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ÚTAVATÓ CECÉN
Útavató ünnepséget rendeztek pénteken Cecén, a mûvelõdési
házban. Ez teremtett alkalmat arra, hogy egyúttal ünnepélye-
sen felavassák az új mozit is.

Cece számára nagy sikert hozott ez az esztendõ. Olyan eredmé-
nyesen pályáztak — mint ezt dr. Soós Kálmán, az MVH régiós
vezetõje beszédében kijelentette —, hogy az Európai Unió által
a közép-dunántúli régiónak vidékfejlesztésre adott támogatás
egynegyedét Cece kapta meg. Ebbõl tudtak megépíteni több
mint 10 kilométer hosszú külterületi utat. A sikert emellett az
új mûvelõdési ház, vállalkozói központ, könyvtár és mozi meg-
építése is példázza. Ennek megvalósításához szintén jelentõs
pályázati forrásokhoz jutottak. A mozit az utak megépítésérõl
készült videofilmmel és a rétimajori gazdaság bemutatófilmjé-
vel szintén most avatták fel.

Folytatás a 2. oldalon�

Pusztaegresen, Nagylókon és Sárbogárdon több helyen is sze-
lektív hulladékgyûjtõkkel találkoztam jártamban-keltemben az
elmúlt héten. Az Árpád-lakótelep közös képviselõje telefonon
fölhívott, hogy náluk is kihelyeztek ilyen gyûjtõedényeket, és
örömmel vennék, ha tájékoztatást kaphatnának azok helyes
használatával kapcsolatban.
Ferencz Kornél, a Vertikál Rt. képviselõje megkeresésemre el-
mondta, hogy a hulladékgyûjtõket a sárbogárdi és környékbeli
önkormányzatok pályázaton nyerték, azokat a Vertikál helyez-
te ki és fogja üzemeltetni. Ígéretet tett arra, hogy a lakók kéré-
sének eleget téve hamarosan tájékoztatást adnak lapunkon
keresztül a hulladékgyûjtõk használatával kapcsolatban.

Hargitai Kiss Virág

SZELEKTÍVSZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÕKHULLADÉKGYÛJTÕK

KIBELEZTE A FÉLKARÚ RABLÓT
Ismeretlen tettes november 10-én, 2.00 óra, és november 11-én,
6.00 óra közötti idõben a V. T. székesfehérvári lakos által bérelt
Sárszentágota, Rózsa utca 2. sz. alatt található bisztróba betört,
és az ott található játékgépek oldalát kifeszítette. Az eltulajdo-
nítással okozott kárról csak késõbb tudnak nyilatkozni. A
rongálással okozott kár: 10-15.000 Ft.
Ismeretlen tettes november 11-én, 14.45 óra elõtti idõben ab-
lakbetörés módszerével feltörte Sz. L. sárbogárdi lakos rét-
szilasi, építés alatt álló házát, és onnét laminált padlót, radiátor
alkatrészt tulajdonított el. A lopással okozott kár kb. 120.000
Ft, a rongálással okozott kár 150.000 Ft.

Visszavette a jegyajándékot?
W. F. Gy. hantosi lakos november 12-én, 15.00 óra körüli idõ-
ben ittasan megjelent volt élettársa, K. Cs.-né hantosi lakos la-
kásán. Az asszonnyal szóváltásba keveredett. Ennek során bán-
talmazta õt, valamint a dulakodás közben a bal fülébõl kitépett
egy arany fülbevalót, és a nyakából leszakított 2 db arany nyak-
láncot, melyeket zsebre rakott. Ezt követõen magához vette
fent nevezett táskáját, benne iratokkal, az õ és fia mobiltelefon-
jával. A lopással okozott kár 185.000 Ft.

(Bûnügyek a 10. oldalon.)
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Az avatáson a beruházást
Lengyel Zoltán országgyûlési
képviselõ méltatta:
— Ez egy hosszú távú beruhá-
zás, és merem remélni, hogy
Cecén a belterületi utak asz-
faltozása is rövidesen megtör-
ténik. Nem volt könnyû azok-
nak, akik ebben a munkában
részt vettek. Minden méter
aszfalt által, amit itt megépí-
tettek a cecei határban, gazda-
gabbak lettek a cecei emberek
és az egész környék. Ennyivel
rendezettebb lett a település
határa.
Dr. Soós Kálmán elmondta,
hogy ez a beruházás egy euró-
pai uniós program keretében
valósult meg, amely három fõ
célt tûzött ki maga elé:
— Az egyik fõ cél az volt, hogy
az európai uniós jogharmoni-
zációt átvegyük és Magyaror-
szág agrárvidék-fejlesztésébe
beépítsük. A második cél az
volt, hogy egy olyan intéz-
ményrendszer jöjjön létre,
amely az európai közös pénz-
alapokat kezeli, a harmadik
cél pedig az volt, hogy a ked-
vezményezettek egy pénzügyi
alap keretében megtanulják
azt a bürokratikus eljárási
rendet, hogy hogyan kell az
EU elvárásainak eleget tenni,
milyen pályázati lehetõségek
és milyen elszámolási kötele-
zettség vannak. Az EU-nak
van egy szlogenje: értéket a
pénzért. Önök itt a pályázatok
során egy pénzbõl komoly ér-
téket állítottak elõ, és ez az ér-
ték valóban itt marad. Néhány
számmal jellemezném ennek
a beruházásnak a jelentõsé-
gét: A SAPARD-program ke-
retében országosan 2762 be-
ruházás történt, 65, 5 milliárd
forint értékben. A közép-du-
nántúli régióban ez mit jelen-
tett? 310 beruházást 16, 4 mil-
liárd forint össz- és 7,4 milli-
árd forint állami költséggel.
Ezek a pénzek gyakorlatilag
hova kerültek? 54 % a mezõ-
gazdasági vállalkozások beru-
házásaira fordítódott, 12 % a
halászat és mezõgazdasági
termékek feldolgozása, 8 %
falufejlesztés, 22 % vidékinf-
rastruktúra, és ennek a 22
%-nak az egynegyede (!) ke-

rült Cecére, ami nagyon dicsé-
retes. Az összes országos pá-
lyázatokat figyelembe véve a
cecei önkormányzat adta be a
SAPARD-program kereté-
ben a legtöbb támogatási pá-
lyázatot, és a legtöbbet is nyer-
te, ezért elismerés és köszö-
net. Mi az eredménye? 10,1
km úthálózat, ami a külterüle-
ten gazdálkodóknak egy biz-
tonságos közlekedést, elérhe-
tõséget biztosít, másodsorban
pedig az a megközelítõleg 300
milliós beruházás, ami 250
milliós állami támogatással
valósult meg, érték, ami
Önökhöz tartozik. Használják
egészséggel, és kívánom, hogy
a további boldogulásukban ne
csak ez a program, hanem az
elkövetkezõ idõszakok egyéb
programjai is sikerrel és ered-
ménnyel szolgálják boldogu-
lásukat!
Herczog Edit, az Európai
Unió parlamentjének képvi-

selõje népmesei hasonlattal
élve hangoztatta, hogy nem
veszekedni kell azon, ki épí-
tette az utat, hanem közösen
használni kell azt.
— Ezeken az utakon, amelye-
ket Önök közösen építettek,
annak bal és a jobb oldalán is
kicsi és nagy, öreg és fiatal egy-
aránt járhat. Öröm számom-
ra, hogy itt találkoztam sokak-
kal, akik nem idevalósiak, és
most idejöttek Önökhöz Ce-
cére tanulni ebbõl a példából.
Azt hiszem, nagyon fontos,
hogy ebben nem Budapestre
kell menni tanulni, hanem Ce-
cére.
Varga Gábor polgármester a
település nevében megkö-
szönte mindenkinek a segítõ
munkáját, aminek eredmé-
nyeként ez a fejlesztés megva-
lósulhatott.
A cecei óvoda a gyerekek és az
óvónõk munkáiból készült lát-
ványos, csaknem mûvészi igé-

nyû kiállítással lepte meg a
vendégeket. Terményekbõl,
õszi falevelekbõl készítettek
faliképeket, és a helyi hagyo-
mányokra építve jelmezes bá-
bokból varázsoltak falusi élet-
képeket. Megelevenedtek a
régi szüreti felvonulások, la-
kodalmak, pünkösdi királynõ-
választások és a régi falusi élet
számtalan eseménye. De ter-
ményekbõl készült az ötletes
színpadi díszlet is, amelynek
felhasználásával a kis óvodá-
sokkal régi népszokásokat
elevenítettek meg. A bárá-
nyok és az õket õrzõ pásztor
teste tök, lába kukoricacsutka,
a feje krumpli, ruhája bárány-
bõr volt. A felnõttek néptánc
bemutatója után avatták fel az
új mozit, majd Lévai Ferenc és
az Aranyponty Rt. vendégelte
meg halkülönlegességekkel és
helyi borokkal a meghívott
vendégeket.

Hargitai Lajos

ÚTAVATÓ CECÉN
Folytatás az 1. oldalról�
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Sárkeresztúr négy
aranydiplomása

Mohai Jánosné Erzsike nyugalmazott óvodavezetõ, Lukács
Etel nyugalmazott iskolaigazgató, Németh Mária és Surányi
László nyugalmazott pedagógusok hosszú és eredményes pe-

dagógusi munkájuk elismeréseként november 18-án vették át
aranydiplomájukat kollégáik és volt tanítványaik körében, a
sárkeresztúri általános iskolában. Az oklevél mellé gyönyörû
virágokat is kaptak.
A meghitt, jó hangulatú, családias eseményen elsõként Virág
Miklós polgármester köszöntötte az ünnepelteket, akik a
Sárkeresztúron élõk jelentõs részének életében meghatározó
szerepet töltöttek be. Munkájukért hálásak a kezük alatt felne-
velkedett generációk. A polgármester saját iskolai élményeit is
felidézte.
Benedek Jenõ iskolaigazgató Czeizel Endrétõl idézte a neve-
lõ—oktató munka lényegét: „Idõnként a szürkének látszó ka-
vicsból is elõtûnhet a drágakõ csillogása.” A pedagógusnak csak
részgyümölcsök teremnek — mondta —, de mégis vállalja ezt a
feladatot, mert tudja hogy amit tesz, az fontos építõköve a for-
málódó egésznek. A négy pedagógus pályafutása, ha nem is egy
helyen kezdõdött, itt keresztezte egymást Sárkeresztúron. Etel-
ka 1952-tõl 37 éven át tevékenykedett, ebbõl 15 évet iskolaigaz-
gatóként. Mária 47 évet töltött a katedrán, ebbõl 39 évet
Keresztúron. Laci bácsi 15 évet töltött itt.
Mohai Jánosné munkásságára Sáriné Szabó Gizella óvoda-
vezetõ emlékezett vissza: Erzsike 1952. május 1. óta dolgozott
itt, õ volt Sárkeresztúron az óvodai nevelés megteremtõje. Ak-
kor nyitotta meg a kapuit az állandó napközi otthonos óvoda,
aminek krónikáját Erzsike kezdte el írni.
Bódás Jánosné Borika volt iskolaigazgató mind a négy pedagó-
gusról külön-külön idézte föl saját élményeit.
Németh Mária szólt elsõként az aranydiplomások közül. „Kö-
szönjük, Sárkeresztúr!” — mondta. — Neki itt gyönyörûség volt
dolgozni. Persze, voltak nehézségek, de a könnyû gyõzelem
nem gyõzelem. Büszkék lehetnek a tanítványaikra. Erõt, egész-
séget kíván a kollégáknak, és Isten áldását.
Mohai Jánosné az óvodai élet egy-egy momentumát idézte föl:
a tojáskifújást, meggyeltevést. Volt vagy tíz szakfelügyelõ, aki
ide járt ellenõrizni az óvodát. Különösen az egyik jött gyakran.
Azt hitte, rosszul csinál valamit. Aztán kiderült, hogy azért láto-
gatott ide annyiszor, mert annyira jól érezte magát ebben az
óvodában.
Surányi László csak annyit jegyzett meg: Nem lett volna teljes
az élete, pályafutása, ha nem tanít Sárkeresztúron. Sok tehetsé-
ges, értékes ember él itt.
A köszöntést vendégség követte; a terített asztal mellett estébe
nyúlóan folyt az oldott kedélyû, vidám beszélgetés.

Hargitai Kiss Virág

Végeladás,
nincs maradás!

A sárbogárdi költségvetés tárgyalásával kapcsolatban volna né-
hány szerény megjegyzésem. Az egyik, amirõl csak úgy fél mon-
datban tettek említést a legutóbbi testületi ülésen, hogy a 2006.
évi költségvetés várható hiánya 673 millió Ft lesz, ami azért nem
semmi. Ezt szeretnék úgymond: „lefaragni” 250 millióra. Na, és
hogyan szeretnék lefaragni ennyire a hiányt? Erre is van válasz.
Többek között azzal, hogy eladják a város gázközmû-vagyonát,
ami jelenleg névértéken 93,4 millió Ft. Szeretném emlékeztetni
polgártársaimat, hogy ez az a vagyon, amit befizettettek velünk
annak idején hozzájárulásként és közvetetten adók formájá-
ban, hogy kiépüljön a gázhálózat Sárbogárdon. Mondhatjuk, ez
a mi családi ezüstünk, amit apuka most egy laza mozdulattal ki-
emel a ruhásszekrénybõl a kártyaadósságok törlesztésére. No,
de hát nem a városatyák zsebére megy, ezért csinálnak ebbõl
most könnyedén kampánypénzt — kenyeret és cirkuszi játékot
a népnek. 7 millióért Sárbogárdi Napok, 2,5 millióért városi ju-
bileumi ünnepségek, tényleges munkahelyteremtés helyett
megalázó, idõleges látszatközmunka.
„Ez kell a népnek!” — mondja az egyik képviselõ cinikusan, és
Abával példálózik. Ezt azért jó lenne, ha nem tenné, mert ott
nem annyiból, és nem néphülyítés folyik. Ott az Aba Napok egy
átgondolt falu- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom szerves
része, és mögötte igen komoly szellemi munka van. Azokban a
napokban ott van a fél ország, amibõl jelentõs bevételre tesznek
szert a helyi kereskedõk, vendéglátók.
A városvezetõk úgy gondolják, a sárbogárdi emberek nem lát-
nak át a szitán, hogy valójában nem mást, csak a szavazatukat
akarják üveggyöngyökért megvásárolni, és igazából nem ne-
künk akarnak jót, „csak a javunkat” akarják maguknak megsze-
rezni. Maguknak több pénzt és több hatalmat, nekünk szegény-
séget és egyre kevesebb beleszólást a saját ügyeinkbe.
Úgy érzem magam most ebben a városban, ebben az országban,
mint a nyolcvanas években. Kádárék akkor azzal biztosítottak
látszólagos jólétet, hogy vették fel nyakra-fõre a kölcsönöket.
Észre se vettük, és úgy eladósítottak bennünket, hogy annak a
terhét máig viseljük.
A regisztrált munkanélküliség a sárbogárdi térségben 20% kö-
rüli. A valós talán lehet 50%, vagy ki tudja mekkora. Vagyis a
családok fele segélybõl, fekete munkából, vagy ki tudja, hogy
mibõl él. A reménytelenség, kilátástalanság bizonyítéka az
õrült lottóláz és a rengeteg apróhirdetés is az újságunkban.
Mindenki eladni akar, hogy túlélje a mát. „Ne gondolj a jövõre,
élj a mának, szórakozz, vásárolj!” Ezt hirdetik a postaládánkba
kilószám betömött reklámújságok, kölcsönajánlatok is. Ha
nincs pénzed, akkor is vásárolj! Vásárolj 0% kezdõrészlettel,
vegyél fel hitelt a házadra, a jövõdre, a gyerekeid jövõjére!
Végeladás, nincs maradás! Hát errõl szól a sárbogárdi költség-
vetés éppen úgy, mint az ország költségvetése.
Régen talán próbáltak meggyõzni bennünket arról, hogy a fe-
kete az fehér. Ma kendõzetlenül a szemünkbe hazudják a té-
nyek ellenkezõjét, és szemrebbenés nélkül kijelentik a feketé-
rõl, hogy fehér, és mi vagyunk a hülyék, mert jártatjuk a szánkat,
és van véleményünk a dolgokról.

Hargitai Lajos
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Nedoba Károly napirend elõtti felszóla-
lásában elítélte, hogy a jobboldali frakció
tagjai a november 4-ei ünnepi testületi
ülésen távol maradtak a kárpátaljai Bene
községgel kialakított testvér-települési
kapcsolat hivatalos aláírásáról.

