány helyre is?
— A szociális étkeztetést látjuk el, annak
két bentlakásos intézményét és az éthor-
dós kiszállítást, ezen kívül három óvodát
és két általános iskolát.
— Miben változott a fõzés technikája, az
ételek?
— Például a párolt zöldségeket eddig
csak fõzni tudtuk, most azonban van egy
olyan kombi pároló-berendezésünk, így
az ízek, a vitaminok és a tápanyagok meg-
maradnak a zöldségfélékben, köretek-
ben, húsokban. Tudunk most már rakott
ételeket is készíteni. Akik itt étkeznek
nálunk, azok bizonyára tapasztalták,
hogy megpróbálkozunk új anyagok beve-
zetésével.
— Milyen alapanyagokból dolgoztok?

— Vannak olyan beszállítók, akikkel ed-
dig is dolgoztunk, de vannak újak is. Friss
élelmiszereket használunk. Ugyanúgy
dolgozunk, mint eddig, csak kicsit na-
gyobb mennyiségben kell fõznünk.
— A helyi ízeket próbáljátok-e valamilyen
módon visszaadni az ételekben, akár helyi
alapanyagokból?
— A helyi ízeket, a hagyományos, köz-
kedvelt ételeket, ízeket meg szeretnénk
õrizni.
— Akik eddig is fõztek, azok megmaradtak
a konyha dolgozóiként, vagy mi történt a
dolgozókkal a változás után?
— Megmaradtak a konyha dolgozói. A
most tálalókonyhaként mûködõ konyhák
dolgozói is nálunk dolgoznak, és ugyan-
azok a szakácsok fõznek.
— Ki a fõszakács?
— Két séfünk van: Csõgör Ferencné és
Miskolczi István.
— Van egy lakossági kérdés — remélem,
nem bánod, ha most teszem föl neked.
Sárszentmiklóson korábban 11.30-12 óra
körül hordták ki az ételt, most azonban
13.30-14 óra körül. Ennek mi az oka, és
várható-e változás ebben?
— Ennek okát abban látom, hogy az ét-
hordós kiszállítást nem a cégünk végzi,
hanem az ESZI autója. Az elmúlt idõben
két autó állt rendelkezésükre, most vi-
szont csak egy. Ezzel látják el egész Sár-
bogárd területét (Kislóktól Pusztaegre-
sig). Mi a meghatározott idõben meg-
kezdjük a tálalást, de az autó kapacitása
ezt teszi lehetõvé.
— Most, hogy az Eurest a feljebbvalód,
ugyanolyan szabadkezet adnak-e neked a
munkában, mint amennyit eddig kaptál?
— Nagyon jól érzem magam az Eurest-
nél. Mindenben ugyanolyan szabadkezet
kapok, mint eddig is. Bármiféle problé-
mám van, a cégnél mindenféle szakem-
ber megtalálható, és õk mindenben
messzemenõen támogatják a munkán-
kat.
— Ha bárkinek véleménye van a mun-
kátokkal kapcsolatban, akkor kihez for-
dulhat?
— Bárkinek bármiféle észrevétele, prob-
lémája van, nyugodtan fordulhat hozzám
akár telefonon, akár személyesen. Az is-
kola konyháján minden nap elérhetõ va-
gyok. Az esetleges problémákat megpró-
báljuk orvosolni.
— Köszönöm! Jó munkát, jó fõzést!

Hargitai Kiss Virág
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Morzsák
Megyek az utcán. Elõttem egy fiatal anyuka kézen fogva húzza
5-6 éves kisfiát, aki csokoládét majszol. Mikor a csoki elfogy, a
papírját ledobja a járdára. Nem állhatom meg szó nélkül, pár lé-
pésre vannak a szeméttartótól. Figyelmeztetésemre az anyuka
indulatosan, emelt hangon rám szól: „Mi köze ehhez magá-
nak?!” Szegény kisfiú, belõle aztán jól nevelt gyermek lesz!
Vonaton utazom. Velem szemben utazik egy fiatal asszonyka.
Láthatóan unatkozik. Felségem süteményt pakolt, hogy éhen
ne haljak. Elõveszem és megkínálom útitársamat. Meglepetés
tükrözõdik az arcán, és zavarában vesz egy darabot. Megköszö-
ni és dicséri. Így indul a beszélgetés, ami folyik a végállomásig.
Leszállva megköszöni a társalgást. Sokszor órákig ülünk egy-
mással szemben, mint a kukák, a lépcsõházban némán megyünk
el egymás mellett, nem segítünk a vak embernek az úttesten át-
menni, a segítségre szoruló mellett elfordítjuk a fejünket, közö-
nyösek vagyunk mások baja láttán, idegenné válunk az emberi
környezet kellõs közepén. A közvetlenség, közösségi érzés kezd
kiveszni. Ne kövessük vezetõink példáját!
Bemegyek egy üzletbe. Egy csinos, fiatal kiszolgáló lány morco-
san, közömbös hangon kérdi: „Mi tetszik, mit kér?” Ránézek,
és azt mondom: „Kérek egy kis mosolyt!” Értetlenül néz rám,
de aztán elmosolyodik. Megköszönöm, és mondom, hogy mit
kérek, azután megjegyzem, hogy mindjárt derûsebb az élet, ha
egy szép lány az ilyen öreg emberre rámosolyog. Lassan kihal
társadalmunkban a mosoly, ami jobban gyógyít, mint a gyógy-
szer.
A mostani világban, amikor a moslék nyugati kultúra elönti az
országot, a jó érzésû ember szinte vágyik a szépre, a jóra, a ne-
mesre, de helyette csak erõszakot, gyilkosságot, vádaskodást,
pocskondiázást és szexet, sõt pornót kap. Már a mesefilmekben
is szörnyek, félelmetes alakok ölik egymást. A világ szörnyû ese-
ményei, a politika vitái feldúlják a családok békés nyugalmát. És
akkor csodálkozunk, hogy pusztít az infarktus, és terjed a neu-
raszténia.
Õsszel a feleségemmel metróba szálltunk, velünk együtt egy
másik idõsebb házaspár. A szerelvény közepén egy legénytársa-
ság hangoskodik. Egyikük felénk fordul, és hangosan megjegy-
zi: „Mi az, kinyitották a temetõket?!” Feleségem nyugodt, csen-
des hangon utasította rendre. Talán emiatt nem szólt vissza.
Miután 12 éve nincs kocsim, autóbuszon közlekedek. A járaton
sok diák utazik, tülekedve, lökdösõdve rohanják meg az autó-
buszt, amikor az beáll. Én várok. Mire felszállok, minden hely
foglalt. Mosolyogva állok a busz közepén, és elnézem ezeket a
fáradt, egész délelõtt iskolában ülõ fiatalokat, milyen nehéz le-
het nekik! Mégis egy helyes, fõiskolás lány feláll, átadja a helyét.
Megköszönöm, leülök. Azután elveszem a táskáját, amit a kezé-
ben lógat és az ölembe teszem. Amikor leszállunk, átnyújtom a
táskát, és az érte nyúló kezet hirtelen megcsókolom, megkö-
szönve az udvariasságát. A leányka elõször meglepõdik, majd
leszállás után az utcán addig integet nekem, amíg csak látjuk
egymást!
Bemegyek a bankba. Érdeklõdöm, hogy kölcsönt szeretnék fel-
venni. Nem azt kérdezik, mire és mennyit, van-e fedezetem, ami
biztosítja a megtérülést, hanem azt: „Hány éves?” Mikor meg-
mondom, nyersen közlik: „Magának nincs kölcsön!” Így néz ki
az esélyegyenlõség!
Valaki nemrégen azt mondta, hogy az országban a jólét magas
fokú! – Hát, aki mondta, annak persze. Azok harácsolhatnak,
dõzsölhetnek, polgári szerzõdésekkel palástolhatják a vissza-
éléseket, amit azután titkosítanak, üzleti titokra hivatkozással
megtagadják a betekintést az iratokba, kioktathatnak, sérteget-
hetnek, de csak addig, amíg a kerék meg nem fordul. Öreg
vagyok, de azt még megérem, ha addig élek is!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

L. Gy.

Érvek a vasút mellett
Mint rendszeresen vonatozó utas nagyon sajnálom, hogy „fel-
jebbvalóink” meg kívánják szüntetni többek között a Sárbo-
gárd—Székesfehérvár közötti vasútvonalat.
Elõdeink, akik egykoron létrehozták a magyar vasutat, tudták,
hogy a szárnyvonalak nem nyereségesek, viszont a könnyebb
közlekedést szolgálják.
Mostanra annyira megritkították a járatokat, hogy aki vonatra
száll, az nem biztos, hogy azzal is tud visszajönni. Ehelyett a bu-
szon kell nyomorogni, sõt van, hogy az utas föl sem fér a zsúfolt
négykerekûre. Ráadásul a még megmaradt állomásokat elha-
nyagolják.
A vonat kényelmes és megbízható, kisebb rajta a balesetveszély.
Nem utolsó szempont, hogy több kedvezmény van a vasúton, a
buszokkal ellentétben. Nem egy helyen hangzott már el, hogy
az utak zsúfoltságát és a környezetszennyezést jelentõsen csök-
kentené, ha az áru- és személyszállítás a vasúton bonyolódna.
Nem a vasút ellen kellene kampányolni, hanem inkább érde-
mes lenne sûríteni a járatokat. Hiszen ha nincs jó csatlakozás,
akkor leszoktatják a vasútról az embereket. Vagy tán éppen
azért akarják tönkretenni a vasutat, hogy aztán potom pénzért
megvegyék?
Nem a nyereséget kellene szem elõtt tartania az illetékeseknek,
hanem egy kis reklámmal, a buszok vonatokhoz igazításával
megkísérelni fejleszteni a vasutat.

Egy utazó

Sárbogárdi csiricsáré
Sárbogárd idegenforgalmi látványossága lesz a tiritarka fõutca.
Úgy látszik, abból a rettenetes „jujdezöld” festékbõl nagyok a
készletek, mert jutott a volt Béke étterem homlokzata mellett a
hajdani Korona szállóra is belõle. Az egykor klasszicista stílusú
épületet ahány vállalkozás, annyiféle színre festette. Errõl már
korábban is írtunk. Mûemléki környezetben ez különösképpen
kirívó. Nemrégiben ennek a bal oldalát festették le a rettenetes
zöld festékkel. De ugyanígy többféle színt látni a szintén mûem-
léki védettségû kollégiummal szemközti volt ÁFÉSZ-irodán.
Lehangoló látványt nyújt a szép, díszes homlokzat, puttós
párták alatt a többféle színnel festett falfelület.
A város építési hatósága miért nem szerez érvényt az építési
szabályzatának Sárbogárd fõutcáján? Ha ez így folytatódik, oda
jutunk, hogy a fél világ Sárbogárdon nevet.

Hargitai Lajos

Kisgimis beiskolázás
Értesítjük a nyolcosztályos gimnáziumi képzés iránt
érdeklõdõ kisdiákokat és szüleiket, hogy a következõ

tanév beiskolázásával kapcsolatos tájékoztató

2007. november 24-én,
9 órakor lesz

a gimnáziumban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Boda János igazgató
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Tûz a lépcsõházban
A József Attila-lakótelep lakóit nagyon elkeseríti, hogy mindig
történik valami, ami megzavarja az ott élõk nyugalmát. Nem
példa nélküli eset az sem, ami a múlt pénteken történt a 22-es
lépcsõházban, ahol ismeretlen tettesek éjjel papírokból tüzet
raktak, majd felgyújtották a lépcsõházi hirdetõtáblán lévõ hir-
detményeket. Mivel a tûz egy kicsit nagyra sikerült, levizelték
azt.

