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Az alsószentiváni polgárõrök szombaton rendezték éves beszá-
moló közgyûlésüket. Erre meghívták a szomszéd települések
polgárõrségeinek képviselõit is.

(Folytatás a 2. oldalon)

POLGÁRÕRSÉGPOLGÁRÕRSÉG

ALSÓSZENTIVÁNONALSÓSZENTIVÁNON

Ovimuzsika

A sárbogárdi zeneiskola tanárai és növendékei a sárbogárdi
Hõsök terén lévõ óvodában rendeztek adventi hangversenyt. A
gyerekek számára ismerõs dallamokkal, így például a Mézga
Géza zenéjével mutatták be a trombitát, szintetizátort. A ki-
csiknek nagyon tetszett a hangverseny. Az ismerõs dallamokat
õk is énekelték.

/H/

Fergeteges színházi elõadást láthatott a sárbogárdi és környék-
beli közönség a pécsi Janus Egyetemi Színház társulatának elõ-
adásában múlt héten csütörtökön este, a József Attila Mûvelõ-
dési Központban. Moliére: Tartuffe címû darabját dolgozták
fel a JESZ vezetõje, a sárbogárdi Mikuli János rendezésében. A
darabhoz a zenét a Kispál és a Borz együttesbõl ismert Lovasi
András írta.

(Folytatás a 13. oldalon)

KispálosKispálos
TartuffeTartuffe

a színpadona színpadon
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Nagy Lajos polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, és to-
vábbi eredményes munkát kívánt nekik. Az önkormányzat évi
30.000 Ft-tal támogatja a polgárõrséget. A polgármester min-
den házhoz eljuttatott levélben tájékoztatta a lakosságot a pol-
gárõrség munkájáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki
segítse lehetõség szerint a polgárõröket munkájukban. Hívják
fel a polgárõrök figyelmét a faluban megforduló idegenek
mozgására, vagy szóljanak az önkormányzatnak.

A kis faluban igen aktív, öntevékeny, jelentõs létszámú, 36 fõs
polgárõrség mûködik már évek óta. Biztató a jövõre nézve,
hogy a tagság többségében 40 év alatti fiatalokból áll.
Szükség is van a településen jól mûködõ polgárõrségre, hiszen
évrõl-évre nõ az átutazó bûnözés Magyarországon. Alsószent-
ivánt pedig egy fõút szeli ketté, amelyen meglehetõsen nagy a
forgalom. No, és persze a sok átutazó közt szép számban akad-
nak olyanok is, akik nem a legbecsületesebb szándékkal állnak
meg itt.
Katona Sándor, a polgárõrség elnöke beszámolójában errõl is
szólt. Több esetben sikerült megzavarni ezeknek a bûnözõknek
a munkáját, és elriasztani õket a faluból azzal, hogy lakossági
bejelentésre felírták a rendszámukat, és követték õket, amíg a
falut el nem hagyták. Felhívják ezúton is az idõsek figyelmét ar-
ra, hogy ne engedjék be az ismeretleneket az udvarukba semmi-
lyen ürüggyel sem. Van, aki állatvásárlás, ruhanemû, vagy
egyéb eladásának ürügyével akar bejutni a házba. Volt olyan,
hogy visszaélve az áramszolgáltató nevével, óraleolvasás ürü-
gyével csöngettek be az egyik házhoz, és aztán az idõs ember fi-
gyelmének elterelésével ellopták a szekrénybõl a megtakarított
pénzét. Ne felejtse el senki, hogy óraleolvasás csak egyszer van
egy évben!
Minden évben rendszeresen visszatérõ feladatuk a polgárõrök-
nek a szüreti felvonulás biztosítása. Újabban temetések alkal-
mával is õrizni kell a falut, mert a besurranó tolvajok kihasznál-
va, hogy a temetés alatt mindenki a temetõben van, bemennek
az üres házakhoz, és összeszedik, amit találnak. A polgárõrök
nyugdíjfizetéskor végigkísérik a postást a falun, nehogy kirabol-
ják.
A beszámoló után halászlévacsorával látták vendégül a polgár-
õröket.

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�

ÁLLÁSHIRDETÉS
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala állást hirdet

pályázati—közbeszerzési elõadó,
valamint

oktatási, közmûvelõdési sportreferens
munkakör betöltésére.

A jelentkezések benyújtásának határideje:
2005. december 30., illetve 2006. január 3.

Az állásokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást kérni Sárbogárd vá-
ros önkormányzatánál lehet.
A jelentkezést Krupa Rozália jegyzõ címére kell benyújtani Sárbogárd,
Hõsök tere 2. szám alá. A jelentkezések elbírálása a lejárattól számított
15 napon belül. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Krupa Rozália jegyzõ

LAKOSSÁGI FÓRUM
December 2-án, 17.00 órakor az Amadeus

étteremben Nedoba Károly lakossági fórumot tart.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Adományokat gyûjtünk Cece Nagyközség rászorulóinak:
székeket, kályhákat, ágyakat, gyermekruhákat, játékokat,
könyveket, asztalokat. Amennyiben Önnek van — használa-
ton kívül — bármely tárgya a felsoroltak közül, és szívesen
segítene másoknak azzal, hogy ezeket felajánlja, várjuk sze-
retettel a cecei családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatnál.