Költségvetési és választási
elõjáték

A költségvetés elsõ körös tárgyalásán
több képviselõ sokallta, hogy a Sárbogár-
di Napokra 7 millió Ft-ot terveznek a jö-
võ évi költségvetésben.
Bódai Gábor szerint abból a pénzbõl meg
lehetne csinálni a Huszár-temetõ 63-as út
felõli bejáratát, a bútorok és nyílászárók
cseréjét a Zengõ Óvodában, a forgalom-
irányító fényjelzõ készülékeket, a Ke-
reszt, Csík, Mészöly G., Kígyó és Asztalos
utca aszfaltozását.
Horváth Tibor: A Boross Mihály-emlék-
parkba tervezett szökõkút helyett a Ve-
zér utcát kellene felújítani. Akinek be-
ázik a házán a tetõ, az ne perzsaszõnyeget
vegyen, hanem elõbb csinálja meg a tetõt.
Pedagógus Varga László: Látszik, hogy
ez választási költségvetésnek készül. A
lapok leosztása megtörtént, ez a bizottsá-
gi állásfoglalásokból egyértelmûen lát-
szik.
Dr. Szabadkai Tamás: Én ezt a koncepci-
ót jónak tartom, mert ha Horváth Tibor
csak 5 millió forint hiányosságot talált a
város kb. 2 milliárdos költségvetéséhez
képest, akkor azt hiszem, jól dolgoztunk.
Gábris István: Mi indokolja a Sárbogárdi
Napok költségének 5 millió Ft-ról 7 milli-
óra Ft-ra történõ emelését?
Nedoba: A színpadért eddig nem kellett
fizetni, csak a szállításáért 200.000 Ft-ot.
Most azonban nem kapunk kölcsön szín-
padot. Egy olyan minõségû színpad pe-
dig, ami megfelel a fellépõknek, 1,6 millió
Ft-ba kerül.
Etelvári Zoltán: Az Abai Napok 15 milli-
óba kerül. A lakosságnak minõségi mû-
sort kell adni.
Bódai: Az Ifjúsági parkkal kapcsolatban
mindig mondtuk, hogy meg kell valósíta-
ni, erre most ki lett húzva a jövõ évi költ-
ségvetésbõl is.
Tóth Zoltán kérte, hogy másfél millió fo-
rintot tervezzenek be a testvér-települési
kapcsolatok ápolására.
P. Varga: A Sárbogárdi Napokra 517
Ft/fõ/3 nap jut, míg a közmûvelõdésre és
sportfeladatok ellátására 1.200 Ft/fõ/év.
Össze lehet hasonlítani.
Etelvári: Higgyétek el, ez kell az embe-
reknek.

Végül a testület többek között a követke-
zõ (tervezett) összegeket fogadta el:
sportcélú támogatások 1 millió Ft, civil
szervezetek támogatása 3 millió Ft; váro-
si ünnepek elõirányzata 2,5 millió Ft, Sár-
bogárdi Napok 7 millió Ft, Bursa Hun-
garica 600.000 Ft, fogyatékkal élõk világ-
napja 150.000 Ft, testvér-települési kap-
csolatok ápolása 1,5 millió Ft, közmûve-
lõdési intézmények felújítása 5 millió Ft,
ravatalozó-elõtetõ Miklóson 2,5 millió
Ft, Töbörzsökön 3 millió Ft. A forráshi-
ányt 673 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra
próbálják lefaragni januárig, a költségve-
tés véglegesítéséig.

Drágul a szippantás
Bruttó 1.750 Ft/m3 lesz a szennyvízszip-
pantásért, -szállításért és -ürítésért fize-
tendõ díj 2005. december 1-jétõl a lakos-
sági fogyasztók számára Sárbogárd köz-
igazgatási területén. Az ár tartalmazza az
ártalmatlanítást, ügyvitelt és környezet-
terhelési díjat is. Bizonyos feltételek mel-
lett — melyekrõl a polgármesteri hivatal-
ban kapható bõvebb felvilágosítás — az
ingatlantulajdonosok bruttó 500 Ft/m3

támogatást igényelhetnek az önkor-
mányzattól, a számla és ellenõrzõ szel-
vény kiállítását követõ 60 napon belüli
bemutatásával.

Eladják a gázközmû-vagyont
15 igen, 1 nem szavazattal arról döntöt-
tek a képviselõk, hogy az önkormányzat
tulajdonát képezõ 93.400.000 Ft névérté-
kû, a gázközmû-vagyonnal összefüggõ
Magyar Államkötvényt értékesítik. A
nyilvános visszavásárlási eljárásra 2006
februárjában kerül sor. A polgármester
által aláírt elõterjesztésben indokként az
állt, hogy az értékesítés a 2006-os költség-
vetés évi gazdálkodásának, egyensúlyi
helyzetének és likviditásának biztosítása
miatt szükséges.

Egyebek
495 ezer Ft-ot szavazott meg a töbörzsöki
iskola részére a testület udvari fajátékok,
egy labdafogó háló, videokamera, számí-
tógépasztal és szék beszerzésére Juhász
János polgármester képviselõi keretébõl.
A Philia Egyesületet 50 ezer Ft-tal tá-
mogatják a VI. számú választókerület ke-
retének terhére.
Út kialakítása céljából 2.800.000 Ft-ért
megvásárolja az önkormányzat a László
Imréné és tulajdonostársai által felaján-
lott, Tompa M. utcai, 680 hrsz-ú, 3801 m2

nagyságú, beépítetlen területet.
2.794.545 Ft-ot biztosít az önkormányzat
az oktatási intézményeknek informatikai

fejlesztésre az idei költségvetés tanesz-
köz-pályázatokra elkülönített keret ter-
hére.
150 ezer Ft-ot fogadtak el a fogyatékkal
élõk világnapjának megrendezésére.
30 ezer Ft támogatást nyújt a testület a
Szent Erzsébet Karitászcsoport részére.
A belterületi felszíni vízrendezés vízjogi
létesítési engedélyezési tervének beruhá-
zását 2005—2006-ban kívánja megvalósí-
tani az önkormányzat összesen körülbe-
lül 21.400.000 Ft értékben, melybõl mint-
egy 15 millió Ft-ot pályázat útján nyert az
önkormányzat a megyei területfejlesztési
tanácstól.
Második nekifutásra sem született
érdemi döntés a Csipike Egyesület kérel-
mét illetõen, miszerint bocsássa rendel-
kezésükre az önkormányzat a Köztársa-
ság út 10. szám alatti ingatlanát. A testü-
let az elégtelen információkra hivatkozva
levette napirendjérõl a kérdést, és java-
solták az egyesületnek, hogy a problémák
megoldása esetén újra keressék meg a
testületet.

Bejelentések
Juhász János: Egy Dunaújvárosba ha-
marosan betelepülõ cég néhány beszállí-
tója keres telephelyet, üzemnek helyet.
Mi maximálisan támogatjuk, ha valaki itt
kívánja folytatni a tevékenységét.
Dr. Szabadkai: A vasúti parkolónál a vi-
lágítás mikor oldódik meg? Nagy igény
van rá, hogy éjszaka is ki legyen világítva,
pláne, hogy most már egyre korábban sö-
tétedik. A Mikes köz 7—9. számú társas-
ház elõtt a lámpa már idestova fél éve
nem ég, többször bejelentették, de a szol-
gáltató nem tett eleget a kötelezettségé-
nek. Hogyan lehetne jobban szorgalmaz-
ni az érintett kereskedõket, hogy tisztább
legyen a városközpont?
Etelvári: Az Árpád utcában parkol egy
nagy busz, már 4 órakor beindítja a kály-
háját, és elárasztja füsttel a környéket. A
lakók szóltak, hogy nem kellene ezt csi-
nálni, mire az illetõ azt mondta: költözze-
nek el onnan. Szombaton reggelre a köz-
pontban a vandálok csúnya világot csinál-
tak. A nyomravezetõnek jutalmat kellene
adni, ha törvényesen nem megy, akkor ja-
vaslom, hogy dobjunk össze 10 ezer Ft-ot.
A haranglábbal kapcsolatban Bereczk
Imre engem is megfenyegetett, ezáltal
pedig Sárbogárd városát is.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület november 16-ai nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�



Bogárd és Vidéke 2005. november 24. KÖZÜGYEK 5

Bûnbocsánatot, atyám!
Nedoba: Varga László hitoktatóhoz, az
ellenzéki frakcióvezetõhöz lenne egy
kérdésem. Jártatok Székelyudvarhelyen.
Mit hoztatok onnan? Megmondom, mi-
ért kérdezem ezt. Ugyanis az egészség-
ügyi és szociális bizottság ülése elõtt nem
voltak itt a székek a helyiségben, te pedig
jópofán és ironizálva azt mondtad, hogy
talán az ukránok felpakolták és elvitték.
Visszautasítom ezt a felháborító viselke-
dést, és azt, hogy leukránozod õket, ami-
kor õk kárpátaljai magyarok. Ez elfogad-
hatatlan egy képviselõtõl is, hát még egy
egyházi személytõl. Nemsokára jön a sze-
retet ünnepe, és te beöltözöl, beszélsz a
szeretetrõl és az összefogásról. Hogy
tudsz így önmagaddal szembenézni? Ké-
rem, hogy nyilvánosan most kérjél bocsá-
natot a beneiektõl, mivel a két helyi újsá-
got elküldjük Bene polgármesterének.

Lottóláz és lámpafény
Õri Gyula: Nagyhörcsökön a belsõ utcá-
ban a közvilágítás nem megfelelõ.
Ugyancsak Nagyhörcsökön már többször
fel lett újítva a buszmegálló, de a vandá-
lok mindig tönkreteszik azt. Mivel hiány-
zik a burkolat a vázról, az emberek nem
tudnak beállni alá, mert megáznak. Töb-
ben jelezték, hogy amióta Pusztaegresen
a posta más tulajdonában van, azóta
nincs lottófeladási lehetõség, és be kell
járni Sárbogárdra.
Tóth: A Katona és István u. keresztezõ-
désében a járdalapokat kellene a Katona
u. végén megigazítani kevésbé lejtõsre,
mert az utóbbi idõben többen elestek.
Nagyon forgalmas az a keresztezõdés, és
az egyik oldalon van csak járda.
Fülöp I.: A Jókai utca sarkán már hetek
óta nem világít egy lámpatest. A harang-
lábbal kapcsolatban Bereczk Imre engem
is felhívott. Én csak azt kifogásolom: ha
én egy területet be akarok építeni, mert
van pénzem, akkor megkérdezem elõ-
ször a tulajdonost, hogy vajon beléphe-
tek-e oda. Hiába 98%-ban magyar lakosú
Bene község, akkor is Ukrajna, és ukrán
marad. Ha magyarokról beszélünk, ak-
kor ne különböztessünk meg, de arra

azért vigyázzunk, hogy itt mi döntsünk,
ne az ukránok vagy az erdélyiek. (Kedves
Beneiek! Mivel postán megkapják az újsá-
got, ezúton szeretnénk megkérdezni: az
utóbbi két mondatért nem kellene bocsá-
natot kérni a következõ Naplóban? Üdvöz-
lettel: a szerkesztõk.)

Horváth Tibor,
mint Don Quiote

Horváth: Megütköztem azon, hogy majd
100 millió Ft értékû közvagyont akartok
most értékesíteni. Ha olyan jól megy,
hogy szökõkutat csinálunk, meg 7 millió-
ért ünneplünk, akkor miért kell 10 millió-
tól megszabadulni? De én Don Quiote
vagyok csak köztetek. Megszavaztuk
Benét mi is, nem volt semmi kifogás elle-
ne, õk is magyarok. Itt az idõvel volt gond
— november 4-én szállta meg az orosz
hadsereg Kádár János segédletével az or-
szágot, leverték a forradalmat, és ez
gyásznappá lett nyilvánítva. Én azon a na-
pon nem pezsgõzni meg ünnepelni sze-
rettem volna. Egy megemlékezésen vol-
tam gyertyát gyújtani. Más: megkeresett
egy anyuka, hogy egy biciklitárolót sze-
retnének kérni a bölcsõdéhez, és kérik,
hogy akik nem a gyereket viszik a bölcsõ-
débe, azok ne parkírozzanak ott. A rend-
õrségi parkolóval szemben derékig érõ
gaz van. A volt szeméttelepen 30 ezer fa-
csemetét ültettek el. Gondozza õket vala-
ki? Az Ady E. úti lakóteleprõl szóltak,
hogy a fa szeméttárolóban nincsen sze-
meteszsák, így a résein kihullik a szemét,
és a szemétszállítás is akadozik. Ugyan-
csak kérték, hogy gyakrabban nyírják a
sövényeket a járda mellett. Miért fize-
tünk mi ki a Közév Kft.-nek annyi pénzt,
ha ennyi probléma van a városban?
Bódai: A Szent István és Tinódy út egy-
egy szakaszán nincsen járda, emiatt a gya-
logos közlekedés az úttesten történik,
ami balesetveszélyes. Mikor épül meg a
buszváró az Ady E. út 95. elõtt? A Csík
u.-val szemben, a 63-as fõút túlsó oldalán
az aszfaltburkolat fel van gyûrve.

Mit érdemel az a bûnös…?
H. Varga: Nem tagadom le, amit mond-
tam. Én is el tudom küldeni a határain-
kon túl élõ magyar testvéreinknek az új-
ságot. De akkor abban jelenjen meg egy

nyilvános bocsánatkérés azok részérõl,
akik december 5-én arra buzdítottak,
hogy nemmel szavazzunk.
Gábris: Szeretném a hivatalnak megkö-
szönni a külterületi utak rendbetételét
sok gazdatársam nevében is.
Ferencz: Nálunk is megesett magasabb
szinten, hogy valaki elszólta magát, és
nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie,
hogy rossz vicc volt. Õ lemondott, levon-
va a konzekvenciákat. Kislókon az E-on
valamelyik alvállalkozója rendkívül or-
mótlan, durva módon nyeste meg a fákat.
A múlt évben virágzáskor tették ugyan-
ezt. Szeretném, ha a mûszaki osztály ré-
szérõl menne egy hivatalos megkeresés
az E-on felé. Mi azon dolgozunk, hogy
valamilyen faluképet próbáljunk kialakí-
tani, és akkor jön egy ilyen alvállalkozó,
és tönkreteszi az egészet. Kislókon a Sza-
badság és az Úttörõ u. sarkán van egy
buszmegálló, ahol az idõsebbek nagyon
nehezen tudnak a buszról leszállni. Meg
kellene nézni, hogyan lehetne megoldani
ezt a problémát.

Intim percek
P. Varga: A Sárréti Híd címlapján megje-
lent fotóból ne vonjon le senki semmilyen
következtetést. Véletlenül kerültem Ne-
doba Károly és Etelvári képviselõk közé,
amit nem szégyellek, csak mondom, hogy
ez nem a koalícióban való részvételemet
jelenti. Bár úgy tûnik a dolog, hogy Ne-
boba Károly bal válla szépen hajlik felém.

Ki kit mószerolt?
Horváth: Varga atyának volt egy kérése
december 5-ével kapcsolatban.
Dr. Szabadkai: Honnan tudod, hogy mi
mire szavaztunk?
Horváth: Csak rátok kell nézni.
H. Varga: A nemre való buzdításra is van
tanú.
Etelvári: Ti egy elszólásból országos bot-
rányt csináltatok, atyám! Ne haragudjál,
nem akarom idézni, pedig abban semmi-
féle rasszizmus nem volt.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

szabadfelhasználású 1,29% kamatozással
AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.
Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig

a következõ telefonszámokon:

06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392

NAGY KARÁCSONYI AKCIÓK
a FAIR 2002 Kft.-nél!

Sarok- és 3+2+1-es ülõgarnitúrák-
10-15%-os kedvezménnyel!

Hajni 3+1+1 83.500 Ft
Bea 3+2+1 93.500 Ft
Torino 3+1+1 108.500 Ft
Cleopátra 3+2+1 113.500 Ft

Sarkok 49.500 Ft-tól, továbbá franciaágy
24.000 Ft-tól, heverõ 13.400 Ft-tól,

fotelágy 13.500 Ft-tól,
ágyazható rekamié 35.500 Ft-tól.

Akciónkban, ha most
megrendeli bútorát

a téli hónapokra
(dec., jan., febr.)