Mint a lakók és a takarítást végzõk elmondták: nem elõször for-
dult elõ ilyen eset. Többször megtörtént, hogy a házak elõtti ját-
szótéren tüzet raktak fiatalok. Volt olyan eset, amikor egyene-
sen a fából készült asztalon gyújtottak tábortüzet, vagy eléget-
ték a játszótéri hinta kötelét, a szeméttárolókból kiszórták a
szemetet. Ez utóbbi annál is könnyebb, mivel a szeméttárolók
hamar megtelnek a környék lakói által illegálisan odahordott
szeméttel, kerti hulladékkal. A szelektív hulladékgyûjtõkbe be-
leraknak minden olyat is, ami nem belevaló. Például a mûanyag

flakonok számára való gyûjtõbe belegyömöszölik a kerti hulla-
dékot.
Míg ezekrõl a jelenségekrõl beszélgettünk, fölvetõdött a kér-
dés: ugyan, mit lehetne tenni, hogy ne történjenek ilyen esetek?
Volt már, hogy rendõrségi nyomozás indult egy lépcsõházi gyúj-
togatás ügyében, de eredmény nem született. A játszótéri ran-
dalírozásnak többnyire vannak tanúi is, de senki nem mer rá-
szólni a sokszor alkoholos állapotban lévõ fiatalokra. Ha össze-
tartóbb lenne a lakóközösség, és a felnõttek egymást támogat-
va, a gyerekek, fiatalok szüleivel is megbeszélve az ügyet együtt
lépnének fel, rájuk szólnának, elbeszélgetnének a gyerekekkel,
fiatalokkal, talán megváltozna a helyzet. De hát megszûnt az az
összefogás a lakótelepen, ami régen volt. A lakótelep sorsa is bi-
zonytalan. Néha felröppen a hír, hogy talán eladja a lakásokat a
honvédség, aztán nem történik semmi. Közben egyre jobban
megy tönkre minden. Sok a munkanélküli, állandóan változnak
a lakók, mindenki a maga bajával van elfoglalva, a fiatalok
közül pedig sokan nem látnak maguk elõtt egy biztos jövõt,
amiért érdemes tanulni, dolgozni.
— Már csak magunkra számíthatunk! — mondják keserûen.

Hargitai Lajos

POLGÁRÕRÖK A FALUÉRT
Alsószentivánon jól mûködõ polgárõrség van. Hétvégén a Fe-
hér presszóban tartották éves gyûlésüket, amelyen áttekintet-
ték az év eseményeit és a jövõ feladatait. Katona Sándor elnök
számolt be a végzett munkáról. A polgárõrség szerepe ebben a
kis faluban azért is jelentõs, mert a fõút miatt nagy az átmenõ
forgalom, és gyakran próbálnak itt szerencsét az utazó bûnö-
zõk. A gyakori nappali és éjszakai járõrözéssel elejét tudják
venni az ilyen jellegû bûncselekményeknek.

Nyugdíjfizetés idején polgárõrök kísérik a postást végig a falun.
Köszönetet mondott a polgárõröknek Németh Aranka és Kiss
Lászlóné Jolika, hogy segítették a postások munkáját.
Cseh István, a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnöke beszélt
a polgárõrség szerepérõl a települések életében. Az év során

végzett munkájáért emléklapot és tárgyjutalmat adott át Kato-
na István polgárõrnek. Enczi József, Sárbogárd rendõrkapitá-
nya méltatta a bûnmegelõzésben és a felderítésben, a baleseti
helyszínbiztosításban a polgárõrök által a rendõrségnek nyúj-
tott segítséget. Nagy Lajos polgármester elmondta, hogy az ön-
kormányzat anyagilag is támogatja a polgárõrséget, és minden
évben jutalmat adnak a legjobb polgárõröknek. Ezzel ismerik el
az önkormányzat szerény lehetõségeinek figyelembe vételével
munkájukat. Ezt az alkalmat is felhasználva elismerését és kö-
szönetét fejezte ki az alsószentiváni polgárõrségnek egész évi
tevékenységéért.
A beszámoló után halászlévacsorára látták vendégül a polgár-
õröket.

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

A VI. forduló eredményei

Twister–Légió 2000-Fair Bútor
0:4 (0:2)

Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Tóth, Ba-
logh, Szabó L., Szabó M. Csere: Bognár T., Budai.
Légió: Megyesi, Németh, Csuti II., Mondovics,
Magyar. Csere: Horváth, Csuti I., Szilágyi Cs.,
Szilágyi F. Szabó L. került helyzetbe, de a vissza-
futó Magyar az utolsó pillanatban mentett. Egy
ideig egyenrangú az ellenfelek küzdelme, helyze-
tekkel mindkét oldalon. Szöglet után Csuti II.
megszerzi a vezetést a Légiónak. Tóth A. hagyott
ki egymás után két helyzetet. Az ellenfél Magyar
révén betalált. A kezdés után Szabó M. került
helyzetbe, de gyengén emelte kapura a labdát,
melyet a kapus nagy biztonsággal hárított. A má-
sodik félidõben a Légió sorozatosan támadott.
Egy távoli lövést Mondovics sarokkal továbbított
Bognár I. lábai között a kapuba. Szabadrúgás után
Magyar beállította a végeredményt. A Légió hoz-
ta a kötelezõ gyõzelmet. Góllövõk: Csuti II., Ma-
gyar 2, Mondovics.

Sárkeresztúr KIKE–Extrém
4:2 (4:1)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi,Vörös, Hajdinger J.,
Szauervein, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár, Vi-
ola. Extrém: Vörös, Dévényi, Hajnal, Juhász, Pá-
linkás. Csere: Horváth, Roszkopf J., Vámosi. Kez-
dés után azonnal gólt fejelt Sütõ. Még fel sem
ocsúdtak az Extrém játékosai, szöglet után
Hajdinger J. lõtte a labdát, mely a kapufáról kifelé
vágódott Szauervein elé, aki nagy gólt lõtt. Sütõre
nem figyeltek, így megszerezte a második gólját.
Még nem volt vége a gólgyártásnak, mert Hajdin-
ger Z. is eredményes. Az elsõ tizenöt percben
csak egy lövés ment Visi kapujára, végül Vámosi
szépített. Rá sem lehetett ismerni a listavezetõ és
a tavalyi bajnok játékára. A második félidõben a
KIKE az eredmény tartására törekedett, feladta a
támadás lehetõségét, néha kontrákkal operált,
így nem csoda, hogy szépített az Extrém. Góllö-
võk: Sütõ 2, Szauervein, Hajdinger Z., illetve Vá-
mosi 2.

DKS–Arsenal 4:3 (1:1)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen,
Domján, Márkovics, Sebestyén. Arsenal: Haray,
Derecskei, Veres G., Máté, Lukács. Csere: Érsek,
Kiss R. Az elsõ félidõben nem bírt egymással a két
csapat. Ritka pillanatoknak voltunk tanúi, mert jól
játszottak a DKS játékosai, és megszerezték a ve-
zetést. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert
egyenlített az Arsenal. Kelemen, Domján, majd
Sebestyén, ráadásként Márkovics is kihagyta a
helyzeteket. A második félidõben körbelövöldöz-
te a kaput a DKS. A sokadik támadás végre meg-
hozta a vezetõ gólt, azonban az Arsenal a követke-
zõ támadásnál újból egyenlített, majd átvette a
vezetést. Veszélyesebbek voltak a DKS támadá-
sai, Sebestyén dupla találatával beállította a vég-
eredményt, amely teljesen megérdemelt. Góllö-
võk: Domján, Sebestyén 3, illetve Kiss R., Lukács,
Derecskei.

B. B. Truck SE–Vidám Fiúk
2:1 (1:1)

Vezette: Ébl M. B. B. Truck: Meilinger, Zádori,
Balázs, Bognár, Varga. Csere: Dobrovoczki, Gilic-

ze, Kovács, Pálinkás, Zobák. Vidám Fiúk: Kiss,
Huszti N., Horváth I., Németh. Csere: Farkas,
Horváth II., Huszti R. Esélyesebbek voltak a Vi-
dám Fiúk, de most nagyon sok hibával játszottak
(Németh kapufája, Zádori rossz lövése a harma-
dik percben, Horváth I. félrelövése az ötödik perc-
ben). Csapkodó játék után Horváth I. lõtt kapufát,
aztán egy szépen kidolgozott helyzet után õ lõtt
gólt a tizenegyedik percben. Zobák átemelte a
labdát a kapuson, egyenlített, majd lövését védte
Kiss. Zádori óriási helyzetet hagyott ki a tizenha-
todik percben. A második félidõ játékát jobb elfe-
lejteni. Zobák ismételt és beállította a végered-
ményt. Sárga lap: Zádori. Góllövõk: Zobák 2, illet-
ve Horváth I.

Krencz Nagyker–Memphis Plusz
4:3 (2:0)

Vezette: Ébl M. Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki,
Király, Gyenis, Somogyi. Csere: Kõvágó, Csen-
des, Schneider, Szecsõdi. Memphis: Boros, Ta-
kács, Roszkopf, Deák, Emperger. Csere: Herczeg,
Fodor, Molnár. A nap legnagyobb meglepetése
született ezen a mérkõzésen. Nem tudott élni a le-
hetõséggel a Memphis Plusz. Jó napot fogott ki a
Krencz-csapat, ráadásul Pálinkás is remekelt. Jó
iramú, remek mérkõzést vívott a két csapat, dön-
tött a jobb helyzetkihasználás. Góllövõk: Király 2,
Somogyi 2, illetve Emperger, Fodor, Deák.

Flamengó–Magnum V. BT.
2:4 (1:1)

Vezette: Ébl M. Flamengó: Németh, Varga, Ber-
ta, Lakatos, Derecskei. Csere: Banda, Tóth, Gál,
Verbóczki, Parrag. Magnum: Györök, Mihalkó,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Vörös, Vinkelmann
T., Vinkelmann Zs., Mádi, Máté. Gyõzelmével át-
vette a vezetést a Bogárd és Vidéke-csoportban a
Magnum. Papírforma szerinti eredmény szüle-
tett, bár az elsõ félidõben még tartotta magát a
Flamengó, de a másodikban döntött a rutin és a
frissesség. Góllövõk: Gál, Varga, illetve Bor 2, Vö-
rös 2.

Vasutas–Reál Margit 3:2 (1:2)
Vezette: Ébl M. Vasutas: Katona, Czeiner,
Bozsoki, Gászler, Soós. Csere: Guszejnov, Babits,
Dravecz, Fésû, Freschli. Reál Margit: Verbóczki,
Márton, Fövenyi, Hollósi, Kiss. Csere: Rozgonyi,
Kis, Hufnágel, Fekete. Itt a másik meglepetés!
Jobb volt a Vasutas. Hiába hivatkoznak a Reál
Margit játékosai, hogy a játékvezetõ a második
félidõt tíz perccel elõbb lefújta. Ez az állítás nem
felel meg a valóságnak, mert a stopperóra har-
minckilenc perc ötvenhét másodpercnél lett
megállítva. Góllövõk: Freschli 2, Fésû, illetve Huf-
nágel, Fekete.

Pusztaegresi Fiúk–Toledo 2005
2:7 (0:3)

Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ellenbruck, Batári,
Egyed, Kolonics, Fodor. Csere: Bihar, Magyar,
Õri. Toledo: Horváth I., Csuti T., ifj. Bodoki, Dom-
bi, Kiss A. Csere: Barabás, Csuti J., Horváth Zs.,
Orbán. Egymásnak estek a csapatok, nem ismer-
tek elveszett labdát, bár az elsõ öt percben csak
egyszer találták el a kaput. Szöglethez jutott a
Pusztaegres, a bedobott labda Dombihoz került,
aki egyéni akció után nem tévesztette el a kaput.
Több helyzete is akadt a Pusztaegresnek, de nem

tudtak élni az adódó alkalommal. A védõik nem fi-
gyeltek és összehozták a második gólt. Támadás-
ban maradt a Toledo és újabb gólt ért el, beállítva
az elsõ félidõ eredményét. A második félidõ ele-
jén mindkét kapu elõtt adódtak helyzetek. Végül
Dombi találata törte meg a csendet. Szöglet után
Bodoki emelt a kapura, majd ismételt. Egy táma-
dás után Kolonics fejelt szép gólt, javítva a csú-
nya eredményen. Kicsit visszavett az iramból a
Toledo, Fodor büntetett. A végeredményt Kiss A.
állította be. E gyõzelmével a Toledo 2005 csapata
a Fair Bútor csoport élére került. Góllövõk: Ko-
lonics, Fodor, illetve Dombi 3, Csuti T., Bodoki 2,
Kiss A.

Bad Boys–Cece Öregfiúk 1:0 (0:0)

Vezette: Tóth Z. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, ifj.
Soós, Kuti, Soós. Csere: Horváth, Mikuli. Cece:
Fülöp Gy., Kiss, Klazer, Fülöp T., Kokics. Csere:
Démuth, Fazekas, Takács. Sárga lap: Kokics. Pi-
ros lap: Klazer, 2 perc. Góllövõ: Mikuli. E mérkõ-
zést felvételrõl a Bogárdi TV adásán láthatták.