Együtt teljesebbé tehetjük sok család karácsonyát!

Köszönettel: Petrovics Kinga családgondozó
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Kipöckölték a listáról is!

Szabados Tamást végképp taccsra tették?
A jól értesültek régóta mondogatják már, hogy ezt is meglépik,
higgyem el. Nem hittem el, gondolván, hogy ezt azért már még-
se merik megtenni. Aztán mégis ...
Bizonyára emlékeznek még arra, amit lapunk július 14-i számá-
ban írtunk a sárbogárdi MSZP tagbeléptetési botrányáról,
melynek következményeként a 6-os választókörzetben a 2006-
os országgyûlési választáson nem Szabados Tamás lesz az
MSZP egyéni országgyûlési képviselõ-jelöltje, hanem az õ tes-
ti—lelki jó barátjának, pártbéli harcostársának, az MSZMP
volt elsõ titkárának, dr. Szabadkai Józsefnek a fia, dr. Szabadkai
Tamás.
Ebbe a nagyon szoros szavazati aránnyal létrejött eredménybe
azonban a törzstagság nem nyugodott bele. Azzal vettek elégté-
telt, hogy a választókerületi jelölõgyûlésen Szabadkaiék akara-
tával szembehelyezkedve úgy döntöttek, hogy a megyei listán
ne dr. Szabadkai Tamás, hanem Szabados Tamás képviselje a
választókörzetet. Ezt indokolták azzal, hogy dr. Szabadkai Ta-
más ismeretlen, jellegtelen arc a választók elõtt. Ha egyéniben
indítják, ott is csak akkor van némi esélye, ha a listán támogató-
ként ott áll mellette Szabados Tamás, aki népszerûségnek ör-
vend az MSZP szimpatizánsai és volt tanítványai körében. Nem
nyugodtak bele ebbe a döntésbe Szabadkaiék. Most a megyei
választmányi gyûlésen — megváltoztatva a 6-os körzet döntését
— Szabados Tamás helyett dr. Szabadkai Tamás került fel a
listára. Ezzel látják biztosítottnak, hogy ha a helyi választáson
nem nyer Szabadkai, listáról még bekerülhessen a parlament-
be.
Szabados Tamásnak vigaszul tettek egy halvány ígéretet arra,
hogy megyei elnökként rákerülhet majd az országos listára. De
hát azon a koncon a nagykutyák marakodnak! Mit keres ott egy
politikai pixisbõl kiesett vidéki tanár, ahol még a 235. helyért is
gyilkolják majd egymást? Azt hiszem, Szabados Tamás a politi-
kának ezt a végjátékát jobb, ha a partvonalról szemléli. Ami kö-
vetkezik, már nem a becsületrõl, a kõbe vésett adott szó erköl-
csérõl, a játékszabályok tiszteletérõl fog szólni.
Az MSZP törzstagsága, akik még mindig hisznek a baloldali
eszmében, csak döbbenten állnak a történtek elõtt. Azt mond-
ják, úgy látszik, ezeknek a pénz- és hataloméhes pártkarrieris-
táknak az se számít, ha veszít az MSZP, csak õk mentsék magu-
kat valami általuk remélt homályos jövõbe. Ezért még a párt
népszerû embereit is képesek a partvonalra lökni. Mint a für-
készdarazsak, kizabálták belülrõl, a párt testébõl azt, ami szá-
mukra hasznos, aztán a kiszenvedett hernyó hulláját hátrahagy-
va repülnek új zsákmányra.
Mit várhatunk, ha õk kerülnek hatalomba? Azt, ami ma Sárbo-
gárdon van.
Dr. Szabadkai Tamás alpolgármester az apja sárbogárdi ügyvé-
di irodájában dolgozik, emellett a sárbogárdi önkormányzat
képviselõje és alpolgármestere. Rajta keresztül az atyai árnyék
rávetül az egész testületi munkára. Ennek következtében a
döntések elõkészítése ugyanúgy történik most is, mint a kádári
idõkben, amikor az elsõ titkári iránymutatások szerint, attól
alapvetõen el nem térve, a nyilvánosság kizárásával vitatta meg
a párt végrehajtó bizottsága a teendõket. És nem a törvény, ha-
nem a joghézagok és a hatalmi helyzet adta, hogy mit tehettek
meg.
Ma sincs ez másképp. Most a párt végrehajtó bizottságának he-
lyét az önkormányzat MSZP-frakciója tölti be Nedoba Károly
frakcióvezetõvel és a polgármesterrel az élen. Ezzel a társaság-
gal és gyenge, befolyásolható ellenzékével bármi keresztülver-
hetõ. A frakcióüléseken még megengedett egymás anyázása, az
asztal verése, a székek fölrúgása, mert úgyse hallja, úgyse látja
senki, de a nyilvános testületi ülésen már fegyelmezett karfel-
emeléssel szavazzák meg azt, amit a háttérben valakik elhatá-