10-15%-os kedvezményt adunk.
Házhoz szállítással várjuk

kedves vevõinket és megrendelõinket.
FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.
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25 éves a Mikes közi óvoda
Fennállásának 25. évét ünnepelte a Zen-
gõ Óvoda Mikes közi épülete pénteken
délután. A hét folyamán különféle, játé-
kos programokkal, faültetéssel emlékez-
tek az intézmény dolgozói és csemetéi a
negyedévszázados évfordulóra. Ez alka-
lomból két volt óvodás: Molnár Orsolya
és Zsuzsics Renáta képeibõl, illetve fotói-
ból is állítottak ki válogatást az aulában.
Sõt, egy jubileumi újságot adtak ki,
amelyben az eltelt évekre való visszate-
kintésen kívül szerepel az óvoda jelene, a
gyerekek rajzai, „mondásai”, valamint
egy interjú egy volt, ígéretes óvodással,
Lovász Balázzsal.
Az ünnepséget — melyet a két egykori
óvodavezetõ, Bencz Istvánné és Etelvári
Zoltánné is megtisztelt jelenlétével —,

Balázsné Csek Margit óvodavezetõ nyi-
totta meg. Beszéde végén az óvoda dol-
gozói nevében egy csokor virágot nyújtott
át Bencz Istvánnének, aki 1980-ban kezd-
te meg itt a munkát, és 16 éven keresztül
irányította az intézményt.
Tóth Zoltán önkormányzati képviselõ, az
oktatási bizottság elnöke köszöntõjében
régi óvodásként, majd szülõként megélt
élményeit elevenítette föl. Végül kifejtet-
te: a képviselõ-testület igyekszik segíteni
az óvodát a lehetõségeihez mérten, hogy
zökkenõmentes lehessen az itt folyó
munka.

Születésnapot ünnepelt az óvoda
Hihetetlen, hogy már 25 év telt el azóta,
hogy a sárbogárdi Mikes közi óvodát
1980. november 7-én átadták és a gyer-
mekek birtokukba vették. Érdekes, hogy
az emberek a városban még mindig új
óvodaként emlegetik, pedig már 25 éves.
Ezt az ünnepséget ugyanúgy lázas készü-
lõdés elõzte meg, mint 25 éve az átadását.
Most is az óvó nénik, dajka nénik, óvodás
gyermekek és a szülõk sokat szorgoskod-
tak, hogy minden szép és jó legyen, hogy
méltóképpen ünnepelhessük meg ezt a
negyedszázados születésnapot 2005. no-
vemberében.
Ezért is örültünk, hogy sokan eljöttek és
együtt ünnepeltek velünk.
Ezt az ünnepet egy háromnapos ünnep-
ségsorozattal kezdtük óvodásaink szá-
mára: volt játékos, zenés torna, sportver-
seny, alkotónap, melyen gyermekek, szü-
lõk együtt dolgoztak: csuhéztak, agyagoz-
tak, gyertyát öntöttek. Pénteken délelõtt
az óvó nénik báboztak a gyermekeknek,
és együtt táncoltak kicsik és nagyok. A ju-

bileumi faültetés és a szüli napi torta sem
maradt el, amely szintén nagy élmény volt
az óvodásainknak.
Büszkék vagyunk, hogy olyan gyermekek
kerültek ki óvodánkból, akik ma már si-
keres felnõttek és ez alkalommal vissza-
jöttek hozzánk. Molnár Orsi különbözõ
mûvészi technikákkal készített munkáit
állította ki. Zsuzsics Renátának pedig a
gyermekeinkrõl készített nagyon szép fo-
tóit csodálhattuk meg. Örültünk, hogy
ünnepségünkre eljött Molnár László is,
és csodálatos trombitajátékával kápráz-
tatott el minket, akit testvére, a szintén
volt óvodásunk, Molnár Hedvig kísért.
Bíró Krisztina könnyûzenei elõadását is
élvezettel hallgattuk.
Aki eljött 2005. november 18-án és együtt
ünnepelt velünk, az nagyon jól érezte ma-
gát.
Ahhoz azonban, hogy minden ilyen jól si-
kerüljön szükségünk volt segítõkre, tá-
mogatókra.

Nekik ezúton is szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni a segítségükért.
Támogatóink voltak: Fõtéri cukrászda;
Print City Nyomda (Katona József); Tóth
István, pékség; Fûrészné Zsuzsa, edényköl-
csönzõ; Horváth István, mûv. ház; Molnár
Zoltán, zöldségbolt; Iker János, Patkó étte-
rem; Irka-Firka, Szénássy papírbolt.
Nagyon sokat segítettek, köszönjük ne-
kik is: Zobák Pálné (szakács néni); Far-
kasné Horváth Ágnes és a Mészöly Géza Is-
kola konyhájának dolgozói, Szénási Csaba
és felesége Mariann, Nagyné Rehák Júlia,
Rézmann Ágnes a Zeneiskolából.
Minden szülõnek köszönjük, hogy segí-
tett nekünk, de közülük is azoknak, akik a
legtöbbet tették: Szenténé Mónika, a Szü-
lõi szervezet elnöke; Szabó Ferenc és felesé-
ge Ildikó; Mojzer házaspár; Bohárné Tündi
és Burjánné Rigó Mónika.

Mikes közi óvoda dolgozói és óvodásai

Folytatás a következõ oldalon�
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Harmadik életévét ünnepelte a nyugdí-
jasklub Nagylókon november 16-án dél-
után a kultúrházban. Az évfordulóra
Faltin Margit öltöztette díszbe az õsz vi-
rágaival a nagytermet. A születésnapot
disznótoros vacsorával ülte meg a tagság.
A disznót Barabás György és Finta Imre
vágták le. A puding próbája az evés, szok-
ták mondani — így a két „böllér” sem ma-
radhatott ki az ünnepi falatozásból. Nem
kellett szégyenkezniük sem nekik, sem a
szakács néniknek. A kiadós és ízletes ét-
kek után mindenki megnyalhatta a tíz uj-
ját.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Tóth József polgármester is, aki köszön-
tõjében ekképp szólt: Még fiatal a gyer-
mek, vagyis a klub, de nagyon dinamikus,
hiszen állandóan szövik a terveket, és
meg is valósítják azokat, minden rendez-
vényen aktívan részt vesznek. Jó lenne,

ha a fiatalokból is összeverbuválódna egy
ilyen tevékeny csapat. Az önkormányzat
további támogatásáról biztosítva õket,
sok sikert és egészséget kívánt a mûkö-
déshez. Külön gratulált a nyugdíjasklub
Jokli Istvánné Katica vezette énekkará-
nak a szabadegyházi minõsítõ versenyen
elért eredményhez: az aranyéremhez.
Fellner Róbert, a klub elnöke röviden
összefoglalta a három együtt töltött év
eseményeit. Mint mondta, a legfonto-
sabb, hogy az eltelt éveket EGYÜTT csi-
nálták végig.
A születésnap alkalmából a jelenleg 52
fõs klub jelenlévõ tagjai pezsgõvel koc-
cintottak. A vacsorát követõen pedig a
sárbogárdi Rozgonyi zenéjére ropták ké-
sõ estig a táncot.

Hargitai Kiss Virág

Születésnapi partiSzületésnapi parti

NagylókonNagylókon

Faültetés
Kislókon

140 vérszilvafát ültettek el az út mentén a
kislókiak társadalmi munkában a hétvé-
gén. A facsemetéket Ferencz Kornél ren-
delkezésére álló képviselõi keretbõl vásá-
rolták. Nagyon remélik, hogy ezeket nem
fogják majd olyan barbár módon meg-
csonkítani, ha megnõnek, mint ahogy tet-
ték azt az E-on megbízottai Lisziék háza
elõtt a hársfákkal.

/H/

Az ünnepi mûsor keretében elsõként a
Maci csoport mutatott be egy lakodalmas
játékot a Halacska csoport kislányainak
közremûködésével. Õket három tehetsé-
ges fiatal, valamikori óvodás követte: Bí-
ró Kriszti könnyûzenei dallamokat éne-
kelt, Molnár László és Molnár Hedvig
pedig trombitán és zongorán adott elõ
egy komolyzenei mûvet. Végezetül az
óvónõk énekkara sorakozott föl Szénási-
né Szabó Mariann kíséretével. Az óvoda
indulója közben (amit az egyik óvónõ írt)
a dajka nénik egy hatalmas tortát toltak
be az aulába, amin a gyertyákat közösen
gyújtotta meg az épület összes dolgozója,
együtt énekelve a közönséggel Halász Ju-
dit: Boldog születésnapot! címû számát.
Az ünnepséget koccintás, állófogadás,
majd zenés est követte.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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MEGASZTÁR KOMÉDIA
A hosszúra nyúlt meleg, kora õszi napok
elmúlásával, amikor az ember már beszo-
rul a szobába, és keresgél a tv-mûsorok
között, már–már nem tudtam, mi bajom.
Hiányérzetem volt, rájöttem, mi az: hát, a
TV2 szerdai Megasztár mûsora, amit már
nagyon vártam, s mindig megnézek.
Tehát most is elkezdõdött a jelentkezõk
meghallgatása, összeállt (ült) a zsûri is
(bár nem a megszokott összetételben).
Jelentkezõ most is, mint az elõzõ évben
minden rétegbõl és korosztályból volt bõ-
ven. A legtöbbnek nem volt hangja, meg-
jelenése, elõadókészsége, de azért akadt
jó hangú fiatal is.
Jó mulatság nekem minden évben ez a
mûsor, az ifjú tehetségek kutatása, kere-
sése, nem utolsó sorban a zsûritagok
idõnkénti megnyilvánulásai, megjegyzé-
sei, viselkedése néha többet érnek, mint
egy szilveszteri kabarémûsor. Legutóbb
is a kedvenc és újonnan vásárolt relaxáló
fotelembõl kezdtem nézni az adást, de a
rázkódástól, a röhögéstõl átültem egy
másik fotelba — féltettem az új fotelt —,
nehogy leszakadjon alattam, mert nem
egy erõs, ámde divatos tákolmány. Mind-

ezt a zsûritagok magatartása váltotta ki
belõlem, akik pár sikertelen „kornyiká-
ló” énekes után már magukon kívül vol-
tak. Betetõzte ezt, hogy az egyik zsûritag
unalmában a kávéscsészéje fülén keresz-
tül nézte (hallgatta) a jelentkezõt. Én itt
már alig bírtam cérnával; míg a „Setten-
kedõ” már néha nem tudja, hová tegye a
lábait, „hányják-vetik” magukat, a meg-
hallgatásokkor is bohóckodnak, némely-
kor gúnyolódnak is kicsit tréfálkozva. Az
egészben csak Soma az, aki minden je-
lentkezõt áhítattal figyel, igazgatja rafi-
nált blúzait, gyöngyeit, míg végül egy le-
hengerlõ megjegyzéssel minõsíti a pro-
dukciót.
A meghallgatások vége felé, az elmúlt
szerdán is, már a kimerültség és fáradtság
látszott a zsûritagokon, mígnem szinte
utolsóként berobbant egy csinos, barna,
magas, fürtös fiú, aki elbûvölõ hangjával,
jó elõadókészségével szinte felrázta a
zsûrit elõbbi tespedtségébõl, s egybõl
felélénkültek.
Ez a bátor kiállású, színpadra termett, jó
torkú fiú nagy meglepetés volt, Péli Bar-
na még a száját is nyitva felejtette egy kis

idõre, szinte táncra perdültek, verték az
asztalon a taktust.
Nem kétséges, hogy visszahívták a követ-
kezõ meghallgatásra is, és még pár jelent-
kezõt.
Biztos vagyok benne — s ehhez csak pár
hónapnak kell eltelnie —, hogy ez a szõke
fiú rövid idõ alatt nagy sikert arat majd a
számaival a színpadon, s most úgy tûnik
dögleni fognak érte.
Csak az egészben azt nem értem, hogy
egyes jelentkezõknek nincs annyi önkriti-
kájuk, hogy hangjuk nem alkalmas a szín-
padra, s megjelenésük sem, a felkészítõik
sem figyelmeztetik erre; egyáltalán, hogy
van „bátorságuk” jelentkezni egy ilyen
meghallgatásra?
Minden esetre a szerdai napok Mega-
sztár mûsorát továbbra is figyelemmel kí-
sérem, s remélem akadnak még közöttük
új Oláh Ibolyák, Tóth Veronikák és per-
sze szõke, fürtös, gitáros fiú is, aki már
kész „sztár” és befutó, s én már õt bejut-
tattam a nyertesek közé.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Szeressük egymást, gyerekek!
A sárbogárdi nyugdíjasklub vasárnap délután tartotta megala-
kulásának 28. évfordulója alkalmából rendezett vacsoraestjét.
Erre meghívták Lengyel Zoltán és Szabados Tamás országgyû-
lési képviselõket, Juhász János polgármestert, Etelvári Zoltán
és Nedoba Károly képviselõket, a töbörzsöki és a sárszent-
miklósi társklubok képviselõit. Gazdag Béláné klubvezetõ kö-
szöntötte a vendégeket. Az esten ajándékkal és virággal kö-
szöntötték az idén 80 éves tagokat: Sutyor Jánosnét, Tombor
Józsefnét és dr. Lendvai Györgyöt.
A vacsora tálalásáig színes mûsorral szórakoztatták a tagságot
és vendégeiket, melyet Szûcs Mihályné konferált fel. A mûsor-
ban Molnár Györgyné és Simon Juliska énekelt, Lakatos
Józsefné pedig szép verset adott elõ. Tóth Gyuláné, Jobban Já-
nos és Schönborn Józsefné szintén verset mondott, dr. Lendvai

György hegedült. Új próbálkozásként Sári Andorné és Schvatz
Istvánné jelenetet adott elõ. Az alkalmi népdalkör népdalcso-
korral mutatkozott be, és természetesen színre léptek ismét a
cigánytáncosok is. Még Etelvári és Nedoba képviselõket is meg-
táncoltatták. A zenét Simon István és húga szolgáltatták. Az
Amadeusból hozott vacsora és a saját készítésû sütemények el-
fogyasztása után késõ estig táncoltak a vendégek.
Végezetül az egyik versmondó, Scönborn Józsefné által elõa-
dott szép versbõl idézek:

„Vannak szeretet-egyetemek
Magasak, mégsem elérhetetlenek,
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok,
Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.”

Hargitai Lajos
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A tüdõgyulladás védõoltása alkalmas
a madárinfluenza megelõzésére

A tüdõgyulladás elleni védõoltás alkal-
mas lehet a madár- és emberi influenza
géncseréjébõl kialakuló, új típusú influ-
enza megelõzésére — állítja dr. Berencsi
György, az Országos Epidemiológiai
Központ virológusa. Közel 100 féle tüdõ-
gyulladást okozó baktérium létezik, aki
szerint az új influenza megelõzésének
egyik lehetõsége az, ha a veszélyeztetett
emberek — az idõsek és egyes betegség-
csoportban szenvedõk — tüdõgyulladás
elleni védõoltást kapnak. Ez akár a felére
is csökkentheti a járvány áldozatainak
számát.
A védõoltás többféle baktérium ellen
véd. Az oltóanyagot Maurice Hillemann

amerikai kutató vezetésével fejlesztették
ki az 1970-es években, és a mintegy 80 fé-
le baktérium közül annak a 23-nak az el-
lenanyagát képes megtermeltetni az em-
beri szervezetben, melyek a tüdõgyulla-
dások döntõ többségéért felelnek.
Ezt a betegséget fõleg azok kaphatják el,
akiknek a szervezete valamilyen okból le-
gyengült: elmúltak 60 évesek vagy vala-
milyen krónikus bajban, például szív- és
érrendszeri, légzõszervi-, máj- vagy cu-
korbetegségben szenvednek, alkoholis-
ták, vagy esetleg immunrendszerük vala-
mi — lépirtás, daganat, rosszindulatú
vérképzõ szervi betegségek — miatt le-
gyengült. Ide sorolhatók azok is, akik idõ-

sek házában, vagy testi, szellemi sérültek
otthonában élnek. Nekik feltétlenül in-
dokolt ezt az oltóanyagot beadni.
„Így aki a nagymamát, nagypapát meg
akarja védeni, az baktérium ellenes vak-
cinát kér” — mondta a virológus.
A tüdõgyulladás megelõzését szolgáló ol-
tóanyag a beadást követõ két héten belül
létrehozza a védettséget, és már akár 2
éves kortól is alkalmazható. A vakcina
hatása 5-10 éven át fennmarad. Tehát
már most lehet tenni egy lépést azért,
hogy egy esetleges madárinfluenza világ-
járvány bekövetkeztével ne legyenek az
emberek kiszolgáltatva a betegségnek.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Még alig kezdõdött el a tanév, de már a következõ elõkészítésével foglakozunk. Bi-
zonyára sok negyedikes és nyolcadikos diák is így tesz. Ezért beiskolázással kapcso-
latos tájékoztatóra hívjuk iskolánkba, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskolába az érdeklõdõ diákokat és szüleiket.
A négyosztályos gimnáziumról és a nyelvi elõkészítõ évfolyamról 2005. december
1-jén 14.30 órakor, a szakközépiskoláról 2005. december 1-jén 15.30 órakor, a
nyolcosztályos gimnáziumról (a nyolcadikosok pályaválasztási útmutatójában
megjelentektõl eltérõen) november 26-án, 9 órakor hallhatnak a bennünket meg-
jelenésükkel megtisztelõk.