Big Daddy Laca
bisztró–Sárbogarak 1:4 (0:3)

Vezette: Szakács I. Big Daddy: Kehl, Kovács,
Schmidt, Huszár L., Bereczki. Csere: Fazekas,
Huszár T., Kiss, Radó. Sárbogarak: Futó, Gazdag,
Czipp, Kónya, Dizseri P. Csere: Németh, Dizseri B.
Alaposan bekezdtek a Sárbogarak. Lövés-lövés
hátán. Nagyon lassan ébredtek fel a Laca bisztró
játékosai. Szinte veszélyt sem jelentettek Futó
kapujára. A többet támadó Sárbogarak egy kapu
elõtti kavarodás után megszerezték a vezetést.
Gazdag lövése meglepte Kehl kapust, mert lába
között becsurgott a labda a kapuba. Czipp rúgott
kapásból nagy gólt. Letámadással próbálkoztak a
Laca bisztró játékosai, kevés sikerrel. A második
félidõben nem akart az a fránya labda a kapuba
kerülni, pedig helyzetek sokaságát dolgozták ki a
csapatok, fõleg a Sárbogarak. Dizseri P. törte
meg a gólképtelenséget. Szöglet után Huszár L.
szépített. A sportszerû mérkõzésen a nagy iramot
diktáló Sárbogarak megérdemelt gyõzelmet arat-
tak. Góllövõk: Huszár L., illetve Czipp 2, Gazdag,
Dizseri P.

OMV–Taki Team 10:1 (0:0)

Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Lengyel, Halasi,
Gráczer, Killer. Csere: Fábián, Nagy. Taki Team:
Lajtos, Bodó, Lakatos, Rohonczi G., Tar. Csere:
Rohonczi R. Amíg erõvel bírta a Taki Team csapa-
ta, méltó ellenfélnek bizonyult. Plézernek több vé-
denivalója is volt. Halasi szépen vette át a labdát,
azonban Lajtos élt a lehetõsséggel és hárított.
Bodó lövése Lengyel fejérõl vágódott szögletre.
Tar lövése a kapufáról kifelé pattant. Tar egy ütkö-
zés után megsérült, nem tudta tovább folytatni a
játékot. Bodó lõtt nagy kapufát. Szabálytalan cse-
re miatt kétperces büntetést kapott Fábián. Túl
kényelmesen futballoztak az OMV játékosai. A
második félidõt Lengyel lövése vezette be, majd
második nagy lövése után a labda a kapuban kö-
tött ki. Megtört a jég, ezután potyogtak a gólok.
Bodó lövése Lengyelen irányt változtatva került a
kapuba, ez volt a Taki Team szépítõ gólja. Piros
lap: Fábián, Gráczer. Góllövõk: Lengyel 2, Gráczer
3, Killer 1, Halasi, Nagy, Fábián, illetve Bodó.
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Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Magnum V. BT. 5 1 - 25:15 16
2. Extrém 5 - 1 31:11 15
3. Memphis Plusz 5 - 1 29:9 15
4. Légió 2000-Fair Bútor 5 - 1 22:6 15
5. Krencz Nagyker 3 1 2 27:14 10
6. Sárkeresztúr KIKE 3 1 2 23:16 10
7. OMV 3 1 2 28:12 7
8. Twister 1 1 4 14:29 4
9. Flamengó 1 1 4 9:25 4
10. DKS 1 - 5 12:35 3
11. Taki Team 1 - 5 8:35 3
12. Arsenal - - 6 9:30 0
Az OMV csapatától 3 pont levonva ki nem állás
miatt.

Góllövõállás:
I. Magyar Norbert, Légió 2000, 13 gól; II. Bor Jó-
zsef, Magnum V. BT., 12 gól; III. Emperger János,
Memphis Plusz, 11 gól.

Fair-Bútor-csoport
1. Toledo 2005 4 - 1 32:17 12
2. Reál Margit 3 1 1 18:10 10
3. Haladás 3 1 1 12:10 10
4. B. B. Truck SE 3 - 2 11:13 9
5. Vidám Fiúk 2 2 2 25:21 8
6. Pusztaegresi Fiúk 2 1 3 19:24 7
7. Vasutas 2 1 3 18:24 7
8. Bad Boys 2 1 2 15:18 7
9. Sárbogarak 2 1 2 15:20 7
10. Cece Öregfiúk 1 3 2 16:12 6
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 5 10:25 1

Góllövõállás:
I. Horváth János, Vidám Fiúk, 14 gól; II. Dombi
Zoltán, Toledo 2005, 10 gól; III. Kolonics Ferenc,
Pusztaegresi Fiúk, 9 gól.

G. F.

Cecei pékségbe állandó
délutános mûszakra

PÉK SZAKMUNKÁST
VAGY

BETANÍTOTT PÉKET

azonnali kezdéssel
felveszünk.

06 (20) 393 7979

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

SZÕNYEGÜZLETBEN,
a Gréta Bútor udvarában.

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

LAMINÁLT PADLÓ ALÁTÉTFÓLIA,
SZEGÉLYLÉC kapható

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

Telefon: 06 (25) 460 528.

FLÓRA BABABOLT
Megérkeztek a bababoltba

a TÉLI KABÁTOK,
OVERALLOK,

BÉLELT KORDNADRÁGOK,
valamint a téli SIESTA CIPÕK.

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.

Köszönetnyilvánítás

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesü-
let köszöni mindazoknak a támogatá-
sát, akik az egyesületnek ajánlották
2005. évben az adójuk 1 %-át. Az
összeg, amit az Önök jóvoltából kap-
tunk: 80.436 Ft. Az 1996. évi CXXVI.
törvény 6.§ (3) bekezdése alapján az
egyesületnek nyilvánosság elé kell tár-
nia ezen összeg cél szerinti felhaszná-
lását. Ezt az összeget számítógép-vá-
sárlásra költöttük. A számítógép ára:
99 300 Ft.

Csiszi István elnök
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Néhány tanács — autósoknak
Vasárnap reggelre igazi téli idõ köszön-
tött ránk. Sok autóstársam meglepõdött,
káromkodott, mert nem készült fel a tél-
re. Mivel még nem késtünk el nagyon, fo-
gadjanak el tõlem egy-két jó tanácsot,
ami jóformán nem kerül semmibe, csak
egy kis odafigyelésbe, és sok-sok bosszú-
ságtól, balesettõl megment bennünket.
Sokan nem söpörték le a szélvédõkrõl a
havat, mondván, hogy majd az ablaktörlõ
megteszi azt. De tévedtek, mert a nagy
mennyiségû havat nem tudta letisztítani
az ablaktörlõ a hó súlya miatt, vagy azért,
mert a gumilapát odafagyott a szélvédõ-
höz és leégett az erõltetéstõl a motorja
(több tízezer forintos szervízdíjat produ-
kálva gazdájának). Ha meg akarjuk elõz-
ni a bajt, két dolgot kell tennünk: a szélvé-
dõkrõl feltétlenül takarítsuk le a havat, és
gyõzõdjünk meg arról, hogy az ablaktörlõ
gumilapátjai nem fagytak-e oda az ablak-
hoz. Ha odafagytak, próbáljuk óvatosan
felemelni. De vigyázni kell, nem szabad
erõltetni, mert a gumilapát könnyen el-
szakadhat. Ha van jégoldónk, akkor fúj-
juk be, de akkor is kézzel emeljük meg,
mert ha mégis tartja a fagy, vagy az ablak-
törlõ motorja ég le, vagy a lapát szakad el.
Az odafagyás egyszerûen megelõzhetõ
azzal, ha felemeljük az ablaktörlõ karjait
éjszakára, vagy ha hosszabb ideig kint tar-
tózkodik a kocsi valahol.
Az indítás a mai modern autóknál nem
gond fagyokban sem, ha jó az akkumulá-
tor. A legtöbb autó folyadékhûtésû, ezért
télen fagyállót kell használni. Sokan nem
törõdnek a fagyállóval, mert úgy tudják,
örök életre eláll. Tévednek! A fagyálló
szavatosság ideje – amíg nem fagy meg –
3-4 év. Utána le kell cserélni újra. Ellen-
õriztessük a fagyálló fagyáspontját! Ezt a
mûveletet akármelyik benzinkútnál vagy
szervizben ingyen egy-két perc alatt el-
végzik. Ha szeretünk magunk barkácsol-
ni, akkor otthon is ellenõrizhetjük ezt:
kb. fél dl hûtõfolyadékot beleteszünk a
mélyhûtõbe; ha ott egy nap alatt nem fagy
meg, akkor még használható. VIGYÁ-
ZAT! A FAGYÁLLÓ MÉRGEZÕ!

Mielõtt a mínuszokban elindulnánk,
hagyjuk 4-5 percig melegedni a motort.
Különösen hasznos ez a dízeleknél.
A nagyfokú párásodást úgy elõzhetjük
meg, ha a vezetõ, vagy az anyósülés mel-
letti ablakot 2-3 ujjnyira lehúzzuk. Ha be-
fagyott az ablak, és nem tudjuk lehúzni,
várjuk meg, amíg kissé felmelegszik a
belsõ tér és kienged.
Az autónkban nemcsak a hûtõfolyadék
fagyhat meg, hanem az ablakmosó víz is.
Ezt feltétlenül cseréljük le téli szélvédõ-
mosó folyadékra, mert életet menthet.
Gondoljuk csak el: a latyakos úton a
szembejövõ kamion beteríti az ablakot,
az ablaktörlõ csak elmaszatolja a sa-
ras-latyakos vizet, és nem látok semmit,
mert az ablakmosóm nem mûködik a be-
fagyott víz miatt. Az autóm meg száguld
vakon. Bármelyik benzinkúton, háztartá-
si boltban, vagy autósboltban kapható a
szélvédõmosó. Öt liter pár száz forintba
kerül csak, és sokáig elég.
A nyári gumikat mindenképpen cserél-
tessük télire. A nyári gumi ugyanis kb. 7
CE körül megkeményedik, és nem olyan
jó a tapadása „jó idõben” sem. A téli gumi
mintázata, profiljai nagyobbak, mélyeb-
bek — ezek adják a jó tapadást. A nyári
gumi finom mintázata gyorsan megtelik a
hóval, és szinte feltekeri azt magára,
ezért aztán csúszik ide-oda, nincs rajta
fék. Persze, a legmárkásabb téli gumi se
csodaszer.
Elõfordulhat, hogy reggel ki akarjuk nyit-
ni az autó ajtaját, de nem megy a kulcs a

zárba, mert befagyott. Ezt a problémát
egyszerûen el lehet kerülni záralapozó-
val, vagyis szilikonnal be kell fújni a
kulcslyukba.
Az autónkban mindig legyen egy tiszta
rongy, amivel belül a nagyon párásodó
ablakot meg tudjuk törölni, és egy másik,
amivel az elsõ és hátsó lámpákra felverõ-
dött piszkot le tudjuk törölni. A sáros
lámpa a kibocsátott fény 60 %-át (!!!) ké-
pes visszafogni. Nem kell külön részletez-
ni, hogy ez mivel járhat, ha egy sötét ru-
hás gyalogost, vagy kivilágítatlan biciklist
késõn veszünk észre. A VILÁGÍTÓ- ÉS
JELZÕBERENDEZÉSEKET ÁL-
LANDÓAN TARTJUS TISZTÁN!
TARTSUK BE A LÁTNI ÉS LÁTTAT-
NI ELVET, MERT ÉLETET MENT-
HET!
Ha hosszabb útra megyünk télen, elõtte
érdeklõdjünk az útviszonyokról. Mindig
legyen tele a tank, mert ha valahol bal-
eset, dugó, vagy hófúvás miatt áll a forga-
lom, csak úgy tudunk fûteni, ha jár a mo-
tor. Néhány takarót se felejtsünk otthon!
Ha olyan helyre megyünk, ahol várható-
an hóláncot kell használnunk, itthon gya-
koroljuk a fölszerelését, mert mínusz 20
fokban, hófúvásban megtanulni felrakni
nem leányálom. A lapátról se feledkez-
zünk meg! Javaslom, hogy télen minden
autóban legyen egy mosókefe, amivel le-
takarítható a hó a kocsiról. Egy (lehetõ-
leg pumpás) jégoldóval és jégkaparóval
feloldható az ablakra fagyott ónos esõ,
zúzmara. Fontos még a vontatókötél,
mûködõ elemlámpa, legalább egy flakon
téli szélvédõmosó.
Sohase felejtsük el: akármilyen modern
autónk van, a kormányt mi fogjuk, a gázt
és a féket mi nyomjuk. A csodakütyük
megkönnyítik a dolgunkat, de nem gon-
dolkodnak helyettünk. Mindig az út- és
látási viszonyoknak megfelelõen vezes-
sünk, mert akármilyen gazdag valaki,
akármilyen autója van, a fizika törvényeit
nem lehet megszegni büntetlenül.
Balesetmentes vezetést kívánok minden
autóstársamnak!