Boda János igazgató

VÁLTOZÁSOK A VÉDÕOLTÁSI RENDBEN
2006. JANUÁR 1-JE UTÁN

A védõoltásokkal megelõzhetõ fertõzõ
betegségek hazai, igen jó járványügyi
helyzetét csak úgy õrizhetjük meg to-
vábbra is, ha az életkorhoz kötött kötele-
zõ védõoltások teljesítése — az átoltott-
ság — a jelenlegi, EU-ban is elfogadott
98% felett marad.
A megfelelõ minõségû és mennyiségû ol-
tóanyaggal végzett átoltás eddigi 99,9%-
os gyakorlata bizonyítéka hazánkban a
járványügyi biztonságnak.
Magyarországon az életkorhoz kötött kö-
telezõ védõoltásokat elõíró oltási naptár-
ban 1999 óta (ekkor került bevezetésre a
8. osztályok részére e a Hepatitis B elleni
oltás) érdemi változás nem történt.
Az oltási rendszerünk megváltoztatását
indokolja, hogy az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) védõoltásokkal, oltó-
anyagokkal kapcsolatos szakmai irányel-

veinek az európai országokhoz hasonló-
an hazánknak is eleget kell tennie.
Az uniós csatlakozást követõen megnyílt
az oltóanyagpiac a hazai termelésû vakci-
nák mellett, a vakcinagyártás fejlõdése
következtében megjelentek a korszerûbb
oltóanyagok.
Kifejlesztésre kerültek olyan vakcinák,
amelyek egy oltással/szúrással egyre több
betegség ellen nyújtanak védelmet.
Mindezeket figyelembe véve a jogszabá-
lyi módosítást követõen, 2006. január 1-
jétõl kerül sor az új védõoltási rend beve-
zetésére.
A védõoltások hazai rendszerének alap-
ját képezõ életkorhoz kötött kötelezõ vé-
dõoltások továbbra is kötelezõek. Beve-
zetésre kerülnek EU-tagországaiban szé-
les körben használatos úgynevezett kom-
binált készítmények, vakcinák alkalma-
zása. Lényeges változás az oltandók vo-

natkozásában kevesebb megjelenés, ke-
vesebb szúrás, így kevesebb reakció for-
dulhat elõ (pl. 3 éves korig az eddig alkal-
mazott 10 oltás és négyszer OPV csepp
helyett a kombinált oltóanyagok alkal-
mazásával 7 oltásban részesül az oltan-
dó). A tudomány mai állása szerinti leg-
korszerûbb vakcinák kerültek megvásár-
lásra, így megvalósulhat az „esélyegyen-
lõség”, tehát minden oltandó a korszerû
oltóanyaggal részesül védõoltásban.
A szakmai irányelveknek megfelelõen a
védõoltásokat végrehajtó, abban résztve-
võ egészségügyi dolgozók (házi orvosok,
házi gyermekorvosok, eü. védõnõk) min-
den információval rendelkeznek, ezért
javasoljuk, hogy a szülõk a védõoltások-
kal kapcsolatban felmerült kérdésekkel
bátrán forduljanak hozzájuk.

ÁNTSZ Sárbogárd Városi Intézete

Személy- és

vagyonvédelmi

tanfolyam

indul a WOLF KFT. szervezésében

2006. január elején.

Részletfizetési lehetõség.

A sikeresen végzettek részére

munkalehetõséget biztosítunk.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet

munkaidõben: 06 (25) 520 255,

illetve 06 (30) 268 7271.
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Fülön csípték a besurranókat
A. S. monori, valamint B. L. péteri lako-
sok eddig ismeretlen harmadik társukkal
november 10-én, 11.35 órakor ajtókife-
szítés módszerével behatoltak S. M.
hantosi magánlakásába és onnan mûsza-
ki cikkeket, ékszert és készpénzt tulajdo-
nítottak el 221.000 Ft érékben.
Ismeretlen tettes november 11-én, 1.20
órakor S. Gy. sárosdi lakos által üzemel-
tetett Hantos, Rákóczi úti Faház sörözõ-
be ajtókifeszítés módszerével behatolt,
ahol kutatást végzett és dohányárut tulaj-
donított el. A bûncselekménnyel okozott
kár: 136.400 Ft, a rongálási kár kb.:
20.000 Ft.

Jól kiszúrtak vele
A Sz. G. sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki november
12-én, 15.00-17.30 óra közötti idõben Ce-
cén, a lezárt személygépkocsi jobb elsõ
ajtó üvegét kitörte, és abból eltulajdoní-
totta fekete színû autós táskáját, melyben
különféle iratai, 30.000 Ft készpénz volt.
Az autó jobb belsõ gumiját is kiszúrták.
Lopási kár kb. 70.000 Ft, míg rongálással
kb. 45.000 Ft kár keletkezett.

A döglött ló esete
Csalás vétség meglapozott gyanúja miatt
nyomozás indult S. R. sárbogárdi lakos
ellen, aki november 10-én S. A. nagylóki
lakossal lócserét hajtott végre, aki a csere
után boldogan vezette haza új lovát. Örö-
me azonban nem tartott sokáig, mert a ló
a hazaérkezést követõen megdöglött.
Ekkor a károsult visszament Nagylókra,
és elhozta onnan a régi lovát. Ezt az intéz-
kedést a cseretárs vitatta, és feljelentést
tett a rendõrségen.
Ismeretlen tettes november 12-re virra-
dóra betört Sárbogárd, Videoton sport-

pályán lévõ öltözõjébe, ahonnan eltulaj-
donította N. A. sárbogárdi lakos gázpa-
lackját. A lopással okozott kár kb.: 15.000
Ft.
Ismeretlen tettes(ek) november 11-én,
23.00 óra és november 12-én, 8.00 közötti
idõben betört(ek) Sárbogárd, Sallai-ta-
nyán lévõ vadászházba, ahol kutatást vé-
geztek és kb.: 3.000 Ft rongálási kár kelet-
kezett, valamint a mellette lévõ K. M. bu-
dapesti lakos tulajdonát képezõ jelenleg
lakatlan házba, és onnét eltulajdonított-
(ak) 1 db motoros láncfûrészt, melynek
értéke kb.: 25.000 Ft.

Jótettért jót ne várj
Á. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen személy ellen, akinek kiléte
fényképbemutatás alapján nyert beazo-
nosítást, így a személy B. A. I. komlói la-
kos. Nevezett személy, mint hajléktalan
kérte a sértettet, hogy tanyájára 6-án en-
gedje be. Á. I. megsajnálta és szállást
adott nevezettnek, aki november 10-ére a
kútra szerelt benzinmotoros aggregátort
eltulajdonította, majd a tanyáról eltûnt.
A lopással okozott kár 51.000 Ft.

Elvitte az alumíniumot
A sárbogárdi ÁFÉSZ sérelmére novem-
ber 14-re a Sárbogárd, Árpád-lakótelep
26. szám alatti raktárról ismeretlen, a fel-
sõ homlokzaton lévõ alumínium csíkot,
valamint a keleti és nyugati oldalon az
alumínium borítást letépte, a tetõt borító
vaslemezbõl kb. 50 m2-t tulajdonított el.
Az alumíniumból kb. 15 m2 hiányzik.

Elcsórt mobiltelefonok
és bankkártyák

Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
L. Z.-né nagylóki lakos feljelentést tett
fia nevében, aki november 4-én hantoson
volt házibuliban. Kabátja bezipzárazott
zsebében lévõ Sagem My-V 56 típusú te-
lefonját ismeretlen az éjszaka folyamán
eltulajdonította. Okozott kár kb. 20.000
Ft.

A Sárbogárd, Szent István úton található
Vénusz vegyeskereskedésben november
14-én, 12.00-15.00 óra közötti idõben is-
meretlen személy Sz.-né Sz. K. eladó fi-
gyelmét elterelve a pultról eltulajdonítot-
ta Samsung X640 típusú mobiltelefonját,
mellyel kb. 50.000 Ft kára keletkezett.

M. L.-né alapi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki november 15-én,
11.00-12.00 óra közötti idõben az alapi
óvoda nyitott termébõl eltulajdonította
tárcáját, melyben különféle iratai, Nokia
6610i/SL mobiltelefonja, 4.000 Ft kész-
pénze, OTP bankkártyája volt. Késõbb a
dunaföldvári K&H Bank automatájánál
100.000 Ft-ot levettek számlájáról. Ösz-
szesen okozott kár 133.000 Ft.

K. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki november 17-re
virradóra Sárbogárd, Köztársaság úton
üzemelõ élelmiszerboltba ajtófeszítés
módszerével bement és különféle édessé-
get, italt, dohányárut tulajdonított el. Lo-
pási kár kb. 110.000 Ft, míg rongálással
kb. 1.000 Ft kár keletkezett.

Üsd, vágd, nem apád!
Nyomozás indult garázdaság vétség meg-
alapozott gyanúja miatt B. F.-né vajtai la-
kos ellen. Nevezett november 14-én.
11.15 óra körüli idõben Vajta, Szabadság
tér 10. szám alatt található ABC elõtt M.
J. (fiával) bántalmazta P. T. vajtai lakost,
aki a bántalmazások következtében
könnyû sérüléseket szenvedett.

Fakivágás társadalmi
munkában

A Fejér Megyei Állami Közútkezelõ
KHT. Sárbogárd sérelmére november
10-15-e között Sáregres-Õrspuszta kö-
zött a 6307-es út, 7+800-900-as km szel-
vényben az út menti fákból ismeretlen
tettes kb. 50 db-ot a talajjal egy szintben
kivágta, majd összerendezte.

Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium
Központi iskola:

7081 Simontornya, Hunyadi út 15. Tel.: 06 (74) 486 914,
gimnázium épülete:

7081 Simontornya, Gyár út 1-5. Tel.: 06 (74) 486 312.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kara

keresztféléves felsõfokú
szakmai képzést indít

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS
GAZDASÁGI TERVEZÕ SZAKON,

helyileg a simontornyai gimnáziumban és korhatár nélkül.
A képzés 4 féléves, a tanórák a hét minden munkanapján 13-17 óráig tartanak.

Hivatalos jelentkezés végsõ határideje: 2006. január 15. A képzés februárban indul.

A felsõfokú képzésben résztvevõk a fõiskolával kötnek hallgatói szerzõdést,
mely állami finanszírozású (tandíjat, költségtérítést nem kell fizetni).

A képzésrõl, a felvételi lehetõségekrõl egyéb információt a gimnáziumban
Tóthné Unghy Ilona tagozatvezetõtõl lehet kapni a 06 (74) 486 312-es telefonon.

Vámi István igazgató
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
VIII. forduló eredményei

B. B. Truck SE—Old Boys 0-7 (0-3)
Vezette: Nagy S. B. B. Truck: Berecz, Ba-
lázs, Dobroviczki, Kovács, Simon. Csere:
Bognár. Old Boys: Porkoláb, Brúzsa,
Kazsoki, Huszár, Soós.
Túl korai volt a kezdés a két csapat játé-
kosai számára, hisz a B. B. Truck SE épp,
hogy megvolt, míg az Old Boys egy fõvel
kevesebb játékossal állt ki a mérkõzésre.
Talán ez volt a taktika? Elhitetni az ellen-
féllel, hogy nyeregben vannak? Végre
megérkezett Soós „bácsi” és mindjárt
lendületesebb lett az Old Boys játéka,
mely gólokban jutott kifejezésre. A má-
sodik félidõ kezdetére megérkezett Bog-
nár is a B. B. Truck-ból, de a csapat játé-
kába õ nem tudott lendületet vinni. A biz-
tos vezetés tudatában elég öregurasra
futballozva tovább növelte elõnyét az Old
Boys, és megérdemelten nyerték a mér-
kõzést. Góllövõk: Huszár (5), Kazsoki,
Soós.

Vasutas—Miklós-Cece Öregfiúk
3-5 (2-4)

Vezette: Nagy S. Vasutas: Althammer,
Rozgonyi, Guszejnov, Flõgl, Magyar.
Csere: Bozsoki, Lang, Horváth. Miklós-
Cece: Gyenes, Salamon, Klazer, Erdélyi,
Sohár. Csere: Kokics, Vámosi.
Érdekesen alakult a mérkõzés eredmé-
nye kétszer is a Vasutas szerzett vezetést,
de az M-C csapata jobban adogatott, csa-
patjátékot játszva elõbb egyenlített, majd
biztosan kihasználva a helyzeteket, meg-
nyugtató elõnyt szerzett, melyet a mérkõ-
zés végéig meg is tartott. Kiállítás: Gu-
szejnov 2 perc. Góllövõk: Flõgl (2), Ma-
gyar, illetve Klazer, Sohár (3), Erdélyi.
Magnum V. Bt.—Vidámfiúk 6-1 (4-1)

Vezette: Nagy S. Magnum: Györök,
Vinklmann, Csõgör, Lakatos, Bor. Cse-
re: Csendes, Mádi, Mihalkó. Vidámfiúk:
Németh, Oláh, Nyári, Horváth, Keresz-
tyén. Csere: Huszti L., Huszti R.
Támadólag lépett fel a Magnum, de a Vi-
dámfiúk felvették az odadobott kesztyût,
és megszerezték a vezetést. Ezzel a mai
napon a gólgyártást be is fejezték. Érvé-
nyesült a Magnum akarata, Bort nem
tudták tartani és a játékot nem erõltetve,
fölényesen nyertek. Góllövõk: Lakatos,
Bor S., illetve Keresztyén.

Légió 2000, Fair bútor—Enying
0-2 (0-0)

Vezette: Rehák S. Légió: Meggyes, Né-
meth, Egei, Csuti, Csizmadia. Csere:
Horváth, Szilágyi Cs., Szilágyi F., Orbán.
Enying: Varga, Pudelka, Poór, Vas F.,
Vass T. Csere: Körmendi I., Körmendi II.
Az elsõ félidõben nem bírt egymással a
két csapat, így a döntés a második félidõ-
re maradt. Nagy taktikai csata folyt a pá-
lyán a listavezetõ és a második helyen álló
csapatok között. A második félidõben ke-
ményedett a mérkõzés. Elõbb az egyik,

majd a másik együttes is emberelõnybe
került, de a lehetõséggel nem tudtak élni.
Szögletbõl, majd egy átlövésbõl szerzett
gólt az enyingi csapat, míg a Légió táma-
dásaiból két kapufára futotta. Nagy iram,
jó játék, megérdemelt gyõzelem. Sárga
lap: Egei. Piros lap: Egei, Németh 2-2
perc, illetve Körmendi I. 2 perc. Góllö-
võk: Körmendi II., Pudelka.

Flamengó—Memphis Plusz 4-4 (2-1)
Vezette: Rehák S. Flamengó: Lekner,
Tóth A., Killer, Verbóczki, Lakatos. Cse-
re: Banda, Tóth S. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Molnár. Csere:
Lóth, Roszkopf, Tar, Zámbó.
Meglepetésre a Flamengó szerzett veze-
tést. Az elalvó védõk és a kapus közremû-
ködésével egyenlített a Memphis. Hely-
zetek maradtak ki mindkét kapunál. Tá-
voli átlövésekkel kísérletezett a Memp-
his, de ez rendre elkerülte a kaput, végül
õk is összehoztak egy gólt és így elõnnyel
ment pihenni a Flamengó. A második fél-
idõ elején fokozta az iramot a Memphis,
mely góllá érett. Idegessé vált a hangulat,
hisz a gyõzelem mindkét csapat számára
fontos lett volna. Elõbb nyugodott meg a
Flamengó, így újból átvette a vezetést,
majd egyenlítés, vezetés, egyenlítés volt a
sorrend. Közben a Memphis büntetõt hi-
bázott. Igazi rangadó volt. A játék képe
alapján az eredmény igazságosnak
mondható. Sárga lap: Lóth. Góllövõk:
Killer, Tóth S., Verbóczki, Tóth A., illet-
ve Molnár (2), Herczeg, Takács.

Pusztaegresi fiúk—Toledó 2005
1-5 (0-2)

Vezette: Rehák S. Pusztaegres: Ébl,
Schmidt, Holcz L., Kurgya, Holcz T. Cse-
re: Õri Z., Tóth. Toledó: Csuti J., Bodoki,
Csuti T., Soós, Barabás R. Csere: Bara-
bás B., Horváth, Kiss A., Kiss L.
Végeredményben jól tartották magukat
a pusztaegresiek, de a Toledó jobb csapat
és megérdemelten nyerte a mérkõzést.
Góllövõk: Holcz L., illetve Barabás R.,
Kiss A., Horváth, Bodoki, Soós.

Haladás—DKS 2-5 (1-3)
Vezette: Rehák S. Haladás: Géczi,
Szalai, Balogh, Nagy, Hollósi. Csere:
Berzeviczy, Varga. DKS: Suplicz, Farkas,
Domján, Kelemen, Szabó. Csere: Kassai,
Kovács, Somogyvári.
Érdekesen indult a mérkõzés, egy dara-
big partiban volt a Haladás. Nagy nehe-
zen megtört a jég, mert emberelõnybe
került a DKS és azt kihasználta, majd nö-
velte az elõnyt. Szépített a Hali, de a kö-
vetkezõ támadásból az ellenfél is ered-
ményes volt. Ezzel kialakult az elsõ félidõ
eredménye. A második félidõben is a
DKS játéka volt a meghatározó. Gyõzel-
mük egy pillanatig sem forgott veszély-
ben, ezzel felkerültek a második helyre a
tabellán. Sárga lap: Berzeviczy. Piros lap:
Szalai 2 perc. Góllövõk: Nagy, Berzevic-

zy, illetve Farkas, Kelemen (2), Kovács,
Szabó.

Krencz Nagyker—Twister 4-1 (3-0)
Vezette: Rehák S. Krencz: Pálinkás, Kõ-
vágó, Simon, Gyenis, Somogyi. Csere:
Krencz, Petrovics, Ragyamóczki, Schne-
ider, Vámosi. Twister: Bayer, Katona,
Szabó, Papp, Bognár. Csere: Balogh,
Molnár.
Két találattal kezdett a Krencz-csapat.
Végre kiegészült a Twister is és két kapu-
fás lövés jelezte jelenlétüket. Mégis az
történt az elsõ félidõben, amit a Krencz-
csapat akart. A második félidõt elég
könnyelmûen vették, így az döntetlenül
végzõdött. Elég sok maradt ki mindkét
kapu elõtt. Góllövõk: Simon, Petrovics,
Somogyi, Schneider, illetve Papp.

OMV—Arsenal 3-1 (1-0)
Vezette: Nagy S. OMV: Nagy, Halasi,
Zsebõk, Killer, Gráczer. Csere: Sinka.
Arsenal: Haray, Derecskei, Kiss R., Ve-
res P., Lukács. Csere: Érsek.
Kiegyenlített küzdelemben, nagy taktikai
csata folyt a pályán. Nehezen szerezte
meg a vezetést az OMV. A második fél-
idõben valamivel jobb lett az iram, mely a
pontosabban adogató OMV-nek kedve-
zett, így csak a három pontnak örülhet-
nek. A csatárok adósak maradtak a jó já-
tékkal. Góllövõk: Zsebõk (2), Gráczer,
illetve Lukács.

Taki Team—Sárkeresztúr KIKE
4-6 (0-2)

Vezette: Nagy S. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Rohonczi R., Rohonczi G.,
Geiger. Csere: Juhász, Iván. KIKE: Visi,
Vörös, Hajdinger, Szauervein, Sütõ. Cse-
re: Kálmán, Lengyel.
Hajtós, jó iramú mérkõzésen a listaveze-
tõ, megnyugtató elõnyt szerzett az elsõ
félidõben. A Taki Team játékosai a nagy
lövésekre koncentráltak, ami nem veze-
tett eredményre. A második félidõt is két
góllal nyitotta a KIKE, sõt még vétett
egyet. Azt hitték, hogy biztos a gyõzelem.
Magára talált a Taki Team és egymás
után lõtt négy góllal szorossá tette az
eredményt, de a késõi hajrá csak erre volt
elég. Góllövõk: Rohonczi R., Geiger (2),
Juhász, illetve Lengyel, Hajdinger (2),
Sütõ (3).

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 7 - 1 46-21 21
2. OMV 6 - 2 53-18 18
3. Extrém 4 2 1 22-14 14
4. Memphis Plusz 4 2 1 22-16 14
5. Krencz Nagyker 4 2 2 28-16 14
6. Magnum 4 1 2 25-23 13
7. Flamengó 1 3 3 20-28 6
8. Taki Team 1 1 5 14-21 4
9. Vidámfiúk 1 1 5 12-43 4
10. Arsenal 1 1 5 14-21 4
11. Twister - 1 6 7-39 1

Folytatás a következõ oldalon�
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Góllövõlista állása:
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
I-II. Gráczer László, Sütõ Zoltán 15 gól,
III. Bor József 14 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 7 - - 63-7 21
2. DKS 6 - 1 34-16 18
3. Légió 2000-Fair bútor 5 - 2 24-10 15
4. Toledó 2005 5 - 2 39-23 15
5. Miklós-Cece Öregfiúk 5 - 3 27-16 15
6. Haladás 4 - 3 27-18 12
7. Vasutas 3 - 4 27-27 9
8. Old Boys 2 - 5 24-46 6
9. B. B. Truck SE 2 - 6 12-44 6
10. Devils 1 - 6 11-62 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 8 8-47 0

Góllövõlista állása:
Azonos pontszám esetén, itt a több rú-
gott gól a döntõ.
I. hely: Vas Tamás 21 gól, II. Vass Ferenc
17 gól, III. Huszár Lajos 15 gól.

Igazolt labdarúgók,
sportkör elnökök figyelem!

A bajnoki idény befejezése után a szerve-
zõk teremtornát rendeznek két korosz-
tályban: I. korosztály 13-17 év, II. korosz-
tály 17 év felett, szombat délutánonként
Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnokában, 2x20 perces já-
tékidõvel. A torna elsõ három-három he-
lyezett csapata díjazásban részesül. A
szervezõk az elsõ hat-hat csapat nevezé-
sét fogadják el.
Nevezni a 06 (20) 314 0389-ös telefonszá-
mon lehet.

– G. F. –

Folytatás az elõzõ oldalról�

Szerzõdések
Sárbogárd Város Önkormányzat kép-
viselõ-testületének 15/2005. (VL. 20.)
Ktr. számú, az önkormányzat tulajdo-
náról, a tulajdonosi jogok gyakorlás-
ról, a vagyonnal való gazdálkodásról
és értékesítésének egyes szabályairól
szóló rendelet 9. § (3) és (4) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen a kö-
vetkezõ szerzõdéseket tesszük közzé
(adatok Ft-ban):
Szerzõdés kötõ felek neve: Sárbogárd
Város Önkormányzata és VIZITERV
ALBA Kft., Székesfehérvár.
Szerzõdés értéke: 17.120.000.
Szerzõdés tárgya, megnevezése típu-
sa: Sárbogárd város, Alsótöbörzsök,
Sárbogárd, Sárszentmiklós és Rétszi-
las belterületének felszíni vízrendezé-
se vízjogi létesítési terv.
Szerzõdés idõtartama: 2005. október
30.– 2006. március 15.

Juhász János polgármester

Támogatások
Sárbogárd Város Önkormányzat kép-
viselõ-testületének 15/2005. (VL. 20.)
Ktr. számú, az önkormányzat tulajdo-
náról, a tulajdonosi jogok gyakorlás-
ról, a vagyonnal való gazdálkodásról
és értékesítésének egyes szabályairól
szóló rendelet 9. § (3) és (4) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen a kö-
vetkezõ szerzõdéseket tesszük közzé
(támogatások, adatok Ft-ban):
Kedvezményezett neve: Sárbogárd és
Térségéért Egyesület.
Támogatás célja: pályázatban megha-
tározott mûködési kiadásokhoz támo-
gatás.
Támogatás összege: 300.000.
Megvalósulás helye: Sárbogárd, Jó-
zsef A. út 15/b.,
Kedvezményezett neve: Árpád-tár-
sasház.
Támogatás célja: Árpád-lakótelep te-
rületrendezése.
Támogatás összege: 650.000
Megvalósulás helye: Sárbogárd, Ár-
pád-lakótelep 17-19.

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
A Fejér megyei Europe Direct iroda

Pályázatírási és
projektmenedzselési

praktikumok

címmel tanfolyamot indít minden ér-
deklõdõ számára, aki élni kíván az Eu-
rópai Unió által kiírt pályázati lehetõ-
ségekkel.
A képzés ideje: 30 óra. Helyszín: mû-
velõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Képzésre jelentkezni lehet: Europe
Direct iroda – Szili Valéria irodaveze-
tõnél. 8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14. Tel.: 06 (22) 340 479, 06 (30)
9161 562. e-mail: eipfejer@axelero.hu
Jelentkezési határidõ: 2005. novem-
ber 18.
A képzés várható kezdése: 2005. no-
vember 21. (hétfõ), 10 óra. Maximális
létszám: 15 fõ. Tanfolyam díja: 15.000
Ft/bruttó.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Sárbogárdi polgármesteri fórumok
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, hogy a Sárbogárd Város Ön-
kormányzata képviselõ-testületének szervezeti és mûködési szabályzatában foglal-
tak értelmében 2005. november 29. és december 7-e közötti idõben az alpolgármes-
terrel (és az érintett települési képviselõvel) közösen városrészi fórumokat tartok.
A városrészenkénti fórumok helye: idõpontja:

1. Töbörzsök, klubkönyvtár december 6., 18.00 óra
2. Sárbogárd, mûvelõdési központ december 7., 18.00 óra
3. Sárszentmiklós, klubkönyvtár december 5., 18.00 óra
4. Rétszilas, klubkönyvtár december 1., 18.00 óra
5. Pusztaegres, mûvelõdési ház december 2., 18.00 óra
6. Sárhatvan, klubhelyiség december 2., 16.30 óra
7. Kislók, kultúrterem november 29., 18.00 óra

Hivatalos fórumaimra ezúton is tisztelettel és szeretettel hívom és várom a városré-
szek minden lakóját.

Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2005. november 28-án (hétfõn),
16.00 órakor közmeghallgatást

tart, melyre meghívom.

A közmeghallgatás helye: Sárbogárd
Város Polgármesteri Hivatalának
díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Napirend

Sárbogárd Város Önkormányzatának
2006. évi költségvetési koncepciója.

Juhász János polgármester

Meghívó
A Roma Kisebbségi Önkormányzat

december 5-én, 13 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében

közmeghallgatást tart
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!

Horváth Gyula elnök
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Wukovics eldöntötte a mérkõzést

Sárbogárd—Mezõszilas 2-6 (0-3)
Sárbogárd: 80 nézõ, vezette: Piros Lász-
ló.
Sárbogárd: Mondovics, Hegedüs, Szabó
K. J., Ilyés (Szabó J.) Tomán, Kapusi,
Bognár, Csuti, Huszár, Szabó A. (Iványi),
Csendes.
Mezõszilas: Kotsics, Szilágyi, Varga,
Nagy, Kiss, Császár, Kecskés (Németh),
Kovács (Bontovics), Wukovics), Szepesi,
Illés (Juhász).
A hazaiak az elmúlt hetek gyõzelmi soro-
zatát szerették volna folytatni, és hazai
pályán gyõzelmi esélyekkel lépett pályá-
ra. Míg a vendégek az utolsó három for-
dulóban három vereséget szenvedtek, a
húsz kapott gól is bizonyítja, hogy védel-
mük bizony sebezhetõ.
Az elsõ helyzet a hazaiak nevéhez fûzõ-
dik. A 2. percben Bognár átadásával Ka-
pusi került gólhelyzetbe, õ azonban 10
m-rõl a kapusba lõtte a labdát. A 4. perc-

ben Kecskés 20 m-es lövése szállt kapu
mellé. A 9. percben egy ártalmatlan ven-
dégtámadás végén Wukovics szemfüles
gólt szerzett, 0-1. A 13. percben szilasi
szöglet, a beívelést Wukovics fejelte a há-
lóba, 0-2. A 20. percben Kecskés beadá-
sát a felfutó szepesi fejelte a hálóba, 0-3.
A háromgólos vezetés birtokában a ven-
dégek lendülete alábbhagyott és a hazai-
ak több formás akciót vezettek, ered-
ménytelenül. A 25. percben Csuti beadá-
sát Szabó A. közelrõl kapu mellé emelte.
A 32. percben Kapusi átadását Csendes
10 m-rõl kapu fölé lõtte. A 40. percben
formás hazai támadás végén Bognárt a
16-oson belül felvágták. A megítélt bün-
tetõt a kapufára lõtte. Az elsõ félidõrõl
elmondható, hogy még a vendégeknek
minden sikerült, addig a hazaiaknak
semmi. Bizonyíték a kihagyott 11-es.
A II. félidõt is a hazaiak kezdték jobban,
gólt mégis a vendégek értek el. A 47.
percben Ilyés közeli lövését védte a ka-
pus. A 49. percben Kecskés szabadrúgá-
sát Szepesi fejelte a hálóba, 0-4. Az 57.
percben Huszár góljával szépített a hazai
csapat, 1-4. A 64. percben újabb hazai gól.
Kapusi szabadrúgása a második hazai
gólt eredményezi, 2-4. A 71. percben

Kecskés beadását a csereként beállt
Bontovics lõtte a hálóba, 2-5. A 76. perc-
ben Kapusi szabadrúgását védte Kotsics.
A 87. percben Wukovics egyéni szólója
végén megszerzi csapata hatodik, önma-
ga harmadik gólját, 2-6.
Az elmúlt fordulók eredményes játéka
alapján, ez a mérkõzés és a vereség ará-
nya nagy csalódás a szurkolók számára.
Ezzel a mérkõzéssel az õszi szezon véget
ért. Csapatunk a 11. helyen zárta a baj-
nokságot, folytatás tavasszal.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Mezõszilas 4-2 (3-2)

Vezette: Fésû Péter.
A gólra törõen és helyenként jól játszó if-
júsági csapatunk magabiztos gyõzelmet
aratott a hasonló játékerõt képviselõ szi-
lasiak ellen.
Góllövõk: Budai Gábor (2), Huszár D.,
Sebestyén Zs.
November 27-én, vasárnap, 13.00 órakor
hazai pályán, magyar kupa mérkõzésen
Sárosd csapatát fogadjuk.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol '97-csoport
mérkõzései

Szabadbattyán—Káloz 2-0 (2-0)
220 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõ:
Jung. Kovács K. Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Mezõfalva—Lepsény 1-7 (1-3)
100 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Szepesi, illetve Szûcs (3), Sinka, Csizma-
dia (2), Sütõ. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Sárosd—Lajoskomárom 4-1 (3-0)
200 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Strommer (2), Vinoczai, Lendvai, illetve
Kleiber. Ifjúsági mérkõzés: 4-4.

Füle—Kulcs 3-1 (2-0)
80 nézõ, vezette: Papp. Gólszerzõ. Csi-
szár (2), Csizmadia, illetve Varjú. Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Sárbogárd—Mezõszilas 2-6 (0-3)
80 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Hu-
szár, Kapusi, illetve Wukovics (3), Szepe-
si (2), Bontovics. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Jenõ—Pálhalma 1-4 (0-2)
120 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Tóth, illetve Szabó, Gajdó, Bercsik. Kiál-
lítva: Földvári (Jenõ). Ifjúsági mérkõzés:
5-0.

Kisláng—Seregélyes 3-1 (1-1)
350 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Balogh, Bekõ (2), illetve Takács. Kiállít-
va: Zimmermann, illetve Ács. Ifjúsági
mérkõzés: 1-2.

Elõszállás—Beloiannisz 0-0
50 nézõ, vezette: Tömöri. Ifjúsági mérkõ-
zés: 12-0.

FEMOL ‘97-csoport
állása

1. Kisláng 15 12 3 - 54-10 39
2. Sárosd 15 12 2 1 81-19 38
3. Pálhalma 15 11 3 1 64-19 36
4. Jenõ 15 11 2 2 63-17 35
5. Seregélyes 15 11 1 3 76-19 34
6. Szabadbattyán 15 9 1 5 43-37 28
7. LMSK 15 5 6 4 44-28 21
8. Káloz 15 6 3 6 22-30 21
9. Lajoskomárom 15 6 2 7 34-42 20
10. Mezõszilas 15 6 2 7 40-49 20
11. Sárbogárd 15 5 1 9 31-44 16
12. Füle 15 3 2 10 28-72 11
13. Beloiannisz 15 2 2 11 25-58 8
14. Elõszállás 15 1 4 10 13-54 7
15. Mezõfalva 15 1 2 12 15-60 5
16. Kulcs 15 - 2 13 12-87 2

Kérésre házhoz
megy a Mikulás

2005. december 6-án, kedden,
17—20.00 óráig kérésre
házhoz megy a Mikulás.

Jelentkezés a
06 (30) 375 2631 és a 06 (70) 315

3551 telefonszámokon lehet
november 26-ig.

Hurrá, itt a Mikulás!