E. Z.

Gyémánt-
lakodalom

Kacz Sándort és feleségét, Albert Juliannát köszöntöttük csalá-
di körben 60. házassági évfordulójuk alkalmából. Esküvõjük
1947. november 16-án volt a cecei református templomban, ahol
Radics József esperes úr elõtt tettek fogadalmat.
Sok-sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik!

A család
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HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szer-
vei szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 14/1999. (IV. 30.) Ktr. sz. rendelet
75. § (1) értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármesterei lakossá-
gi fórumot tartanak.
Városrészenként a fórum: sárszentmiklósi klubkönyvtár: november 27., 18 óra;
rétszilasi klubhelyiség: november 28., 18 óra; kislóki klubhelyiség: december 3., 18
óra; Töbörzsök, Szent István Általános Iskola: december 4., 17 óra; sárhatvani
klubhelyiség: december 5., 18 óra; Pusztaegres, volt iskola: december 6., 18 óra;
polgármesteri hivatal díszterme: december 7., 18 óra.
Tisztelettel meghívom, és szeretettel várom a település lakosságát!

Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ

A Roma Kisebbségi
Önkormányzat testülete

2007. december 3-án (hétfõn)
15 órakor

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Sárbogárd,
Hõsök tere 2., a polgármesteri hivatal
tanácsterme.

Napirend: 1. A Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat 2008. évi költségvetési
koncepciója.

Lakatos Péter, a RKÖ elnöke

MEGHÍVÓ

FOGYATÉKKAL
ÉLÕK ÜNNEPE

Idõpont:
2007. december 1. (szombat)

Helye:
József Attila Mûvelõdési Központ
Program:
14—16 óráig: egészségügyi mérések;
16 órától: ünnepi mûsor, adventi ko-
szorú készítése, vendéglátás.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Az ESZB elnöke

MEGHÍVÓ

A Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács

kihelyezett ülést tart

2007. november 26-án
(hétfõn) 9.30 órakor

a sárbogárdi polgármesteri
hivatal dísztermében.

Napirendi pontok:

A területfejlesztésrõl és területrende-
zésrõl szóló 1996. évi XXI. tv. 10/A
9-10/G §-ban foglalt szabályok szerint
Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár
el a következõ napirendek tekinteté-
ben:

1. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2007. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítése.

2. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2007. évi költségvetésének
módosítása.

3. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. évi költségvetési kon-
cepciójának elfogadása.

4. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Tanács 2008. évi munkatervének elfo-
gadása.

A települési önkormányzatok több-
célú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. tv. alapján tárgyalan-
dó napirendek:

5. A „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális
és Gyermekjóléti Központ alapító ok-
iratának elfogadása.

6. Térfigyelõ rendszerek mûködtetése
a Sárbogárdi kistérségben.

7. Közoktatás-fejlesztési stratégia és
esélyegyenlõségi terv kidolgoztatása.

8. Egyebek.

Amennyiben nem lesz határozatké-
pes, illetve egyhangú döntést nem tud
hozni Kistérségi Fejlesztési Tanács-
ként (1–3. napirend) a társulási tanács,
úgy 2007. november 26-án, 12 órára a
sárbogárdi polgármesteri hivatal dísz-
termében ezen napirendekre vonat-
kozóan megismételt ülést hívok össze
a társulási megállapodás IV. 1. 5. pont-
ja alapján, összhangban az SZMSZ-
szel, ahol ezen napirendek esetében a
döntések meghozatalához már ele-
gendõ a minõsített többség (azaz a tár-
sulási tanács szavazati joggal rendel-
kezõ tagjai — a polgármesterek — 2/3-
ának a támogató szavazata).

Magyar József,
a társulási tanács elnöke

Az influenza elleni védõoltásokról
A téli hónapokban az egyik legsúlyosabb fertõzõ
légúti megbetegedést az influenzavírus okozza.
A vírus köhögéssel, tüsszentéssel és beszéd
közben kerül a levegõbe, ezáltal könnyen adható
és kapható. A megbetegedés hirtelen kezdõdik,
magas lázzal, erõs fejfájással, izomfájdalommal
és gyengeséggel. A járványt megelõzõen meg-
szaporodik az influenzaszerû betegek száma.
Többféle kórokozó okozhat influenzaszerû meg-
betegedést (lázat, torokfájást, rossz közérze-
tet), influenzát azonban csak az influenzavírus.

Hogyan védekezhetünk
az influenza ellen?

Az influenza ellen a védõoltás a leghatékonyabb
védekezés, amely mindenkinek ajánlott, de kü-
lönösen fontos, hogy védõoltásban részesülje-
nek azok, akiknek alapbetegségük, bizonyos
gyógykezelésük, vagy életkoruk miatt az influ-
enzafertõzés súlyos lefolyású, vagy életveszé-
lyes lehet.

Kik kaphatnak térítésmentes
védõoltást?

Akik
* életkoruktól függetlenül idült szív-, keringési,
légzõszervi, vese-, anyagcsere-betegségben
szenvednek,
* rosszindulatú daganatos, vagy gyógyszeres
kezelés révén csökkent immunitással rendelke-
zõ személyek,
*tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyerme-
kek és serdülõk,

* szociális otthonokban, öregek otthonában,
egészségügyi intézményekben huzamosabb
ideig ápolt bármely életkorú személyek,
* 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól füg-
getlenül,
* a fertõzés átvitele révén az egészségügyi dol-
gozók és a szociális intézmények dolgozói,
* baromfi-feldolgozókban, baromfitelepen dol-
gozók.
Azok, akik a térítésmentesen olthatók körébe
tartoznak, a védõoltás igénybevételéért a házi-
orvosnál jelentkezhetnek november közepétõl
folyamatosan. Azok, akik nem tartoznak a ma-
gas kockázati csoportba, de szeretnének influ-
enza ellen védõoltást kapni, a háziorvosukkal
írathatják fel a vakcinát, és térítés ellenében a
gyógyszertárakban juthatnak hozzá.
Az influenzavírus és a baktérium okozta tüdõ-
gyulladás csaknem azonos kockázati csoport-
ba tartozó személyeket veszélyeztet. A tüdõ-
gyulladás az influenza társuló betegségeként
igen gyakori, ezért javasolják az influenza elleni
védõoltásra jelentkezõ felnõtteknek és a 60
éven felülieknek a pneumococcus okozta tüdõ-
gyulladás elleni védõoltást is. Ehhez társada-
lombiztosítási támogatással rendelkezõ, vényre
felírható oltóanyagok állnak rendelkezésre a
gyógyszertárakban.

Az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi,
Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete,

Sárbogárdi Kirendeltsége
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II. Suzuki Barta nõi amatõr kézilabda-bajnokság
Az V. forduló eredményei:

Varázs Garázs—Gázmodul-Fair
Bútor 10:16 (7:7)

Vezették: Rehák S., Sárközi L. Góldo-
bók: Vörös 0/2, Soós 2, Lekner A. 5, Veres-
né 1, illetve Dallos K. 2, Lekner N. 1, Tar 1,
Hajdú 2, Szõnyegi 1, Kovács 4, Szántó 1,
Lepsényi 3/1. E mérkõzést a Bogárdi TV
adásában láthatják nézõink.

Suzuki Barta–Légió 2000
19:12 (10:5)

Vezették: Fekete L., Rehák S. Suzuki
Barta: Huszár, Karnis, Kiss, Vizi, Bö-
röczki, Koncz, Braun. Csere: Vámosiné,
Roszkopfné. Légió 2000: Németh, Oláh,
Vitéz, Álló, Nagy, Balogh, Nagyné. Csere:
Jungwirth, Goldberger, Rohoncziné, Gál,
Csatári. Sok kapkodás jellemezte a mér-
kõzés elejét. Kemény védekezést muta-
tott be a Suzuki Barta csapata, mely a Lé-
gió játékosainak nem ízlett. A lövésekben
nem volt elég erõ, fõleg a Légió csapatá-
nál. Koncz Diánát nem tudták tartani, a
mezõny legjobb góllövõje volt. Követõ
emberfogással Vitéz A.-t kizárták a já-
tékból, s ezzel kihúzták a Légió méregfo-
gát. Feltûnõen sok lépéshibát követtek
el, fõleg azok a játékosok, akik megjárták
a magasabb osztályokat. Még ki kell
emelni Huszár K. kapus teljesítményét.
Góldobók: Vizi 2/3, Koncz 8, Kiss 2, Karnis
4, Vámosiné 1, illetve Oláh 2, Vitéz 4, Nagy
2/1, Csatári 2, Rohoncziné 1. Hétméteres:
3/3, illetve 2/1. Kiállítás 3x2 perc, illetve 2
perc.

Sárbogárd ÖTYE—Qualitybuild
21:11 (10:5)

Vezették: Fekete L., Kovács L. ÖTYE:
Némethyné, Herczeg, Takács, Földiné,

Killerné, Háriné, Molnárné. Csere: Hor-
váthné, Szeip, Reiter, Vargáné, Sárköziné.
Qualitybuild: Jákli, Sándor, Csepregi,
Iványi, Mészáros R., Fûrész, Suplicz. Cse-
re: Gazsó, Tkácsuk, Braun, Pajor. Nehe-
zen lendültek bele a csapatok, sok hibá-
val játszottak. Várható volt az ÖTYE fö-
lénye, amely a végén be is jött. Háriné tíz
góljával kiemelkedett a mezõnybõl. Erõ-
tõl duzzadó játékával, taktikai tárlatával,
az õszi elsõség kiharcolásával bizonyított
az ÖTYE csapata. A bajnokság január-
ban folytatódik, addig is jó felkészülést, jó
pihenést kívánunk mind a hat csapatnak.
Góldobók: Földiné 4, Háriné 6/4, Reiter 1,
Szeip 2, Takács 1, Sárköziné 1, Killerné 2,
illetve Suplicz 1, Fûrész 1/1, Pajor 0/1, Tká-
csuk 2, Iványi 2, Gazsó 2, Mészáros 1.

Tabella az õszi fordulók után:
1. Sárbogárd ÖTYE 5 - - 97:60 10
2. Suzuki Barta 3 1 1 74:64 7
3. Gázmodul 3 1 1 84:75 7
4. Légió 2000 2 - 3 69:80 4
5. Varázs Garázs 1 - 4 58:80 2
6. Qualitybuild - - 5 62:85 0

Góllövõállás:
I. Háriné Németh Ilona 37 gól;
II-III. Lepsényi Dóra, Koncz Diána
30-30 gól.

G. F.

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.

ÓRIÁSI KABÁT- és
ÖLTÖNY-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok; * öltönyök, ÓRIÁSI szín-, fazon-
és méretválasztékban (EXTRA IS!); kosztümök, dzsekik,
zakók kedvezõ áron!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. november 29-én, csütörtökön, 8-13 óráig.

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!
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Alba Regia–Sárszentmiklós
1-0 (1-0)

Székesfehérvár, 50 nézõ, vezette: Edel-
mayer.
Alba Regia: Uhrin (Somogyi), Varga,
Domján, Parall, Gorza (Mézner), Ga-
laczi, Molnár, Kuhinkó (Boda), Szobosz-
lai, Csorba. Edzõ: Beszédes Sándor.

Sárszentmiklós: Papp Z. (Csanaki),
Papp A., Szarka, Palotás, Markovics, Káli
(Zámbó), Szabó L., Král, Szabó Z., Tó-
rizs (Bakos). Edzõ: Horváth Csaba.