Ismét Sárbogárdon
a Mikulás

2005. december 3-án,
10.00 órától.
Sárbogárdon

a mûvelõdési háztól,
Sárszentmiklóson a klubtól indul.
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Csór Truck Trailer—
Sárszentmiklós 1-2 (0-1)

Csór: 100 nézõ, vezette: Lak.
Csór: Vörös, Kellner, Filotás, Toldi, Vaj-
da, Sipos, Kocsis, Cs. Nagy, Barkóczi, Ko-
rán, Gorza.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Bodó,
Csanaki, Palotás, Salamon, Markovics,
Deák, Bakos (Molnár), Szabó, Král (Tó-
rizs).
Az õszi szezon utolsó mérkõzésén Csó-
ron is hazai környezetet teremtettek a
sárszentmiklósi szurkolók, akik jelentõ-
sen többen voltak, mint a hazaiak.
A pálya talajára ez már nem volt igaz,
mert az minõségben messze elmaradt a
miénktõl.
Több szurkoló féltette csapatunkat ettõl
a mérkõzéstõl, mivel az ellenfél egy erõ-
sen feljövõben lévõ csapat, és mint a ko-
rábbi évek is bizonyították, mindig a baj-
nokság hajrájában fociznak jól.
Mindezeket leszámítva csapatunk egy
nagyszerû elsõ félidõt produkált, mely-
nek eredményeként Král a 24. percben
egy hozzápattant labdát a kapuba pofo-
zott, így 1-0-ás vezetés birtokában kezd-
tük a második játékrészt.
Olyannyira meggyõzõ volt csapatunk já-
téka, hogy a szurkolók egyöntetû vélemé-
nye volt nem lehet baj, ezt a mérkõzést
megnyertük.
II. félidõ eleje aztán felért egy rémálom-
mal, mert az ellenfél a kapunkhoz szorí-
tott bennünket, és ennek eredményeként
ki is egyenlített egy szöglet után.
Továbbra is támadásban maradt a csóri
csapat, a mi kontráink eredménytelenek
maradtak egészen a 86. percig, mikor egy
mesteri támadás végén Tórizs lõtt a ka-
puba, mellyel ki alakította a végered-
ményt.
Csapatunk ezzel a gyõzelemmel feltette a
koronát az egész szezonra, mely érzésem
szerint messze túlszárnyalta legszebb ál-

mainkat is. Természetesen így utólag le-
het keseregni egy-két fájó pontvesztésen,
de a bajnokság elején, ha valaki azt
mondja, hogy 4. helyen végzünk 30 pont-
tal, akkor azzal bármelyikünk kiegyezett
volna.
Egy olyan csapat állt össze, amely miután
felvette a megye I. ritmusát bárkire ve-
szélyes lehet, ezt többször bizonyította is.
Csapatunknak van tartása, annak min-
den csapatrésze megfelelt az elvárások-
nak.
Nagy bizalommal tekinthetünk a tavaszi
szezon elé és meggyõzõdésem, ha ilyen
felfogásban lépünk pályára a továbbiak
során, akkor egy éremmel fognak megör-
vendeztetni bennünket a játékosok.
A szurkolótábor ezt meg is érdemli már
csak azért is, mert kevés olyan csapat van,
melynek akkora szurkolótábora lenne,
mely mind hazai, mind idegenbeli mecs-
csen hazai környezetet teremt.
Megye II. osztályban is örültek az ellenfe-
lek, ha mi látogattunk hozzájuk és ez igaz
a megye I. osztályban is, mert ekkor min-
dig jó bevételük volt.
Horváth Csaba edzõ: Saját magunknak
tettük nehézzé a mérkõzést, mert az elsõ
játékrészben eldönthettük volna a mecs-
cset. A végén szerencsével, de sikerült a
gyõzelmet kiharcolnunk.
A miklósi foci történetében példaértékû
év, mivel megnyertünk egy megyei II. osz-
tályú bajnokságot, a magasabb osztály-
ban pedig az elõkelõ negyedik helyen vé-
geztünk. Gratulálok, és köszönöm min-
denkinek, aki bármivel is hozzá segítette
a csapatot ezekhez a nagyszerû sikerek-
hez. Külön köszönet a szurkolóknak, kik-
nek oroszlánrészük volt a sikerben. Jók:
Papp A., Deák, Palotás.

Ifjúsági mérkõzés:
Csór—Sárszentmiklós 1-1

Góllövõk: Kaufmann, illetve Dombi.
Barsi Gábor edzõ: A mérkõzésen több
góllal nyerhettünk volna, sok hiányzó el-
lenére néhol szemre tetszetõsen játszot-
tunk. Jók: Kuti.
Ifjúsági csapatunk nagyszerû felfogásban
játszott, de ennyi helyzetet nem szabad
kihagyni. Kuti messze kimagaslott a me-
zõnybõl és megmerem kockáztatni, ha
ilyen mentalitással focizott volna egész
bajnokság alatt, akkor akár egyedül is ké-
pes lett volna pár mérkõzés „meghozásá-
ra”.
Fiatal csapatunk kezd összeállni, már
érezhetõ az új edzõ keze munkája, sok
örömet fognak még szerezni a szurkolók-
nak.

Szabó Béla

Asztalitenisz
hírek

Azt írta az újság, a Fejér Megyei Hírlap,
hogy elsõ helyen a Sárbogárd csapata, és
ez valóban így van, mert jelenleg vezeti a
tabellát a SAK csapata az asztalitenisze-
zõk megyei bajnokságában, a szabad-
battyániaktól elszenvedett vereség elle-
nére, mert az elmúlt héten Székesfehér-
váron, a Szondi III. ellen játszott a csapat,
és 13-5-arányban bizonyultak jobbnak a
sárbogárdiak.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével
kezdõdött a verseny, és már ekkor lát-
szott, hogy nincs egy súlycsoportban a két
csapat, mert mind a két páros mérkõzést
sima 3-0-arányban nyerték a vendégek.
Az egyéni mérkõzések pedig tovább iga-
zolták ezt, mert a sárbogárdiak sorban
nyerték a mérkõzéseiket, úgy hogy Lo-
vász Lajos nem is játszott az egyéni mér-
kõzéseken, Dörögdi Gábor, Szõnyegi Ti-
bor, és id. Papp László három-három
mérkõzést nyert, ifj. Papp László pedig
két nyert mérkõzéssel járult hozzá a vég-
eredményhez. Így a tabella élén a helyzet
változatlan, elsõ Sárbogárd, második
Csákvár, harmadik a dunaújvárosi Linde,
és Enying csapata, 1-1-ponttal lemarad-
va.
Az elmúlt hét péntek délelõtt volt a kör-
zeti diákolimpia asztalitenisz-verseny, itt
a megyei versenyre továbbjutott Grósz
Ádám a Sárszentmiklósi Általános Isko-
lából, Tósoki Fanni a Szent István Általá-
nos Iskolából, Tóth Katalin a Mészöly
Géza Általános Iskolából, és Dombi Vik-
tor a Petõfi Sándor Gimnáziumból.
Vasárnapra is maradt még egy verseny,
Dunaújvárosban, a Pentelle-kupa újonc,
serdülõ fiú leányverseny. A sárbogárdia-
kat sajnos, csak két ifjú hölgy Tóth Kata-
lin, és Tósoki Fanni képviselte, és szépen
helytálltak. Tósoki Fanni, az újonc I. és
II. korcsoportban is az elsõ helyen vég-
zett, és párosban Tóth Katalinnal az ol-
dalán, szintén elsõk lettek. A serdülõk
között pedig Tóth Katalin bronzérmes
lett. Alig fért el a sok váza hazafelé az
autóban.
A héten, pénteken a felnõttek újra Fe-
hérvárra utaznak, a Szondi II. lesz az el-
lenfél, itt már nehezebb dolguk lesz a já-
tékosoknak, majd szombaton újra Fehér-
vár, a Marton Imre-emlékverseny, és va-
sárnap pedig a változatosság kedvéért
szintén fehérváron lesz a serdülõ fiú-le-
ány TOP 12 verseny, ezekrõl a jövõ heti
számban tudósítunk.

SAK vezetõsége

RONEKO-csoport
állása

1. Martonvásár 15 12 1 2 45-12 37
2. Aba-Sárvíz 15 12 - 3 47-17 36
3. Velence 15 11 1 3 42-21 34
4. Sárszentmiklós 15 9 3 3 26-16 30
5. Kisapostag 15 7 3 5 35-32 24
6. Etyek 15 7 2 6 38-18 23
7. Polgárdi 15 6 3 6 39-30 21
8. Iváncsa 15 6 3 6 27-30 21
9. Csór 15 5 5 5 25-23 20
10. Adony 15 5 3 7 34-37 18
11. Baracs 15 5 3 7 19-24 18
12. Bicske 15 4 4 7 21-23 16
13. Szabadegyháza 15 5 1 9 19-42 16
14. Alba Regia 15 4 3 8 23-37 15
15. Kápolnásnyék 15 2 3 10 26-64 9
16. Pusztaszabolcs 15 - 2 13 14-50 2
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20 ÉVE SZOLGÁLATBAN
Agyagási István református esperes és felesége immár 20 éve
szolgálnak Sárbogárdon. Ugyanennyi ideje annak is, hogy a há-
zaspár elõdei, Szabó Imre tiszteletes és felesége nyugdíjba vo-
nultak. A vasárnapi istentiszteletet követõen mindkét házas-
párt egy kis mûsor keretében köszöntötte a gyülekezet.
Agyagási István és felesége 1985. november 7-én költözött ide
az Alföldrõl, Szankról. Ahogy akkor, úgy most is Dömötör Pál
köszöntötte õket. Felidézte a húsz év legfõbb történéseit: a Hu-
szár-temetõ kitakarítását, a régi Tompa-ház, a felsõkörtvélyesi
imaház és a templom tetõszerkezetének felújítását, két egyházi
ingatlan (a Kozma-iskola és Olvasókör) eladását, az idõsek ott-
honának felépítését. Mindezekbõl Nagytiszteletû úr vállalta az
oroszlánrészt. Minden munkájuk tükrözte Isten akaratát. Pali
bácsi befejezésül a következõ igét olvasta föl: „Viseljetek gondot
azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket
vigyázókká tett.” (Apostolok cselekedetei 20,28)
Az énekkar Tóka Szabolcs székesfehérvári szerzõ egyik feldol-
gozásával, a Hintsd szerteszét a szeretet kincseit címû énekkel ké-
szült az alkalomra. Stift Ágnes hitoktató és Vörösné Badics Ma-
riann a hittanos gyerekekkel együtt versekkel, énekkel sorakoz-
tak föl a szószék alatt.

Kasza Zsóka énekét Stefán Izabella kísérte fuvolán, Jákob Zol-
tán orgonán. Szemzõ Gáborné verset mondott, Stefán Margit
pedig egy igével készült. A gyülekezet ajándékát, Wass Albert
köteteinek gyûjteményét Jákob Konrádné és Csík Sándorné
adták át az ünnepelteknek.
A gyülekezet Füle Lajos: Tégy Uram engem áldássá címû éneké-
vel lepte meg a tiszteletes urat és tiszteletes asszonyt, akik meg-
hatottan mondtak köszönetet azért, amit az évek során kaptak
a gyülekezettõl, és hálát mondtak Istennek minden napért, amit
itt szolgálhatnak. Esperes úr végezetül Karinthy Frigyes: Elõszó
címû versébõl idézett egy részletet.
Agyagási Istvánnal jövõ heti számunkban olvashatnak interjút.

Hargitai Kiss Virág

Új élet
Az emberi jó szándék minden erkölcsi vagy anyagi veszteség,
kudarc után azt mondja: Újra fogjuk kezdeni. Meddig tart az
ilyen jó szándék szülte gyõzelem? A legközelebbi kudarcig.
De nem így van ez az új élettel.
Az új élet Krisztus által lesz a mi tulajdonunk. „Valakik pedig
befogadták Õt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legye-
nek.” (Jn 1,12). Hogyan fogadjuk be Krisztust? Úgy, hogy hall-
gatjuk az igéjét és befogadjuk, hiszünk annak kegyelmében, aki
Õt emberi testbe küldötte ide közénk. „Aki az én beszédemet
hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van” (Jn
5,24).
Isten Igéje, Krisztus beszéde olyan, mint a vízfürdõ: tisztít. A
megtisztulás az újjászületés vízfürdõje ez, amelyet az Ige és a
Szent szellem végez. „Ha valaki nem születik víztõl és szellemtõl
nem mehet be az Isten országába” (Jn 3,5).
Az új élet azonban Istentõl származik, Isteni természet ben-
nünk, amely nem vétkezhet, nem is hal meg. (Jn 1,13; 2pét 1,4;
1Jn 3,9). „Aki hisz a Fiúban örök élete van” (Jn 3,36). Hinni Ben-
ne annyit jelent, hogy meghódolunk minden feltétel nélkül át-
adjuk magunkat neki.
Ragadd meg õt hit által hittel, és Isten fiává leszel; hatalmad
lesz a bûn felett és megtapasztalhatod, hogy a bûn nem uralko-
dik többé rajtad.
„Aki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé új
állott elõ” (2Kor 5,17).

GOLGOTA KERESZTÉNY
GYÜLEKEZET BIBLIA ÓRÁI

Vajtán, a Zichy-kastélyban csütörtökönként,
19.30 órakor.

Sárbogárdon a mûvelõdési házban keddenként,
19.00 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk!
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26-án, szombaton, 19 órakor:

Tök alsó —
Európai turné

Színes szinkronizált amerikai vígjáték

Kedvenc akváriumtisztítónk, Deuce
Bigalow tulajdonképpen elégedett az
életével, amikor a sors hihetetlen ese-
mények közepébe sodorja. Korábbi
munkaadója ugyanis egy gyilkossági
ügy gyanúsítottjává válik, Deuce pedig
mindent megtesz, hogy bebizonyítsa
ártatlanságát. Például ismételten dzsi-
golóvá vedlik.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Népi kismesterségek tudója
Szabóné Czuczai Katalin gyöngybõl fûzött
szép nyakláncaival már több sárbogárdi ren-
dezvényen is találkozhatott a közönség. Kati
— mint a népi játékok és kismesterségek friss
okleveles oktatója (55 évesen, most október-
ben tette le a vizsgát) — a gyöngyfûzésen kí-
vül ért a vesszõfonáshoz, agyagozáshoz, csu-
héhoz is. Rendkívüli kézügyességének kö-
szönhetõen szinte bármit meg tud formázni
ezekbõl a természetes anyagokból. Most pél-
dául egy betlehemest készített vesszõbõl,
gyapjúból, fakéregbõl és csuhéból a Magyar
Kézmûvességért Alapítvány hazai és határon
túli magyarok számára meghirdetett pályáza-
tára. Ha Kati munkája elnyeri a zsûri tetszé-
sét, akkor az alkotást meg lehet tekinteni a
2005. december 16-a és 2006. január 15-e
között a Vajdahunyadvárban megrendezésre
kerülõ betlehemes kiállításon is.
Katit szombat délelõtt sikerült lencsevégre
kapnom, amikor is a családsegítõ játszóházá-
ban segített a gyerekeknek és felnõtteknek
adventi koszorút és kopogtatót készíteni.

Hargitai Kiss Virág

Külön busszal
a Mûvészetek

Palotájába
A Bogárd-dal Egyesület 2005. novem-
ber 30-án (szerdán), 17.30 órakor kü-
lön buszt indít a nemrég felépült Mû-
vészetek Palotájába Budapestre, a
MÁV Szimfónikusok koncertjére. A
programban külföldi vendégszólista
lép fel. Vezényel: a világhírû orosz
karmester, Jurij Szimonov.
Jegyek telefonon rendelhetõk a 06
(25) 460 244-es számon péntek délig.
Az összes költség 1.200 Ft. Indulás a
Hõsök terérõl.

Közlemény
Tisztelt Támogatók!

A Sáregresi Általános Iskoláért Köz-
alapítvány vezetõsége köszönetet
mond mindazoknak, akik 2004. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták a közalapítvány célkitûzé-
seit. A felajánlott összeg 57.861 Ft.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Támoga-
tóinkat, hogy a 2003. évi befolyt 1%-
ot, 57.813 Ft-ot, a diákok tanulmányi
kirándulására és év közbeni támogatá-
sára fordítottuk.
Köszönettel:

Takács István, a közalapítvány elnöke

Fried Kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Ünnepelje velünk
a Katalin napot

2005. november 25-26-án!
CSAK 2480 Ft/fõ

A magyar és nemzetközi konyha remekei,
korlátlan ételfogyasztás, élõzene forralt bor.
Katalin nevû vendégeinkre meglepetés vár!

Asztalfoglalás 06 (74) 486 566
Telefon: 06 (74) 486 560

www.hotelcastle.hu, e-mail:
friedhotel@dielnet.hu,

Simontornya, Malom út 33.

Megkezdõdött
az evangelizációs

hét
E hét hétfõn vette kezdetét a refor-
mátus közösségben az evangelizáci-
ós hét, mely vasárnapig tart.

A gyülekezet vendége Németh Gyu-
la nyugalmazott balatonkenesei lel-
kész, veszprémi megyei esperes, aki

minden este 18 órakor,
a Tompa Mihály utcai
gyülekezeti teremben

hirdeti Isten igéjét, Lukács evangéli-
umából.

A hét folyamán ugyanott megtekint-
hetõk a gyülekezeti tagok és az idõ-
sek otthona lakóinak kézimunkái is.

Hargitai Kiss Virág
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Tárkonyos pulykaraguleves
Hozzávalók: 40 dkg pulykamellfilé, 1 kis fej vöröshagyma, 1 dl
olaj, só, törött fekete bors, egy kevés apróra vágott petrezselyem és
tárkonylevél, 1 liter csontlé (lehet leveskockából is), 20 dkg vegyes
zöldség, 1 cikk zeller, 10 dkg gomba, 6 dkg liszt, 2 dl tejszín, 1
evõkanál tárkonyecet, néhány csepp citromlé.
Elkészítés: a pulykahúst kockára vágjuk, a hagymát megtisz-
títjuk, finomra vágjuk, majd a fele olajon aranysárgára pirít-
juk. Rátesszük a pulykahúst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk
a vágott petrezselyemmel és tárkonylevéllel, kevés csontlé-
vel felengedjük.
Közben megtisztítjuk a zöldséget, a zellert, a gombát, kocká-
ra vágjuk, és a húshoz adjuk.
Lassan pároljuk, majd a csontlével felengedjük.
A maradék olajból a liszttel világos rántást készítünk, ezzel
sûrítjük, tejszínnel dúsítjuk, ha kell, utána ízesítjük. A tár-
konyecettel és egy kevés citromlével savanyítjuk, jó forrón
tálaljuk.

Egyben sült karaj meggyszósszal
Hozzávalók: 3 db póréhagyma, só, ételízesítõ, méz, tej, gyömbér,
reszelt szerecsendió, karaj, meggy.
Elkészítés: a karajt felöntöm annyi tejjel, amennyi ellepi. A
tejbe rakok 1-2 evõkanál mézet, õrölt gyömbért, reszelt sze-
recsendiót. Félig megfõzöm, utána lecsepegtetem. Majd tûz-
álló tálba téve mellé teszem a póréhagymát. Meglocsolom
olívaolajjal és ízesítem. A meggyet megfõzöm, és össze-
turmixolom — nem tévedés — csak 2-3 evõkanál mézzel és
ha kész, akkor irány a hûtõ. Rizzsel vagy rizibizivel tálalom.

Egyensúly tészta gyümölccsel
Hozzávalók: 5 tojás, 20 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 20 dkg liszt, fél
dl rum, 1 csomag vaníliás cukor, 50 dkg gyümölcs, fahéjas por-
cukor.
Elkészítés: a cukrot habosra kikeverjük a vajjal, egyenként
hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd felváltva apránként a
lisztet és a kemény habbá vert tojásfehérjét, végül a vaníliás
cukrot és a rumot. A tésztát kivajazott, lisztezett tepsibe önt-
jük, tetejét dúsan megrakjuk gyümölccsel. Elõmelegített sü-
tõben, közepes tûznél aranysárgára sütjük. Ha kihûlt, kocka-
formára vágjuk, tetejét meghintjük fahéjas porcukorral.

Nagymama receptjei FELSZÓLALÁS
Aztán ne mondjátok, hogy nem szóltam!
Valamelyik reggel busszal utaztam a környéken. Hogy azon a
buszon mi volt, arra nem találok szavakat. Iskolások töltötték
meg az utasteret. Mert ugye az a jó, az a hasznos, ha a gyerekek
az iskola-összevonások miatt felnõtt felügyelete nélkül, tömeg-
ben buszoznak. Csak néhány felnõtt szorongott még benn. A
gyerekek mintha meghülyültek volna, egymásra licitáltak a go-
noszkodásban. Átvették az uralmat. Rohangásztak, lökdösõd-
tek, az ülésekre rakták a hátizsákot. Volt, aki a félig üres kris-
tályvizes flakont egyszerûen kidobta az ablakon. Nyilván nem
gondolt arra, hogy egy szembejövõ gépkocsi ablaka is betörhet
ettõl, halálos baleset is következhet ebbõl a könnyed mozdulat-
ból.
A felnõttek meg hallgattak, mintha megkukultak volna. Némán
nézték a balhézást. Én is csak álltam, mint akinek felpeckelték a
száját. Álltam, mert hatvankét éves nõ létemre nem volt ülõhe-
lyem, a székeket ugyanis tizenéves csitrik és röhincsélõ kama-
szok foglalták el.
Késõbb megtudtam, hogy azért nem mert szólni még a sofõr
sem, mert a gyerekek szülei néhányszor megkiabálták õket, bot-
rányt csaptak, hogy idegenek merik nevelni a sarjaikat.
Rájöttem, hogy egy világjelenséggel találkoztam a vajtai ország-
úton. Mert kik azok, akik Párizsban ezer számra gyújtogatták
fel az autókat az elmúlt hetekben, kik törtek be kirakatokat, kik
gyújtottak fel iskolákat és boltokat? Tizenéves kölykök. Kik
szórakoznak Közel-Keleten azzal, hogy kõzáport zúdítanak
azokra, akiknek olyan szerencsétlen feladatuk van, hogy fenn-
tartsák a fenntarthatatlan rendet? (Most ne azt nézzük, hogy
melyik oldalon milyen igazság van, azt úgysem tudja itt Magyar-
országon eldönteni senki fia.) És a fekete Afrikában nagyrészt
kikbõl toborzódnak a rettenetes, vérengzõ légiók, amelyek tíz-
ezreket géppuskáznak le? Tizenéves sihederekbõl. A felnõttek
egy része (kisebbik része) azt a minõsíthetetlen szerepet vállal-
ja, hogy uszítja ezeket a semmit nem értõ, de mindenre kapható
fiatalokat, a másik része hallgat, vagy megértésrõl papol.
Igen, a gyerekek lázadásának az évtizedeit éljük. Nálunk ijesz-
tõen nagy részük alkoholizál, dohányzik, drogozik, a tanárok
sokszor nem bírnak velük. A nagyvilágban meg már lõnek.
Volt idõ, mikor a közösség gyermekei fölött a közösség felnõttei
viseltek közös felelõsséget. Apáink korában a felnõtt az utcán
kiverte az ismeretlen taknyos kezébõl a cigarettát. Tanú vagyok
rá, hogy kiskoromban a faluban a gyerek köszönni tartozott
minden felnõttnek. Most meg jó, ha az apjuknak vagy a tanáruk-
nak köszönnek. Tudja meg mindenki: ma nincs ilyen, hogy te-
kintély. Ezzel jár, hogy tisztelet sem létezik. Társadalmi méretû
mozgalom minden tekintély cikizése a felelõtlen médiában is.
Kedves felnõttek, törvényhozók, tanügyi férfiak, nõk, óvóné-
nik, tanár urak, apukák, anyukák, nem mulasztottunk mi el va-
lamit de nagyon? Nem rontottuk el mi ezt a dolgot? Nincs vala-
mi végzetes eltévelyedés a szabadság szent fogalma körül? Fel-
nõttek, akiket megvertek, kifosztottak, lehülyéztek, megkésel-
tek éretlen tacskók, nem kéne tennetek valamit? Vagy csak vár-
juk, amíg kést szorít a torkunkhoz egy kamasz? Nincs itt valami
közös felelõsség?
Ne mondjátok, hogy nem szóltam!

— (L. A.) —

„Íme most van a kegyelem ideje.” (II. Kor 6:2)

November 28., hétfõtõl, december 1.,
csütörtökig, minden este 5 órai kezdettel

a sárszentmiklósi református gyülekezeti
teremben (Köztársaság út 181.)

adventi evangelizáció lesz.
Szolgálnak:

Peterdi Dániel és Peterdiné Molnár Judit pécsi lelki pásztorok.
Mindenkit szeretettel várunk!

Az alkalom ideje alatt a gyermekek számára hasznos
elfoglaltságot és felügyeletet biztosítunk.
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A királylányok és a só

Volt egyszer egy öreg király, s annak há-
rom szép leánya. A fél lába már koporsó-
ban volt a királynak, szerette volna mind
a három lányát férjhez adni. Hiszen ez
nem is lett volna nehéz, mert három or-
szága volt, mind a három leányára jutott
hát egy-egy ország.
Hanem amiképpen nincs három egyfor-
ma alma, azonképpen a három ország
sem volt egyforma. Azt mondta hát a ki-
rály a leányainak, hogy annak adja a leg-
szebbik országát, amelyik õt legjobban
szereti. Sorba kérdezte a leányokat,
kezdte a legidõsebbiken:
— Felelj nekem, édes lányom, hogy sze-
retsz engem?
— Mint a galamb a tiszta búzát — mond-
ta a leány.
— Hát te, édes lányom? — kérdezte a kö-
zépsõt.
— Én úgy, édesapám, mint forró nyárban
a szellõt.
— No, most téged kérdezlek — fordult a
legkisebbikhez —, mondjad, hogy sze-
retsz?
— Úgy, édesapám, mint az emberek a
sót! — felelt a kicsi királykisasszony.
— Mit beszélsz, te haszontalan — för-
medt rá a király —, kitakarodj az udva-
romból, de még az országomból is! Ne is
lássalak, ha csak ennyire szeretsz!
Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony,
hiába magyarázta, hogy az emberek így
meg úgy szeretik a sót, nem volt kegye-
lem, világgá kellett mennie.
Elindult keserves sírás közt a kicsi király-
kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdõ-
be. Onnan nem is tudott kivergõdni, szál-
lást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az er-
dõbe, szedett epret, málnát, mogyorót, s
amit csak talált, úgy éldegélt egymagá-
ban.
Egyszer, mikor már egy esztendõ is eltelt
volna, arra vetõdött a szomszéd királyfi, s
megpillantotta a királykisasszonyt a mál-
nabokrok között. De a királykisasszony is
észrevette a királyfit, s nagy ijedten be-
szaladt a fa odvába.
Utána megy a királyfi, s beszól:
— Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odú-
ban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy

szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi
a királyfi:
— Hé, ki van itt? Ember-e vagy ördög?
Ha ember: jöjjön ki; ha ördög: menjen a
pokol fenekére!
A királykisasszony most se mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
— Hé, ki van itt? Szóljon, ember-e vagy
ördög, mert mindjárt lövök!
De már erre megijedt szörnyen a király-
kisasszony, s kibújt a fa odvából nagy szi-
pogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a
ruhája, szégyellte magát erõsen, s keser-
ves könnyhullatás között mondta el a ki-
rályfinak, hogy ki, s mi õ. Megtetszett a
királyfinak a királykisasszony, mert akár-
milyen rongyos, akármilyen piszkos volt a
ruhája, szép volt, kellemetes az arca. Szép
gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a
palotájába, ott felöltöztette aranyos-gyé-
mántos ruhába, s két hetet sem várt, de
még egyet sem, azt gondolom, hogy még
egy napot sem, de talán még egy órát sem,
vendégeket hívtak, megesküdtek, s csap-
tak akkora lakodalmat, hogy no... ki tud-
ná azt megmondani, hogy mekkorát.

(Folytatás a következõ számban)

Heti idõjárás
Pénteken átmenetileg
kevesebb helyen várha-
tó csapadék, majd dél-
nyugat felõl újabb csapadékzóna ér el
bennünket, ezért szombattól ismét
sokfelé várható kiadós csapadék. Az
ország nagy részén esõ várható, de
nyugaton, északnyugaton havas esõ is
elõfordulhat. A hét végén néhol ziva-
tar is kialakul majd. Jelentõsen meg-
enyhül az idõ, délkeleten néhol a 8 fo-
kot is eléri a hõmérséklet vasárnaptól.
A reggeli hõmérséklet -3, 2 a nappali
-1, 8 fok körül várható.

Az elõzõ szám megfejtése

Piroska és a farkas; Csiribiri; A két
lotti
Helyes megfejtést küldött be: Meilinger
Petra, Sárbogárd; Bartók Barbara, Sár-
bogárd; Sallai Dalma, Sárbogárd; Czene
Máté, Sárbogárd; Sallai Attila, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Czene Máté
Sárbogárd, Kereszt utca 39.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Tegyél hozzá egy betût!

ORSÓ …………………………….
(folyadék tárolására használt edény),

BOR ……………………………..
(erdõlakó, négylábú állat),

GOMB …………………………..
(ehetõ, „kalapos” növény),

MAR …………………………….
(az egyik bolygó, — nagy kezdõbetû),

ZITA …………………………….
(liszt szûrõje — kis kezdõbetû),

AGY ………………………….…
(nagyon hideg van).

Beküldési határidõ:
2005. november 29.

„Aki szomjazik jöjjön!
Aki akarja vegye az élet vizét ingyen!”

A sárkeresztúri református
egyházközség

evangelizációs
istentiszteleti sorozatot

rendez

november 28. és
december 2. között.

Minden délután 16.30 órakor a egy-
házközség gyülekezeti termében. Is-
ten igéjét Delényi István kárpátaljai
református lelkipásztor hirdeti.

Ezekre az alkalmakra mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

Az egyházközség vezetõje
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NOVEMBER 26., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Idõutazás 9.30 Horace és Tina
9.55 Zselé 10.00. Süsüke, a sárkánygyerek 10.30
Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk
11.50 Zselé 12.00 Híradó 12.05 Momentán 12.35
TS-Korner 12.55 Nekem ne lenne hazám? 13.10
Visszatérés a múltból 15.00 Fõzzünk megint egysze-
rûen! 15.30 Légcsavar 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05
Még néhány perc, és éjfélt üt az óra 19.00 Luxor
19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 A ma-
haradzsa lánya 21.10 Háborús fenevad 23.00 Híradó
23.05 Sporthírek 23.15 Fellini meséi
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Já-
ték 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó Mánia
12.45 Havazin 13.15 Kincs-kommandó 14.15 Egy
rém rendes család 14.40 Tuti gimi 15.35 Hegyi men-
tõk 16.45 Extrém csapat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Szeress most! 20.25 Szupermozi 22.20
RTL-boxklub 23.45 Fülledtség 1.45 Pasadena
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.15 A vadon naplója 11.15
Laktérítõ 11.50 TotalCar 12.25 Játszd újra az életed!
13.20 Országutak õrangyala 14.25 Eddie 15.25 Bû-
bájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30
Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Ku-
tyám, Jerry Lee 2. 22.10 Embervadász 0.35 Zöld
sárkány 2.30 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt
12.02 Krónika 12.30 Kontinensek, szántóföldek
13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstú-
dió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népze-
nei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész vi-
lág! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallam-
keresõ 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 A
23. óra 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

NOVEMBER 27., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00
Mindentudás egyeteme 10.55 Így szól az Úr! 11.00
Vallások és kultúrák az ókor romjain 11.30 El Camino
12.00 Híradó 12.05 TS 13.50 Fõtér 14.45 Örömhír
15.10 Csellengõk 15.35 Magyar elsõk 16.00 Híradó
16.05 Aki önmaga legnagyobb ellenfele volt 16.40
Stílus 17.15 Abszolút 17.45 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Agatha Christie:
Rejtély az Antillákon 21.00 A szólás szabadsága
22.05 TS Sporthét 23.15 TS Motorsport 23.35
Híradó 23.40 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.50 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.30 Megaman 8.50 Slayers 9.15 Receptklub
9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Mr. Bean 13.50
Így készült: Harry Potter és a tûz serlege 14.10 Egy
rém rendes család 14.40 Hegylakó: A holló 15.40
X-csapat 16.40 VIP 17.35 Harmadik mûszak 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 23.05 Heti
hetes 0.20 Fókusz-portré 0.50 Földindulás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 9.50 Viva S Club 10.25 Csalá-
dodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan 12.25
Sliders 13.25 Knight Rider 14.25 Smallville 15.25
Száguldó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Tv
premier 23.00 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárna-
pi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-me-
dencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-

zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04. Evangélikus is-
tentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.02 Kró-
nika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pó-
diuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek
16.04 Vándorló szülõföld 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Paganini
20.04 Egy rádiós naplójából 21.02 Közvetítés a
Nemzeti Színházból: Peer Gynt 22.00 Krónika 23.55
Johann Stamitz: H-dúr szimfónia no. 3.