Két játszós csapat találkozott a vasárnapi
rangadón. A havas esõ miatt az irreális
talajon nem is alakult ki szép játék, in-
kább a küzdelem dominált, melybõl a
jobban akaró Alba Regia egy szerencsés
szituációt követõen került ki gyõztesen.
A sóstói stadion középsõ füves pályájára
mondta ki Varga Endre létesítményveze-
tõ a halálos ítéletet. A mûfüvet csúcsra já-
ratták, a Csepel a Fehérvár II-vel, a
BFC-Siófok a Budakalásszal játszott. A
dolog szépséghibája csupán az volt, hogy
sem az Alba Regia, sem a Sárszentmiklós
nem az a rakkolós csapat, inkább játsszák
a futballt. Mégis úgy tûnt az elsõ percek-
ben, hogy a hazaiak jobban alkalmazkod-
tak az irreális körülményekhez (tócsák-
ban állt a víz a pályán, a kapuk elõtt, vala-
mint a tizenhatoson belül tíz cm-es volt a
dagonya), hiszen Szoboszlai révén meg-
szerezték a vezetést. Igaz, szerencséje is
volt a támadónak, hiszen Palotás elcsú-
szott, így került ziccerhelyzetbe, ami az

összkép alapján teljesen megérdemelt
volt. A folytatásban is inkább a hazaiak
uralták a játékot. Bár az elsõ félidõ végén,
illetve a második félidõ elején akadtak
helyzetek a vendégek elõtt is, de szemmel
láthatóan sem Csanakinak, sem Králnak,
sem Markovicsnak — akiknek irányítani
kellett volna a csapatot — nem ízlett ez a
talaj. Az Alba lelkesebb volt, jobban
akarta a sikert, ezért megérdemelten
nyerte a mérkõzést.
10. perc: Szoboszlai futott versenyt Palo-
tással, ám a védõ elcsúszott, így Szo-
boszlai már csak a kapussal állt szemben,
és el is passzolta mellette a labdát a bal
felsõ sarokba 1-0. 20. perc: Gonza beadá-
sát Szoboszlai átlépte, a labda így Csorba
elé került, de a talaj megtréfálta ziccer-
ben a támadót. 35. perc: Král vitte el a bal
oldalon, majd belõtte a labdát, de Uhrin
kivetõdve hárított. 40. perc: Csanaki lö-
vése a felsõ lécrõl pattant szögletre. 55.
perc: Szoboszlai emelt Csorba elé, de õ a
kapussal szemben rosszul vette át a lab-
dát. 65. perc: Csanaki szabadrúgása su-
hant el keresztben a kapu elõtt. 83. perc:
Csorba fejesét a gólvonalról vágták ki a
védõk
Jók: az egész hazai csapat, illetve Csana-
ki, Král.
Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.

(Forrás: Fejér Megyei Hírlap)

A megyei I. osztály állása:
1. Velence 14 12 - 2 43-18 36
2. Alba Regia 14 10 1 3 42-14 31
3. Kápolnásnyék 14 10 - 4 34-13 30
4. Bicske 13 9 1 3 39-20 28
5. Sárszentmiklós 14 7 2 5 28-19 23
6. Polgárdi 13 6 5 2 21-12 23
7. Sárosd 13 7 - 6 24-22 21
8. Szabadegyháza 14 7 - 7 24-25 21
9. Kisláng 13 6 1 6 25-24 19
10. Iváncsa 14 4 5 5 20-23 17
11. Etyek 14 5 2 7 25-36 17
12. Aba-Sárvíz 14 4 3 7 15-21 15
13. Sárszentmihály 14 4 - 10 17-55 12
14. Bakonycsernye 13 2 5 6 20-23 11
15. Csór 13 2 - 11 18-41 6
16. Pusztaszabolcs 14 1 1 12 13-42 4

A Femol-csoport
eredményei:

Tác-Csõsz SE–Adony 1-1 (0-1)
50 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Márkus, illetve Bokor. Kiállítva: Král
(Adony). Ifjúsági mérkõzés: 3-5.

Sárbogárd–Lajoskomárom 2-3 (2-1)
30 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ: Ka-
pusi (2), illetve Orosz (2), Komáromi. If-
júsági mérkõzés: 5-5.

Zichyújfalu–LMSK 5-0 (1-0)
90 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Né-
meth Z., Németh P., Kovács, Újfalusi,
Káplár. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Seregélyes SE–Füle 10-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Belovai (5), Rigó (2), Imre G., Koller,
Tömör L., illetve Kelemen. Ifjúsági mér-
kõzés: 11-1.

Mezõszilas–Mezõfalva SE 1-3 (0-2)
50 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ: Ke-
resztúri, illetve Szilva (2), Nagy. Kiállítva:
Szilva, Lendvai (Mezõfalva). Ifjúsági
mérkõzés: 4-3.

Pálhalma–Baracs SE 4-0 (2-0)
80 nézõ, vezette: Balogh. Gólszerzõ:
Reichardt, Tóth, Szabó, Fehér. Ifjúsági
mérkõzés: 0-4.

Kisapostag–Káloz SE 1-1 (1-1)
20 nézõ, vezette: Klics. Gólszerzõ: Nagy,
illetve Májer. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Irka Mikulás Kupa 2007.
ASZTALITENISZ-VERSENY
A verseny célja: az asztalitenisz népszerûsítése és versenyzési

lehetõség biztosítása az érdeklõdõk és játszani kívánók számára.

A verseny ideje: 2007. december 9., 9.30 óra.
A verseny helye:

Sárbogárd, a Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.

A verseny rendezõje: Irka papír—írószerbolt, Sárbogárd, Sárbogárd AK.
Versenybíróság: Papp László elnök, Tóth Zoltán elnökh.
Versenyszámok: 2 fõs csapatok, rövidített DC-formában (NB III-ban játszóknak);
2 fõs csapatok, rövidített DC-formában (a megyei I. osztályban játszóknak).
Felnõtt egyéni amatõr indulók részére.
Nevezés: a helyszínen 8.45 óráig.
Díjazás: az elsõ helyezettek érem- és kupa-, a további helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Költségek: a rendezés költségei a rendezõket, egyéb költségek a résztvevõket terhelik.
Egyebek: minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályaiban foglaltak az
irányadók.

Az öltözõben hagyott értékekért a rendezõség nem vállal felelõsséget.
Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 14 12 1 1 54-11 37
2. Seregélyes 14 10 1 3 57-24 31
3. Adony 14 9 3 2 38-13 30
4. LMSK 14 9 1 4 26-18 28
5. Baracs 14 7 3 4 25-14 24
6. Enying 13 6 2 5 29-28 20
7. Káloz 14 6 1 7 26-23 19
8. Mezõszilas 14 5 3 6 33-27 18
9. Tác-Csõsz 14 5 2 7 26-32 17
10. Kisapostag 14 4 3 7 19-26 15
11. Mezõfalva 14 9 2 3 23-18 14
12. Zichyújfalu 14 4 2 8 27-34 14
13. Cece 13 3 3 7 21-29 12
14. Sárbogárd 14 3 3 8 18-39 12
15. Lajoskomárom 14 3 1 10 10-43 10
16. Füle 14 - 1 13 9-62 1
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.
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MEGFÉNYESEDÜNK
TÕLE…

(Ézs. 65,24)
Megrendítõ levelet hozott egyszer a postás egy parányi falu lel-
készétõl.
Levele elsõ felében leírta: halálosan elfáradt kívül, belül. A rá-
zuhanó anyagi és családi bajok, betegségek szinte agyonlapítot-
ták. A rengeteg kapálás minden erejét felemésztette. Csak tes-
te—lelke utolsó erõfeszítésével tudott már egy-egy szolgálatra
elkészülni.
Egy este – mert abban az idõben esténként tudtak csak istentisz-
teletet tartani – hiába húzta kis temploma apró harangját, nem
jött senki, egy árva lélek sem a falu fölé domboruló dombocská-
ra épült templomba. Valahogy így írt errõl:
Vártam, vártam az egyre sûrûsödõ szürkületben, csak egy lé-
pésre, egy neszezõ közeledésére, de csak a süket csönd vett kö-
rül. Akkor lerogytam egy nyikorgó, kopott padra, ráborultam a
szúette, öreg fára és sírtam. Rázott a zokogás. Mikor valami-
képpen össze tudtam szedni magam, kitámolyogtam a templom
elé, s nekivetettem a hátam az egyetlen öreg akácnak, amit még
elõdeim meghagytak, s a nagy, hideg telekben nem tüzeltek el.
Onnan néztem a két házsorból álló falucskát, aztán a már itt-ott
megcsillagzott eget. S akkor hangosan kiszakadt belõlem: –
Istenem, mit csináljak?
Mintegy különös ámenként kigyulladt az elsõ fény a falu egyik
házacskájában, bennem pedig a HANG: – Ha nem tudsz beszél-
ni nekik rólam, beszélj most róluk nekem.
Nekidûlve az öreg akácfának, egész testemben reszketve, úgy,
ahogy a faluban egymás után kigyulladtak a fények, beszélni
kezdtem róluk a Gazdámnak.
– Ott, Uram, mindenki gyûlöli egymást! Könyörülj rajtuk!
– Amott, Uram, a férfi most is a szõlõben bujkál a szeretõjével,
és sír a felesége. Én már csõdöt mondtam. Te még segíthetsz
rajtuk.
– Az a ház, Uram, lopott kukorica árából épült. Uram, tisztítsd
meg a szívüket és kezüket!
– Ott, te jobban tudod, mint én, az öreg szülék halálára várnak.
Könyörülj és irgalmazz nékik.
Így imádkoztam végig a falut, attól az estétõl kezdve minden
lámpagyújtáskor, a templomdombról. Utána mindig határtalan
békességet éreztem.
Valami különös módon – fejezte be a levelét –, pár hét múlva új-
ra járogatni kezdtek a templomba.
Egy este, lefelé ballagván a falu öreg és bibliás parasztasszonyá-
val, hátra maradtam a többiektõl, és megkérdeztem tõle:
– Miért volt az, hogy hónapokig alig jártak a templomba, sõt,
olykor senki sem jött, s most jönnek ismét, még egy kicsivel töb-
ben is, mint eddig?
Az öreg parasztasszony ezt válaszolta:
– Mert most vidámabb a beszédje, nem olyan sanyarú, mint ed-
dig volt. Most megfényesedünk tõle.

Gyökössy Endre: Mai példázatok

Elhunyt
dr. Csiha Kálmán
2007. november 7-én, életének
78. évében meghalt dr. Csiha
Kálmán, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület ny. püspöke.
Csiha Kálmán 1929. szeptem-
ber 17-én született Érmellé-
ken, Érsemlyénben. Iskoláit
Érmihályfalván kezdte, majd
Sárospatakon, Debrecenben,
Érmihályfalván, Zilahon,
Nagyváradon végezte. Az utol-
só iskolai éveket otthontalan-
ságban töltötte el, maga keres-
te kenyerét, miután szüleit
1949-ben kényszerlakhelyre
vitték. Lelkészi képesítést
1954-ben Kolozsváron, az
egyetemi fokú Protestáns Teo-
lógiai Intézetben nyert. Aradra nevezik ki segédlelkésznek,
ahol megszervezi az arad—gáji egyházközséget, amelynek elsõ
lelkipásztora lett. 1956-ban házasságot kötött Nagy Emese
segédlelkésszel.
1957 decemberében fel nem jelentés miatt letartóztatták és egy
koncepciós perben 10 évi börtönre ítélték. Hat és fél év után,
1964-ben szabadult az általános amnesztiával. Megjárta Ko-
lozsvár, Marosvásárhely, Szamosújvár, Jilava börtöneit,
Periprava, Luciu-Giurgeni, Salcea munkalágereit, hastífusszal
Galacot. Nem volt joga kapcsolatot tartani családjával, kislá-
nyát 6 éves korában látta elõször, szabadulása után.
Kiszabadulása utáni szolgálati helyei: Gógánváralja, Marosvá-
sárhely, ahol 20 évet szolgált. 1975-ben teológiai doktorátust
szerzett a gyakorlati teológia körébõl.
Öt önálló gyülekezetet szervezett.
Az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé választották
1990. május 4-én, a Romániában történt változások után.
Több megemlékezése jelent meg életérõl, ezek közül a legis-
mertebb a „Fény a rácsokon”. Ebben az 1957. és 1964. között
börtönben töltött éveit írja le. Könyve börtönnapló, amelyben a
koncepciós per nyomán börtönben töltött évek megpróbáltatá-
sainak és szenvedéseinek méltóságteljes leírását adja. Megrázó,
lírai eszközökkel mondja el a megpróbáltatás gyötrelmeit. Egy
ember életének, személyes „élményeinek” elmondásán túl egy
kor történelmi dokumentuma is ez a kötet.
Küldetésének tekintette a világ magyar gyülekezeteinek hitbeli
erõsítését. Körútja során jutott el a sárbogárdi református gyü-
lekezetbe 2007 márciusában, ahol a böjti evangelizációk esti al-
kalmait tartotta. Sok sárbogárdi õrzi szeretetteljes szavait em-
lékezetében.