NOVEMBER 28., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A
sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin
13.30 Domovina 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár
15.54 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 BBC exk-
luzív 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók
17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.50 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna
22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.25 TS 23.40 Híradó 23.45 Dokuzóna 0.15
Szabad szerda 2.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.05 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Gyõzike 21.50 Bajkeverõk 22.30 Világfalu
23.05 Így készült: Az igazi Mikulás 23.30 Találkozá-
sok 23.50 Darkly Noon 1.40 AutóMánia 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.10 Játékidõ 13.05 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 NCIS 21.10 Tv premier
23.10 Nyomtalanul 0.10 Jó estét Magyarország!
0.35 Szépfiúk
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Szemta-
núk 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus közöt-
tünk! 14.04 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit. 17.45 Kékbolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 100 éve született Cs. Szabó
László 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót!
22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek
23.04 Hangversenymúzeum

NOVEMBER 29., KEDD
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30
Unser Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos
nyár 15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Salkaházi Sára írásai 16.20 Maradj velünk! 16.30
Katolikus krónika 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38
Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték!
21.05 Doktor Nagyfõnök 22.00 Kedd este 22.45 Kul-
túrház 23.00 Panoráma 23.40 Híradó 23.45 A vágy
villamosa 2.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.10 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-

lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Vészhelyzet 21.50 Kísértethajó 23.50 Ta-
lálkozások 0.05 Igaz történetek 1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop 11.15
Salome 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo 21.40 Idõzsaru
23.40 Moziverzum 0.05 Jó estét Magyarország!
0.30 Hack — mindörökké zsaru 1.30 Propaganda
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi
tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 Szemtanúk 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 100 éve született Cs. Szabó
lászló 21.05 Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Operákból …

NOVEMBER 30., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul
nostru 14.05 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25
Úton Európa-magazin 15.53 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 Salkaházi Sára írásai 16.20 Reformá-
tus ifjúsági mûsor 16.30 Az utódok reménysége
17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50
A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Doktor
Nagyfõnök 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.25 TS 23.40 Híradó 23.45
Provokátor 0.15 A védelmezõ 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Szupermozi 23.10 XXI. század 23.40 Az
elnök emberei 0.40 Így készült: Ponyvaregény 1.05
Találkozások 1.20 Antenna 1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.10 Játékidõ 13.05 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban,
rosszban 19.30 Aktív 20.10 Megasztár 22.10 Szüle-
tett feleségek 23.10 Péntek esti láz 1.10 Jó estét,
Magyarország! 1.35 Magyar film
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35
Szemtanúk 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Teben-
ned bíztunk 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sport 19.49 Mese 20.04 Arany-
emberek 20.35 100 éve született Cs. Szabó László
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy
mesterek
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DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00
Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00 Bûvölet 14.50 Gusz-
táv 15.00 Kalandos nyár 15.51 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00
12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese
18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A Nagy Könyv-második középdöntõ
22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45 Kortárs
dzsessz-esték az A38 hajón 0.15 Brecht utolsó nyara 1.55 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
20.55 Esti showder 22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Találkozások
0.40 Pasadena 1.30 Infománia 1.55 Fókusz

TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.25 Salome 11.55 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ös-
vényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Kojak 21.10 Tv premier 22.50 Mutató
23.50 Páran párban 0.20 Jó estét Magyarország! 0.45 Az utolsó motoros banda

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány
9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Szemtanúk 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Ta-
núim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 100 éve
született Cs. Szabó László 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ez is, az is

DECEMBER 2., PÉNTEK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00
Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstársak 14.30
Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.52 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25
Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Szól a rádió 21.00
Dob+basszus 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 TS
23.40 Híradó 23.45 Ouo vadis? 1.50 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.40 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos 20.20 Barátok közt
20.55 Lost-eltûntek 21.50 RTL-boxklub 22.50 Robbanó fejek 0.35 Találkozások
0.50 MeneTrend 1.15 A Geo bemutatja 2.15 Fókusz

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt Magyarország! 6.55 Mokka 9.05
Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome 11.50 Játékidõ 12.25 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik mennyország 18.30
Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.50 Buzera 22.55
Tv premier 0.40 Jó estét Magyarország! 1.05 A hetedik érzék

KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.39 Egy csepp em-
berség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Szemtanúk 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Örüljetek az Úrban
mindenkor 14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 100 éve szü-
letett Cs. Szabó László 21.05 Tetten ért szavak. 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Szemét a fánál

Sárbogárdon a József Attila-lakótelep keleti oldalán, a Pont
ABC-vel szemben egy fa köré nagy halom szemetet rakott le is-
meretlen tettes. A szemét nagy része bontási törmelék: vécécsé-
szék, mosdókagylók, tégla, csempedarabok. A törmelék ott van
már több hete. A környékben lakók is szóvá tették már, de nem
történt semmi. A törmeléket máig nem vitte el onnan senki. Va-
lószínûleg valamelyik lakótelepi lakás felújításából származik.
Akinek van információja arról, hogy honnan származik a sze-
mét, jelezze az önkormányzatnál.
Ilyenkor azért hiányzik a közterület-felügyelõ.

/H/



22 HIRDETÉSEK 2005. november 24. Bogárd és Vidéke

Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár elõ-
zetes költségek nélkül. Hitelkiváltás (BAR-
listásoknak is!). 1.000.000-7.500 Ft/hó,
3.000.000-22.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498,
06 (30) 681 7675. (0153736)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi
vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06 (25) 476
229. (0972926)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)

Malacvásárlás. Tel.: 06 (30) 9692 884. (0351888)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18.00 órakor a sárbogárdi kul-
túrházban. Jelentkezés: Fûrész József, 06 (30)
290 3744, 06 (25) 461 303.
Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is
megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.:
06 (30) 459 6390. (0351961)

Földlabdás ezüstfenyõk eladók, 06 (30) 497
2414. (0351950)

Teljesen felújított családi ház eladó Sárbogár-
don, Mátyás K. u. 11. Tel.: 06 (20) 252 0493.
(0668107)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0668139)

Vegyestüzelésû kazánok és radiátorok gyári
áron, garanciával. Érdeklõdni: 06 (20) 947
5970. (0668140)

Téglaházban egyszobás lakás eladó, 06 (20)
912 2813. (0668191)

Építési telek eladó Sárszentmiklós központjá-
ban. 06 (20) 389 3258. (0668186)

Ipari varrógépek eladók. Fedõzõ 100.000,
interlock 35.000, gyorsvarró 35.000. Érd.: 06
(20) 250 6299. (0668183)

Frissítõ- és gyógymasszázs, 06 (30) 523 1924.
(0668182)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elektro-
mos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.: 06
(70) 617 1395. (0668181)

Sárbogárdon az Ady E. út 106. szám alatt, 22
m2-es üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06 (30) 224
2584. (0668180)
Erdészeti munkára embereket keresünk Sár-
bogárd környékérõl. 06 (70) 374 0769.
172/85/46 éves intelligens, sportos, független
férfi keres csinos, filigrán, természetkedvelõ
hölgyet 38-46 évesig. Jelige: „Csendélet”. Cím:
8127 Aba, Pf.:12. (0668176)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás! Házhoz
megyek! 06 (70) 240 5378, Gál. (0668149)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa eladó. Ingyenes
házhozszállítás, 06 (30) 490 8262. (0668147)

Otthonában intézzük jelzáloghitelét: hitelki-
váltás, felújítás, korszerûsítés, vásárlás,
szocpol. ügyintézés. Ház-Hitel Iroda, Székes-
fehérvár, Palotai út 5., 1. emelet, 06 (22)
313 199, 06 (70) 453 5470, 06 (30) 359 9768.
(0668145)

Árpád-lakótelepen garázs és két tároló eladó.
Érd.: 06 (30) 482 6975. (0668533)

Szombat délutáni szöszmötölés az Ötlettár-
ban. Jelentkezni: 06 (25) 463 858. (0668242)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny javítás és készí-
tés rövid határidõvel. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény, 06 (70) 311 9089, 06 (25) 462 497. (0668241)

Sárbogárdon családi ház, lakás és Kislókon
családi ház eladó, 06 (30) 330 2615. (0668241)

Ingyenes CIB Bank hitelügyintézés, ingatla-
nokra, gépjármûre. Személyi hitelek, bevásár-
lókártya. THM: 5,2%-tól. Tel.: 06 (70) 311
9089. (0668241)

Gitároktatást vállalok kezdõknek és haladók-
nak. Horváth József gitár tanár, Sárbogárd,
Kossuth u. 60. (0668240)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0668237)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1., 06 (25)
460 252, 06 (30) 9564 067. (0668233)

Szántó eladó, 06 (20) 9687 406. (0668231)

Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 2045 101.
(0668228)

Sárbogárdon kétszintes, családi ház eladó.
Tel.: 06 (70) 507 2217. (0668225)

Nagylókon a Dimitrov u. 1. szám alatt új csalá-
di ház munkalehetõséggel együtt eladó. Ér-
deklõdni: 06 (25) 460 615. (0668224)

Nagytestû galambok olcsón eladók. Sárbo-
gárd, Nagy Lajos u. 8. (Rajcsányi). Tel: 06 (30)
514 8958. (0668222)

Szépen felújított, lakás eladó az Árpád-lakóte-
lepen, 06 (70) 240 9535. (0668219)

Három kiscica gazdit keres, 06 (25) 462 331, 17
óra után.
200 l-es gázbojler, üzemképes, olcsón eladó, 06
(20) 390 4524. (0668217)

Sárszentmiklóson, a Munkácsy utcában 1440
m2-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany tel-
ken belül. Ár: 900.000 Ft. Érd.: 06 (70) 3162
909. (0668200)

Sárbogárdon, csendes helyen, 48 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (22) 436 035-ös telefon-
számon. (0668199)

Trabant eladó, 1 év mûszakival, 06 (30) 209
6074. (0668216)

Lakás sürgõsen eladó. 06 (30) 330 2615. (0668241)

Családi ház eladó Sárbogárd-Kislókon. Igé-
nyesen felújított, gazdálkodásra is alkalmas,
nagy telekkel. Tel.: 06 (20) 494 4908, 06 (25)
413 548 (este). (0668573)

Sárbogárd központjában, 86 m2-es, két éven
belül felújított, egyszobás parasztház eladó. 06
(20) 474 3315. (0668571)

Eladó Sárbogárdon, a Coop ABC felett har-
madik emeleti, 1,5 szobás, felújított lakás.
Irányár: 5,8 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 631
5517. (0668570)

Ady-lakótelep mögött garázs kiadó. 06 (20)
925 3414. (0668569)

Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás la-
kás eladó. 06 (30) 937 0235. (0668568)

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, konyha-
pénzedet AVON-termékek forgalmazásával?
Küldj sms-t, visszahívlak. Tel.: 06 (20) 204
1856. (0668564)

„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ szo-
bafestõ-mázolót keresek. Tel.: 06 (20) 510
0916. (0668561)

Eladó egyszobás, összkomfortos, 38,4 m2-es,
földszinti lakás. Tel.: 06 (25) 462 090.
Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó. 06 (30) 970 7349. (0668549)

Választási malacok eladók. Berkei István,
Szélsõ u. 4. 06 (25) 460 897. (0668560)

2500 m2-es három telek egyben vagy külön is
eladó. 06 (25) 463 621. (0668546)

„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ fia-
talember munkát keres. Tel.: 06 (30) 912 7923.
(0668249)

50 m2-es üzlethelyiséget bérelnék központban,
forgalmas helyen, Sárbogárdon. 06 (30) 300
6086. (0668556)

Szomatopedagógus mozgássérültek otthoni
tornáztatását, illetve óraadói állást vállal intéz-
ményben, Sárbogárdon. Tel.: 06 (30) 687 1212.
(0668557)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás
eladó. 06 (30) 632 3884. (0668554)

Jó állapotú pianínót vennék. 06 (70) 333 0882,
06 (25) 463 938. (0668601)

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. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj 5.000
Ft-tól, a belépési díjból 50%-os
kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

HITELKIVÁLTÁS, LAKÁSFELÚJÍTÁS,
VÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS ÉS

SZABAD-FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOGHITELEK. THM: 5,88.

Meglévõ életbiztosítását beszámoljuk.
Tel.: 06 (20) 377 9639.

Vállaljuk egyéni és társas vállalkozások
KÖNYVELÉSÉT, ADÓ- ÉS

TB-ÜGYINTÉZÉSÉT, visszamenõleg is.
Igény esetén házhoz megyünk.

„SZÁMSZERÛ Bt.” Tel.: 06 (30) 2680 657,
06 (30) 321 0899. (0668555)

FENYÕAKCIÓ! Földlabdás ezüst- és
lucfenyõk AKCIÓS ÁRON kaphatók.

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA, Sárbogárd,
Ady E. út 224. Tel.: 06 (25) 462 214. (0668572)

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon
december 15-tõl

a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában.

(7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség:
* OKJ-s személy- és vagyonõr bizonyítvány,

* magas szintû oktatás,
* még ebben az évben érettségi nélkül.

Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék,
* munkalehetõség.

Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,
06 (20) 9270 965

Felhívás
Felhívjuk a tisztelt Fogyasztók figyel-
mét, hogy az érvényben levõ jogsza-
bályok és rendeletek alapján a vízmé-
rõórák fagy elleni védelmérõl a fo-
gyasztó köteles gondoskodni.
Elfagyott vízmérõóra cseréje estén a
cserével kapcsolatban felmerülõ ösz-
szes költséget a fogyasztónak kell vi-
selni.
Legyenek figyelemmel a kerti csapok
idõben történõ fagytalanítására is. A
kerti csap megfelelõ fagytalanítását
fokozottan ellenõrizzék, mivel a nem
megfelelõen elzárt fagytalanítón el-
folyt, illetve a fagykárból keletkezõ
többlet-vízfogyasztás a fogyasztót ter-
heli.

SÁRRÉT-VÍZ Kht.
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ÉV VÉGI

HITELAKCIÓ

A Sárbogárd és Vidéke

TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT

5% kamatcsökkentés

fogyasztási hiteleinkre!

Szabadon felhasználható hitel,

gyors hitelbírálat (1-3 nap).

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre

az alábbi településeken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,

Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég,

Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

* Akciónk 2006. január 31-ig érvényes
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KUTYA
LÁNCON…
…kikötve, étlen, szomjan. De hát feladatot kapott.
Lakatlannak tûnõ ház a város szélén, de az udvaron
baromfi kapirgál, így mégsem elhagyatott.
A kutyus lefogyva, a lánc összecsavarodva fulladásig,
a vizes edény felborulva — talán nem is kell több kommentár.
Inkább engedné szabadon szegényt a „gazdája”! A kutya csak õrzi, õrzi a házat, cseré-
be egy-két falatért — ha kap egyáltalán!
Több ideje figyeljük már. Hol van a gazdi, vagy a gondozója? Ki kéne õt is kötni egy kis
idõre, hogy tudja meg, mit jelent láncra verve, kiszolgáltatva élni esõben, hóban, tûzõ
napon, fedél nélkül. Senki se keresi meg, ki felel ennek a kutyának az életéért?
Miért nem figyel a társadalom egy kicsit jobban az állatokra? Õk is élõlények, mint mi,
emberek, és hálásak egy kis gondoskodásért!

Egy sárbogárdi polgár

Nyílt
tér

Számítógépekrõl
még egyszer

Sárközi Rudolf kereste fel szerkesztõsé-
günket, és elmondta, hogy a számítógé-
pek összegyûjtését egy budapesti cég
megbízásából teszi. Õk szállítják el teher-
autón tõle az összegyûjtött számítógépe-
ket, a gyûjtésért pedig számlával fizetnek.
(A számlákat bemutatta.)
Kérdésemre elmondta, hogy ezt a mun-
kát nem vállalkozóként, hanem magán-
személyként, megbízásból végzi. Azokat
az udvarán tárolja addig, amíg elszállít-
ják. Telephelyengedélyt nem váltott ki.
Állítása szerint bontást nem végeznek.
Ami bontási munkát mégis lebonyolíta-
nak, az abból származó veszélyes hulla-
dékot a Vertikál Rt. szeméttelepére szál-
lítják ki Kislókba.
Érdeklõdtem Ferencz Kornélnál, aki el-
mondta, hogy a kislóki szeméttelepre
nem szállított senki számítógépeket,
mert a telep nem fogad be veszélyes hul-
ladékot. A számítógép és egyéb elektro-
nikai berendezések pedig tartalmazhat-
nak veszélyes anyagokat. Elmondta, hogy
próbáltak már náluk „variálni” bizonyos
személyek, hogy fogadják be a számító-
gép bontási hulladékát, de a telep erre
nem alkalmas, ezért annak átvételétõl el-
zárkóztak. Van egy átmeneti tárolójuk,
amelyben a kommunális szeméttel beju-
tó veszélyes hulladékot tárolják, és azt õk
szállítják el megsemmisítésre oda, ahova
kell. No, de akkor ugyan hová borították
le azok az „egyes személyek” a veszélyes
hulladékukat? Egészen biztos, hogy nem
vitték messzire.
Ezzel a kör bezárult. Mert ismeretes,
hogy országosan bõvítik a veszélyes hul-
ladékok körét, ugyanakkor arra nem tör-
tént intézkedés, hogy valaki ezeknek a
szervezett gyûjtését végezze. A háztartá-
sokban pedig egyre több rossz televízió,
számítógép, mosógép stb. lesz, amitõl va-
lahogy mégis csak meg szeretnének sza-
badulni a tulajdonosaik. No, de ha nem
vihetik ki a szeméttelepre, mert ott ezt
nem fogadják, akkor rövidesen tele lesz a
határ számítógépekkel, televíziókészülé-
kekkel.
Ha nem lesz a veszélyes hulladék ügyé-
ben rövidesen valamilyen emberszabású
rendszer, kezelhetetlenné válik a dolog.

Hargitai Lajos
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