Forrás: www.parokianet.hu

„…várjuk a mi boldog reménységünket…” (Titusz 2:13.)

2007. november 26. (hétfõ) és december 1. (szombat) között
EVANGELIZÁCIÓS HÉT LESZ GYÜLEKEZETÜNKBEN.

A szolgálatot végzi: Sipos Ete Álmos Budapest, Nagyvárad téri lelkipásztor,
valamint Szilágyi Sándor sárkeresztúri lelkipásztor.

A hétköznapi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban lesznek (Sárbogárd, Tompa u. 41.).
A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet délelõtt 10 órakor kezdõdik a templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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November 24-én, szombaton,
19 órakor:

Zuhanórepülés
Színes magyar akciófilm

Kõkemény börtönjelenet, és a szaba-
duló, szeretnivaló zsivány. Egy bár,
drogok, mûvészek, gazdagok, bûnö-
zõk – Theo (Nagy Zsolt) „hazaérke-
zik”. Ostoba módon... olyannyira,
hogy szinte azonnal visszazüllik, bele-
szeret az egyetlen lányba, aki abszolút
tabu, és egyetlen eltûnési megoldás-
ként bevállalnak egy önmaguk határa-
it igencsak meghaladó akciót. Ám
mindezek mellett – és ellenére – a film
önéletrajzi ihletettségû. Nagy Viktor
forgatókönyvíró Novák Erik rendezõ-
vel filmsztorivá egészítette ki életútjá-
nak egyes elemeit, ami a filozófia-teo-
lógia szakról, a drogos alvilágon
keresztül, egészen a börtönig vezetett.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdésiSárbogárdi kiállítók Pesten

Zocskár Zsuzsanna képei és Szabóné Czuczai Katalin csuhé- és vesszõmunkái beju-
tottak a budapesti Vajdahunyadvárban megrendezésre kerülõ 14. Betlehemi jászol
kiállításra. Mint arról az elmúlt héten beszámoltunk: a Magyar Kézmûvességért Ala-
pítvány pályázatán indult a két alkotó. De nemcsak a december 9-e és január 13-a kö-
zött nyitva tartó kiállításon tekinthetõk meg Zsuzska és Kati mûvei, hanem abban az
albumban is, amit a tárlat szervezõi adnak ki minden évben.
Gratulálunk!

Hargitai Kiss Virág

Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit

2007. november 26-án, 17 órára
a polgármesteri hivatal dísztermébe,

aki szereti a verseket, és aki nem szeret verseket olvasni, de élõben
szívesen meghallgatná.

Ápoljuk magyar nyelvünket, és tanuljunk a kifejezés nyelvi mûvészeitõl!

Klasszikus magyar költõk verseit tolmácsolja

dr. Lendvai György,
a megyei nyugdíjas Ki mit tud? vetélkedõ

ötszörös kategóriadíjas versmondója

Életem jutalomjátéka címmel.
Bevezetõt és ismertetõ-, összekötõszöveget mond Leszkovszki Albin gimnáziumi tanár.

A mûsor után játékbemutató a kisteremben dr. Lendvai György munkáiból.

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.

AKCIÓ
NOVEMBER 23-TÓL!

OB PRO COMFORT 8 db 220 Ft
OB 16 db-os régi 410 Ft
ALLWAY'S 10 db-os eü. b. 310 Ft
JAR MOSOGATÓ 0,5 l 160 Ft
ÚJ QUANTO 1 liter 320 Ft
Mikulás zacskó 10 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

NÖVÉNYVÉDÕ-
SZEREK

10% kedvezménnyel!

December 20-áig.

Gazdabolt és
Faiskola

Sárbogárd, Ady E. út 224.

06 (25) 462 214
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Aranygaluska
almapürével

Hozzávalók az alaptésztához: 1-1,25 dl tej,
3 csapott evõkanál cukor, 3 dkg élesztõ,
40 dkg liszt, 1 tojás, 2 tojássárgája, 2 csi-
petnyi só, 1 csomag vaníliás cukor, 1 cit-
rom reszelt sárga héja, 5 dkg olvasztott
vaj. A tészta nyújtásához: liszt. Az
almapüréhez: 80 dkg alma, 1,5 dl fehérbor,
1 citrom leve, 5 csapott evõkanál cukor,
darabka fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 2
szem szegfûszeg.

A tésztához a tejet meglangyosítjuk, a cukrot
beleszórjuk, az élesztõt belemorzsoljuk. Egy
evõkanálnyi lisztet is hozzákeverünk, és
15-20 percig pihentetjük. Ezalatt térfogata a
duplájára nõ. Közben a lisztet tálba töltjük, a
közepébe mélyedést nyomunk. Ide kerül a
felütött tojás, a tojássárgája, a só, a vaníliás
cukor meg a reszelt citromhéj. A fölfuttatott
élesztõt ráöntjük, és 4-5 percig dagasztjuk,
közben apránként az olvasztott vajat is bele-
dolgozzuk. Akkor jó, ha a massza az edény fa-
lától elválik. Egy kevés liszttel meghintjük és
kb. 30 percig pihentetjük. Ezután belisztezett
deszkán a tésztát két részre osztjuk. Egyen-
ként 25 kis „pogácsát” szaggatunk belõle,
amiket kissé meggömbölyítünk, olvasztott
vajba forgatunk, és tepsibe rakosgatunk.
Konyharuhával letakarva 40-45 percig kelni
hagyjuk. Ezt követõen elõmelegített sütõben
a közepesnél valamivel kisebb lánggal kb. 35
percig sütjük. Ezalatt az almákat meghámoz-
zuk, elnegyedeljük, magházukat kimetsszük.
A többi hozzávalót 2 deci vízben fölforraljuk,
és az almacikkeket úgy 15 perc alatt puhára
pároljuk benne. Végül a fahéjat meg a szegfû-
szeget kiemeljük belõle, a gyümölcsöt pedig
ízes levével együtt turmixoljuk, vagy mixerrel
pépesítjük. A kész aranygaluskát a sütõbõl
kivéve olvasztott vajjal meglocsoljuk, porcu-
korral meghintjük. Melegen, a még ugyan-
csak meleg almapürével tálaljuk. Elkészítési
idõ: 2 óra 10 perc.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

EGY KIS SZTRÁJKTÖRTÉNET
Mi köze van a munkabeszüntetésnek az
ütéshez? Mert az angol szótár szerint a
strike szó az angolban eredetileg azt je-
lentette, hogy ütés, csapás.
Az elsõ sztrájk nyilván Angliában rob-
bant ki. Ott mérgesedett el egyszer annyi-
ra a helyzet, hogy a munkások nem tûrtek
tovább. A hírneves Engels elsõ könyvé-
ben megírta, hogy az angol gyárosok
öt-hatéves gyerekeket is munkába fogtak
napi 14-16 órás munkaidõre, és tényleg
olyan keveset fizettek nemcsak a gyere-
keknek, hanem a felnõtt férfiaknak,
asszonyoknak is, hogy valóban csak az
éhenhaláshoz volt elég. Úgy képzelem,
egy-két értelmes munkás hazafelé menet
elbeszélgetett. Olyan felfedezést tettek,
amely jelentõségében a kerék feltalálásá-
hoz hasonlítható. És ugyanolyan egysze-
rû, mint a kerék. Tudniillik a bányákban,
gyárakban folyó termeléshez a csákányt,
kalapácsot forgató embereknek legalább
annyi köze van, mint a bányák, gyárak tu-
lajdonosainak. Legalább! Ugyanis õk ál-
lítják elõ az árut. És mit tesz a tulajdo-
nos? Zsebre vágja a hasznot.
A nagy felfedezések nem azonnal hozzák
meg a gyakorlati eredményt. Erjedés kez-
dõdik. A felismerés az egész kollektíva
számára evidens lesz: „Mi dolgozunk,
mister X. csak a hasznot húzza.”
— Csapjunk az asztalra, és mondjuk meg
neki, hogy ennyi pénzért nem dolgozunk,
álljon oda a munkapadhoz õ, csinálja nél-
külünk!
— Éhen halunk! Mi lesz, ha megharag-
szik ránk, és nem ad munkát késõbb sem?
— Mi is megharagszunk õrá! Nélkülünk
õ is éhen hal.
Nyilván az asztalra csaptak, és megkez-
dõdött az elsõ strike.
A hatóságok elõször keményen léptek
föl. Letartóztatták a szervezõket, fegyve-
resek lepték el a gyárnegyedet. „Nem áll-
hat le a gyár! Mi lesz akkor?”
Új szervezõk léptek a letartóztatottak he-
lyébe, követelték társaik szabadon bocsá-
tását. Más gyárak munkásai is csatlakoz-
tak. Tömegtüntetésre került sor. Volt,

ahol sortüzek dörögtek. Az egész társa-
dalom megmozdult. Megkezdõdött a vi-
lágtörténelem nagy kötélhúzása: ki a na-
gyobb úr, a Munkás vagy a Tõkés? Aki
végzi a munkát, vagy aki csak gazdagodik
belõle azon a jogon, hogy õ adja a pénzt
(amelyet egyébként valószínûleg mások
munkájából szerzett)? És csodák csodá-
ja: a kötelet egyre inkább a tömegeknek,
a munkavállalóknak sikerült maguk felé
húzniuk. A gyerekek pompás iskolákba
járnak, ahol tornaterem, uszoda van, a
munkások saját autóval közlekednek, fej-
lett országokban még a feleségüknek is
van autója.
Nálunk 1948-tól máig csak 1956-ban volt
sztrájk, a forradalom leverése után. De
csak pár napig. Megvoltak a pártállam
eszközei. Voltak akasztófák, sortüzek,
agitátorok, besúgók, mindent maga alá
gyûrõ tömegmanipuláció. Senkinek eszé-
be sem jutott sztrájkolni. Még ha a gyere-
kei télvíz idején lyukas cipõben jártak is,
neki meg csak zsíros kenyér jutott. A ma-
gyar ember elfelejtette, hogy õ az úr a
házban.
Ezeket a sorokat 2007. november 21-én
írom. Már kora reggel nagy sztrájkokról
beszél a tévé, a rádió. Elérkezett volna a
nagy asztalra csapás ideje? Kíváncsi va-
gyok, kiderül-e, ki az úr a házban.

(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.

A K C I Ó!
FÖLDLABDÁS

FENYÕFAVÁSÁR
–20%

Amíg a készlet tart!

Gazdabolt és
Faiskola

Sárbogárd, Ady E. út 224.

06 (25) 462 214
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Mesék a miklósi iskolából

Macskaország
Volt egyszer két gyermek,

Õk is szereplõi e kis történetnek.
A két gyereknek neve:

Jancsi és Ede.

Egy napon ez a két fiú az erdõbe fut,
Amit találnak ott: egy óriási lyuk.

Ijesztõ nekik a nagy verem,
S nem tudják, hova fussanak hirtelen.

A lyukból éppen ekkor ugrik ki egy cica,
Kinek a neve nem más, mint Ica.
Ica cica meglátja Edét és Jancsit,

Akik õt egy fáról nézegetik.

Csodálják a fiúk a gyönyörû állatot,
Mert õ tündérmacska volt,

s két lábon állhatott.
De az lepi meg legjobban a két gyermeket,

Hogy a cicus kedves szavakkal
szólongatja Õket.

A macska és a gyermekek egymásnak
bemutatkoznak,

És elindulnak azon az úton, amire
a gyerekek kíváncsiak voltak.

Ez az út az, ami a lyukba vezet,
S Ica cica is errõl a helyrõl érkezett.

Itt aztán nagy a csodálkozás,
Mert ezen a helyen áll a szép

Macskaország.
Közepén a nyávogók királyának vára,
Amiben éppen folyik a királyi udvar

lakomája.

Van ám itten étel,
Egércomb több mint egy tégely.

Jancsi és Ede is megkóstolják, s mondják:
Hm, de finom, ezt otthon is ajánlják.

Így terjedt el az egércomb az egész világon,
De már régóta nem esszük, mert

elfeledtük, milyen finom.

Varga Júlia
6. b osztály,

Sárszentmiklósi
Általános Iskola

Rejtvény
Töltsd ki az ábrát úgy, hogy minden
forma egyszer forduljon elõ egy sor-
ban, egy oszlopban és a megvastagított
négyzeteken belül. Csak a megadott
formákat használd!

Beküldési határidõ: november 27.

Heti idõjárás

Eleinte folytatódik a változóan felhõs, fõleg
északkeleten borongós, tartósan ködös idõ.
Szombaton északnyugat felõl már egy front-
rendszer felhõzete éri el hazánkat, melybõl
délutántól északon és nyugaton az esõ is el-
eredhet. Vasárnap is gyakran erõsen megnö-
vekszik a felhõzet, és többfelé várható esõ, zá-
por, helyenként zivatar, de napközben még vi-
szonylag magasra emelkedik a hõmérséklet.
A jövõ hét elejétõl azonban egy közelünkben
kialakuló mediterrán ciklon áramlási rendsze-
rében egyre hidegebb léghullámok érkeznek
térségünkbe. Országszerte erõsen felhõs,
csapadékos napokra számíthatunk, a csapa-
dék pedig a mostani számítások szerint elõbb
nyugaton, majd kedden már egyre többfelé
havas esõ, hó formájában hullik. Ismét télies-
re fordul tehát az idõjárás. A várható nappali
hõmérséklet pénteken 6, 12, szombaton és
vasárnap 7, 13, hétfõn 4, 10, kedden 0, 5 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
Sajnos a 46. heti rejtvény találós kér-
déseire nem érkezett helyes válasz.
Ne adjátok fel! Küldjetek továbbra is
megfejtéseket!

Szerkesztõség

Kézmûves játszóház
november 24-én, szombaton,

14 órától a mûvelõdési
központban Sárbogárdon.

ADVENTI KOSZORÚT ÉS
AJTÓDÍSZT KÉSZÍTÜNK.

Ha tudsz, hozz magaddal száraz
terméseket, koszorúalapot, gyertyát.

Mindenkit szeretettel várunk!

VICCEK
A tanító néni kérdezi a gyerekeket, hogy milyen
beceneveket hallanak otthon.
– Az én apukám azt szokta mondani anyukám-
nak, hogy kis bogaram.
– Az én anyukám azt szokta mondani apukám-
nak, hogy mackóm.
Pistike is jelentkezik:
– Gyümölcsnév is lehet, tanító néni?
– Persze, hogy lehet!
– Az én apukám mindig azt mondja anyukám-
nak, hogy te ringló!

***
Óvodában:
– Óvó néni, óvó néni, lehet egy óvodásnak gye-
reke?
– Nem.
– Huhh…. (megkönnyebbült sóhaj)

***
Orvos a páciensnek a vizsgálat után:
– Örömmel közlöm, hogy Önnek semmi, de
semmi baja nincs.
– Akkor most hiába jöttem?
– Ó, nem egészen hiába! Ötezer forintot kapok.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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November 24., 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 12.05 Fogadóóra 12.35 Babatévé 13.05 Lángelme 13.35 Autóví-
zió 14.05 Prágai utazás 15.15 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája-magazin 15.45 TS –
Magyarország—Montenegro nõi válogatott kézilabda-mérkõzés 17.40 Klipperek 2.
0 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A Csárdás-királynõ és a többiek 22.15
Dob+basszus 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Macbeth
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 9.35 Így készült A kis Vuk 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötlet-
ház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus 14.40 Ten-
geri õrjárat 15.40 Döglött akták 16.45 Ahol a víz az úr 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc
20.00 Csillag születik 22.50 RTL bokszklub 1.45 Vodkabomba
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.25 Szurikáták udvarháza 10.55 Babavilág 11.25 A világ
legerõsebb emberei 12.00 TotalCar 12.30 Ed 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában
17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity – A milliós küldetés 20.10 A skorpiókirály 22.15 Börtöncsapda 24.00 12
millió dolláros szerelem 2.00 Ed 2.50 Magellán 3.20 TotalCar
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 Hallgasd a tengert! 21.31 Rádiószínház: A salamancai bar-
lang 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 25., 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 Szent Imre nyomában 9.50 „Így szól az
Úr!” 9.55 Evangélikus magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Papírhídon
11.00 Tanúságtevõk 11.25 Vallomás a szeretetrõl 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét
kõmíves 12.35 Latabár Kálmán emlékére 14.05 Móser Zoltán fotómûvész 14.35
Unokáink sem fogják látni 15.05 Az utókor ítélete 15.35 Csellengõk 16.00 Foci-vb
2010 – Sorsolás 18.00 M. O. M. – Musical-Operett-magazin 18.30 BBC-exkluzív
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00
24-Második évad 22.50 Hírek 23.00 TS-Sport7 23.55 TS – Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.15 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.40 Inuyasha 10.10 re-
ceptklub 10.30 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 14.35 Doki 15.30 Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter
117-Légi mentõk 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.10
Kapitány és katona – A világ túlsó oldalán 23.05 Heti hetes 0.25 Szebb holnap 2.00
Portré 2.25 Bogárinvázió
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 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Collateral – A halál záloga 23.25 Képírók 1.20
Napló 2.10 Esküdt 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 Görög ka-
tolikus szent liturgia 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 26., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 BBC-exkluzív 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Abszolút 14.05 Drága doktor úr! 14.55
Múlt-kor 15.25 Sophie-A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka!
16.15 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 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 A hivatalos
változat
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 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 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Az elveszett ereklye
kalandorai – A Loculus-kód 0.35 Reflektor 0.55 Bundesliga 2.10 AutóMánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.05 Teleshop 11.10 Az utolsó prémvadász 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00

Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Krimihétfõ – Az
igazság harcosai 21.15 NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály
0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 Lángra lobbant szerelem
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 13.24 Akkor láttam utoljára
– Emlékezés József Attilára 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 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 Sportvi-
lág 19.22 Vendég a háznál 19.44 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Bogányi Gergely Chopin mûveket zongorázik 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én he-
tem 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 27., 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 10.10 Csináljuk a fesztivált!
2. 11.05 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… 15.00 Katolikus krónika 15.30 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.00
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 A társulat 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 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 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 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 24.00 Reflektor 0.15 Igaz történetek
2.00 Válaszcsapás
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Be-
tûbár 10.05 Teleshop 11.10 Cunami, a gyilkos hullám 13.10 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottké-
mek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.10 Miért
pont Brian? 21.15 A nagy fogyás 22.15 Született feleségek 23.15 Columbo 0.45 Az
ügy 1.20 Tények este 1.50 Alfred Hitchcock bemutatja 2.20 Szirmok, virágok,
koszorúk
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 13.25 Akkor láttam utoljára
– Emlékezés József Attilára 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi 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 20.24 Bogányi Gergely Chopin mûveket zongorázik
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 28., 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 Életképek 10.50 A tár-
sulat-extra 11.10 Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Fogadóóra 14.00 Drága doktor úr 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuré-
ka! 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kis-
város 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 TS – BajnokokLigája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda
este 23.35 Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 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 A szökés 22.20 Gyil-
kos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Trópusi bosszú 2.20 Sejtjeink 3.15
Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.05 Teleshop 11.10 A Grincs 13.10 Észbontó 13.55 Melrose Place 14.55 Szá-
guldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Shark – Törvényszéki ragadozó
21.15 Doktor House 22.15 Jericho 23.15 A médium 0.15 Tények este 0.45 Életem
értelme 2.50 Drága testek 3.40 Aktív 4.10 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Akkor láttam utoljára
– Emlékezés József Attilára 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 tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Bogányi Gergely Chopin mûveket zongorázik 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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November 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Önök kérték! 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki
13.00 Roma fórum 13.35 Feszti körkép 14.05 Drága doktor úr! 14.55 KészPénz
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 17.05 Kisváros 17.45
Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15
Csermanek csókja 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Tv-taxi 0.35 Magán-beszélgeté-
sek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 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 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés
23.10 Házon kívül 23.45 Kemény zsaruk 0.10 Reflektor 1.25 Infománia 1.55 Sejtje-
ink 2.50 Házon kívül 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betûbár
10.05 Teleshop 11.10 Az alkusz nem alkuszik 12.40 Észbontó 13.25 Melrose Place
14.25 Száguldó vipera 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Bostoni halottkémek 17.30 Tan-
gó 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban Rosszban 20.15 Szelle-
mekkel suttogó 21.15 A pók hálójában 23.20 Nyomtalanul 0.20 Tények este 0.50
Strucc 1.20 Mambo olasz módra 2.50 Aktív 3.20 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Akkor láttam utoljára
– Emlékezés József Attilára 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi 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 Rádió-
színház 20.22 Bogányi Gergely Chopin mûveket zongorázik 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arc-
vonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 30., 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! 11.10
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 TS-Bajnokok Ligája Gólösszefoglaló 0.45 TS-Bajnokok Ligája Labdarú-
gó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 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 23.20 Odaát 0.15 Reflektor 0.40 Lángoló börtön 2. 2.45 Itthon
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.35 Betûbár 10.20 Teleshop 11.30 Áruló szerelem 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Monk-Flúgos nyo-
mozó 21.15 Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.15 Liptai Claudia-show 23.15
Képtelen kémelme 1.00 Tények este 1.30 Ördögi nyomozó 2.20 Reménysziget 3.10
Aktív 3.40 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Akkor láttam utoljára
13.30 Az unitárius Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Bogányi
Gergely Chopin mûveket zongorázik 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

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
November 24., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Varázs Garázs—Gázmodul ké-
zi, 9.00 Cece—Enying foci, 11.00 Teremfoci: DKS—Arsenal, 12.00 Lapszemle,
13.00 Új Generáció zenekar, 14.00 Vendég a stúdióban: Sárdi János tengerész,
17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 A sárbogárdi zsidó-
ság emlékei (60’), 30 éves a sárbogárdi nyugdíjas klub (70’), 23.00 Lapszemle
November 25., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 A sárbogárdi zsidóság emlé-
kei (60’), 30 éves a sárbogárdi nyugdíjas klub (70’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Új
Generáció zenekar, 14.00 Teremfoci: DKS—Arsenal, 15.00 Philia-hangverseny
(90’), Takács Kata kineziológus elõadása (90’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 Csiha Kálmán evangelizációja Sárbogárdon, Kórustalálkozó az evan-
gélikusoknál 2. rész, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 26., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kutyák a kábítószer
ellen, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút —
ÉLÕADÁS, 22.00 Új Generáció zenekar, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 27., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Az alapi Bóbita Óvo-
da 30 éves (70’), Egészségnap Alapon (70’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Márton-nap Cecén (120’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (30’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: Sárdi János tengerész,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 28., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Márton-nap Cecén
(120’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (30’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
16.00 Csiha Kálmán evangelizációja Sárbogárdon, Kórustalálkozó az evangéli-
kusoknál 2. rész, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS, 20.30 Sárszentmiklós—Sárszentmihály foci, 23.00 Lapszemle
November 29., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sárszentmiklós—Sárszent-
mihály foci, 12.00 Lapszemle, 16.00 Teremfoci: Toledo—Bad Boys, 17.00 Lé-
lekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Az alapi Bóbita Óvoda 30
éves (70’), Egészségnap Alapon (70’), 23.00 Lapszemle
November 30., péntek: 7.00 Lapszemle, 10.00 Csiha Kálmán evangelizációja
Sárbogárdon, Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2. rész, 12.00 Lapszemle,
16.00 Az alapi Bóbita Óvoda 30 éves (70’), Egészségnap Alapon (70’), 19.00
Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdióban: Sárdi János tengerész 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 21-én, 14 órától november
28-án, 14 óráig az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 18
órás mûsor lement, azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Sziréna (30’), Heti híradó (30’), Örömmondó (60’), Evangélikus kórustalálkozó 2.
rész (45’), Takács Kata kineziológus elõadása (120’), Philia-hangverseny (80’),
Polgárõrgyûlés Alsószentivánon (40’), Vajtai fesztivál 2. rész (80’), Cecei Öreg-
fiúk teremfoci-mérkõzés (45’), Harlot együttes (40’), Lapszemle (30’), Már-
ton-nap Cecén (120’), Lélekút (90’), A sárbogárdi zsidóság emlékei (80’), Sárré-
ti Íjászklub (30’), Stúdióvendég: Sárdi János tengerész (150’), Varázs Ga-
rázs—Gázmodul nõi kézilabda-mérkõzés (45’). Összesen: 18 óra 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 határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, telefon:
06 (20) 924 3830. (0921735)

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

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

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt
állapotban eladó. 06 (20) 394 2372.
Sárbogárdon 70 m2-es felújított ház,
összközmûves, rendezett telken eladó. Telefon: 06
(20) 333 1590. (300550)

Korrekt hitelügyintézés, jelzáloghitelek, lakáslízing,.
visszlízing. 06 (70) 395 1026. (300247)

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)

Új építésû családi ház eladó Sárbogárdon. Csere ér-
dekel. 06 (20) 367 8443. (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)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel tavalyi áron pá-
linkafõzést 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)

Irodai értékesítésre rátermett munkatársakat kere-
sünk. Elvárásaink: középfokú végzettség, jó kommu-
nikációs készség, magas kereseti lehetõség, gyors
elõrejutás. 06 (70) 285 1009, 06 (20) 982 2764.
Felszolgálót, konyhalányt, takarítót keresünk a Ho-
tel Kovácsba. 06 (30) 956 6295. (300583)

Kereskedelmi cég értékesítési tanácsadót keres in-
gyenes betanítással. Telefon: 06 (20) 584 4187, 06
(20) 982 2764.
Sikeres kereskedelmi cég területi képviselõt keres.
Telefon: 06 (20) 379 4369, 06 (70) 285 1009.
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, mellék-
épületekkel eladó. Irányár: 14,5 millió. 06 (70) 335
6413. Sárbogárd, Úttörõ u. 23. (300592)

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

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

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)

Cecén keresünk központhoz közeli családi házat.
Dunaújvárosban kétszobás panel 8.4 millióért eladó.
Sárbogárdon, Miklóson, Töbörzsökön keresünk-kí-
nálunk családi házakat, ugyanitt hitel- és szoc.pol
ügyintézés ingyen. Telefon: 06 (25) 460 087, 06 (30)
9364 371. (300628)

Ház eladó, virágüzlettel együtt. 06 (30) 620 8245.
(300887)

Konyhaszekrény, elemes, L-alakú eladó. 06 (30)
491 8867.
Családi ház eladó Sárbogárdon. Szoc. pol és hitel
ügyintézéssel, költségátvállalással együtt. 06 (30)
662 7756. (300886)

Hízók eladók, karácsonyi elõjegyzésre. 120 kg –
200 kg-ig. 06 (25) 460 278. (300882)

Felszolgálót felveszünk a Fanni presszóba, jelent-
kezni a helyszínen. (300881)

Hízósertés jó minõségben eladó, elõjegyezhetõ 350
Ft/kg áron Sárbogárdon. 06 (25) 461 567, 06 (20)
371 8152. (300879)

Telket vennék Sárbogárdon. Érdeklõdni 17 óra után:
06 (70) 453 0508.
Az Aquapent Kft. (Dunaújváros) mélyépítési gya-
korlattal rendelkezõ 3-4 fõs brigádot keres változó
munkahelyre Sárbogárd és környékérõl. Érdeklõdni:
Bilonka Mihály, 06 (20) 920 3199-es telefonszámon.

Sárbogárdon IV. emeleti lakás eladó. 06 (30) 855
5243.

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(300872)

Sárbogárdi sörözõbe gyakorlattal rendelkezõ pul-
tost, játékterembe teremfelügyelõt felveszünk. 06
(30) 448 4158. (300638)

Kuglizott akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhozszállítás! 06 (70) 374 0769. (300636)

1 darab Mirköz fagylaltkeverõ, 1 darab ISA héttége-
lyes fagylalttároló, 1 darab JOHA fagylaltos tricikli
eladó. 06 (25) 509 238.

Pultost felveszek. Dekoratív, gyakorlattal rendelke-
zõ hölgyek jelentkezését várjuk. Érdeklõdni: Sárbo-
gárd, Barátság presszóban.

Eladó Iveco 35 c 13 teherautó, 2,8 TD, 150 LE, nagy-
platós, aludoboz 470x220x230, DHOLLANDI, 750
kg-os, emelõhátfalas kitûnõ állapotban, friss mûsza-
kival, B kategóriával vezethetõ. Gréta Bútor, 06 (25)
508 295, 06 (20) 494 8898. (300582)

Sárbogárd, Ady-lakótelepen kétszobás, egyedi fû-
tésû lakás azonnal beköltözhetõ állapotban eladó. 06
(20) 214 7260. (300892)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés
és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró-cseré-
inél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20) 939 1579,
06 (70) 453 7289. (300624)

CITY CARTEL ingatlaniroda helyi képviselete laká-
sokat, ingatlanokat keres ügyfelei részére. Fiatalok-
nak fészekrakó program (szoc. pol.), igény szerint
ügyvéd, teljes körû biztosítás. 06 (30) 568 3974.

Iskolaközben gázkonvektoros családi ház azonnal
kiadó. 06 (30) 9364 371. (300895)

Meglévõ és leendõ hiteléhez kössön kedvezõ kocká-
zati biztosítást, hogy jobban aludjon! Telefon: 06
(20) 5151 335.

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon, Ala-
pon, Cecén, Pusztaegresen, Mezõszilason. Térjen
be irodánkba, és válogasson kényelmesen. Vevõink-
nek szolgáltatásaink ingyenesek. Kínálatunkat folya-
matosan bõvítjük. Díjmentes hitelügyintézés több
bank kínálatából személyre szabottan. Ady E. út
138., 06 (30) 491 5363.

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.

Szolárium ERGOLINE 700. CSÕCSERE!
06 (30) 964 4322. Szolgáltatásaink:
* FODRÁSZAT: 06 (20) 582 0418,
* KOZMETIKA: 06 (20) 340 4527.

* MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM,
PARAFFINOS KÉZÁPOLÁS: 06 (30) 380
8330. Szivárvány Stúdió, Kossuth u. 9.

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. (300600)

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)
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

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

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

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

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

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

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

Folyékony
hulladék

Napjaink egyik legveszélyesebb folyé-
kony hulladéka a családoknál termelõdõ,
nem kicsi mennyiségû, általában — a
nem megfelelõ tájékoztatásnak köszön-
hetõen — kommunális hulladékként ke-
zelt háztartási fáradt sütõ- vagy étolaj.
Az lenne a kérdésem, hogy városunkban
milyen intézkedést vezettek be, milyen
lehetõségeket teremtettek meg ezen ve-
szélyes hulladék begyûjtésére, illetve ke-
zelésére.
Szíves tájékoztatásukat elõre is megkö-
szönöm!

Név és cím a szerkesztõségben

Válasz
A Közév Kft.-nél érdeklõdtem. Ott el-
mondták: ha bármely magánszemély ki-
viszi a folyékony veszélyes hulladékot a
kislóki telepükre, átveszik azt tõle. A vál-
lalkozások, akik nagy tételben használ-
nak fel gépolajat, illetve sütõolajat, saját
maguk kötelesek a beszállítójukon ke-
resztül gondoskodni a folyékony veszé-
lyes hulladék elhelyezésérõl, elszállításig
pedig annak biztonságos elhelyezésérõl.

Szerkesztõ

Gondolkodjunk!
Nagyon nem szép dolog egy közszereplõ
részérõl perrel fenyegetõzni, ha valaki
hangot mer adni a véleményének. Az
meg még rondább dolog, és mellesleg
nem elegáns, ha mindezt olyan stílusban
teszi, amelyet a tévében folyamatos síp-
szóval, az írott médiában „nyomdafesté-
ket nem tûrõ” jelzõvel szoktak díjazni. Ír-
ja le, amit mondott, és majd én perelem
be! Sebaj Tóbiás!
Gondolkodjunk!
Azt hiszem, abban megállapodhatunk,
hogy ami manapság ebben az országban
folyik, egyenlõ a káosszal. Ezt nem kis
részben a tehetségtelen, arrogáns, nagy-
mellû vezetõknek köszönhetjük.
Vannak ebben az országban olyan veze-
tõk, akik nem viselik el, nem tûrik a kriti-
kát. Ezt láthatjuk minden nap a médiá-
ban. Szinte hisztiznek, vagdalkoznak
anélkül, hogy egy kicsit is magukba száll-
nának, egy kis önvizsgálatot tartanának.
Vannak olyan vezetõk, akik úgynevezett
„egyszerû emberként” kerülnek hata-
lomközelbe, más nem lebeg a szemük
elõtt, mint a pénz. Nem is értik kristály-
tisztán a helyzetüket, fel nem fogják, mi
lenne a dolguk. Tátott szájjal figyelik a
környezetük eseményeit, és mindig a leg-
rosszabbkor szólnak közbe, beszélnek
olyan dogokról, amit maguk sem értenek.
Közben õk még nem tudják, hogy mi tud-
juk, hogy õk ilyenek, mert testbeszédük-

kel már mindent elárultak személyisé-
gükrõl. Belõlük lesznek majd a kis „áldo-
zatok”, akiket az elévülési idõre játszó
„okosak” bevisznek a málnásba.
Aztán vannak olyan vezetõk, akiknek ha-
talomba kerülését mintegy „ballagási”
ajándékként finanszírozták. Na, az ilye-
nektõl sem kell sok jóra számítani, mert
ezek jó része abból indul ki, hogy a pénz
szentesíti az eszközt, mindenre igényt
tart, hogy a hatalomban maradhasson.
Róluk jó tudni, hogy mindig jó szövetsé-
gesek. Mindig, minden idõben, minden-
kinek!
Meglepõdnének, ha tudnák, mennyi be-
teg vezetõ van; lelki sérültek, akik a be-
osztottaikon élik ki hatalmukat. Tõlünk
nyugatabbra már felfedezték, milyen ve-
szélyforrást jelenthet egy ilyen vezetõ a
szervezetben, ott egyre elterjedtebb a
pszichológiai alkalmasság vizsgálata.
És most olyat mondok, amit úgysem fog-
nak elhinni: vannak tehetséges, okos, in-
telligens, kedves, nagy tudású, több nyel-
vet beszélõ vezetõk. Nem, nem a mesé-
ben! Igaz, hogy itthon már kevesen, mert
annyira jó emberek, hogy rájuk külföldön
van szükség, vagy a tengerentúlon, vagy
valahol Európában…
Nem nekik szánta híres mondását az álta-
lam imádott Hofi Géza: Aranyanyám, te
ne menj sehova, aki ilyen szinten van, ar-
ra itthon van szükség!

Csibegép
(Csizmadiáné

Boros Edit Gréta)

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett Édesanyánk
temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,
bármilyen gyakorlati
segítséget nyújtottak,

szeretõ együttérzésükrõl
biztosítottak,

s imáikban hordoztak minket.

Sepsi család

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy édesapám, apósom,

nagypapánk,

HAMMER ANTAL

életének 84. évében elhunyt.

Temetése november 24-én 10 órakor
lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

ÜDVÖZLET TIMBUKTUBÓL
Sándor Pál, a sárbo-
gárdi származású vi-
lágutazó, simontor-
nyai gyógyszerész
most Afrikából, a
Mali köztársaságban
lévõ Timbuktu váro-
sából küldött üdvöz-
lõlapot lapunk olva-
sóinak.
Timbuktu valamikor
virágzó kereskedelmi
város volt. A Niger
folyó közelében fek-
võ település, ahol
1100 körül teleped-
tek meg a tuaregek.
Ez volt az iszlám
egyik szellemi központja egyetemekkel, mecsetekkel. Ha igaz, itteni matematikusok
„találták ki” a nullát. Akkoriban százezren éltek itt, ma 15 ezren lakják. Az európaiak
sokáig csak legendákból ismerték, s még a XIX. század elsõ felében is életveszélyes
vállalkozás volt Európából Timbuktuba utazni. A magyarok számára Rejtõ Jenõ re-
gényei tették ismertté ezt az isten háta mögötti helyet, ahol néhány itt felejtett francia
légionárius lézeng. Kitûnõ vendéglátóegységét így jellemzi az író: „GRAND HO-
TEL, ötórai gabonapálinka. Esténként az úri közönség verekszik. Kitûnõ széklábak!
Megbízható elsõsegély! Belépés díjtalan! Kilépés bizonytalan!”
Ma Timbuktu a csodák világa. Sándor Pali így jellemzi: „Afrika varázslatos!”

Hargitai Lajos