roztak. Így dõl el, hogy a városban ki és mennyiért kaphat meg
egy önkormányzati megrendelést, megbízatást, állást, itt hatá-
roznak arról, hogy milyen rendeletek szülessenek, melyeket
vonják vissza stb. A képviselõk madzagon rángatott bábokká,
anyagi és egzisztenciális érdekekkel megkötözött rabszolgákká
silányultak, akik egyike—másika aszerint kap pénzt, lehetõsé-
get (játszótér, járdaépítés, feleségnek munka stb.), hogy kellõ
alázattal aláveti-e magát a magasabb akaratnak.
A testületi ülések ezért látványosan rövidek azt a látszatot mu-
tatva, hogy gyors, határozott, eredményes a városvezetés. De
hogy milyen mocskos fehérnemût takargatnak, arról csak
olyankor lebben fel a rokolya szegélye egy-egy pillanatra, ami-
kor egy-egy képviselõ a szájára lakatot nem téve néhány homá-
lyos, de még így is meglehetõsen egyértelmû mondattal szót ejt
bizonyos ügyekrõl. Ezért persze vagy bolondot próbálnak csi-
nálni belõle, ha pedig túl messzire merészkedik az igazmondás-
ban, perrel fenyegetik meg.
Ez az MSZP-frakció most lelkesen, vagy kevéssé lelkesen, de
felsorakozott Szabados Tamás ellen. Nem számít már az sem,
hogy hajdan hõn szeretett képviselõjük és volt államtitkáruk
ebben a ciklusban milliárdos nagyságrendben hozott pénzeket
a városba és a térségbe lobbi-tevékenységével. Most azért is õk
verik a mellüket.
A mór megtette kötelességét, a mór mehet. — Errõl szól ez a
politika.

Hargitai Lajos
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AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN
Agyagási István református espe-
res és felesége immár 20 éve
szolgálnak Sárbogárdon. A helyi
gyülekezet november 20-án, a
vasárnapi istentiszteletet köve-
tõen köszöntötte õket (melyrõl
elõzõ lapszámunkban már beszá-
moltunk). A jeles évforduló apro-
póján Agyagási Istvánnal beszél-
gettem az elmúlt két évtized tör-
ténéseirõl.

— Milyen indíttatásból választotta a lel-
készi hivatást?
— Az egyik érettségi találkozónkon so-
kan meséltek önmagukról, vívódásaikról,
kudarcaikról, drámáikról. Én ott is csak
annyit mondtam: sok minden változott
körülöttünk, mégis, nekem olyan jó tud-
nom, hogy a helyemen vagyok. Nem fel-
tétlenül csak Sárbogárdra gondolok. Jó
és szükséges dolog, hogy egy lelkipásztor
felvállalja azt a települést, ahol szolgál,
azokat az embereket, akik õt is felvállal-
ták, bizalmukba, szeretetükbe fogadták.
Húsz év után úgy érezzük, hogy otthon
vagyunk. Hogy a helyemen vagyok, a lel-
kipásztori hivatást is jelenti. Ennek a
szolgálatnak a fölvállalásához fontos,
hogy világossá lett-e az ember számára,
hogy nem vállalkozásszerûen, hangulat-
ból, vagy kalandvágyból, hanem az Isten
hívó szavára lett lelkipásztor.
— Mikor jött ez a lelki szó?
— Mindig is lelkipásztor szerettem volna
lenni.
— Gyerekkorától kezdve?
— Amikor az elmém kinyílt a világra.
— Volt valamiféle családi ösztönzés, vagy
más példa Ön elõtt?
— Ma is vallom, amikor gyerekekkel, if-
jakkal foglalkozunk, hogy egy gyermek
neveltetése, lelki fejlõdése, világlátása
szempontjából az elsõrendû példa a szü-
lõ, akik között él. Meghatározó jelentõ-
ségû volt az életemben, hogy édesapám is
lelkész, aki még ma is él és szolgál a
kalocsai nõi börtönben.
— Ön Kalocsán született?
— Nem, Soltvadkerten.
— Akkor innen nem is olyan nagyon
messze.
— Ha megkérdezik, hova való vagyok, bi-
zonyos fokig Petõfi lelkiségével vallom,
hogy kiskunsági „gyerök” vagyok.
— Valóban, a beszéde igen ízes.
— Bár sajnos ezt a nyelvjárást sok eset-
ben levetkõzöm, de ha olyan közegbe ke-
rülök, akkor észre sem veszem, és már így
„beszélök”. Édesapám Tázláron volt lel-
kész. Ez egy picike település Bács—Kis-
kun megyében. A szomszéd faluban, a
soltvadkerti szülõotthonban jöttem vi-
lágra. Az anyai nagyszüleim is ott éltek.

Tázláriként kezdtem a gyerekkoromat,
késõbb, 12 éves koromban, édesapám
szolgálati helyet váltott, és elkerült Fok-
tûre, Kalocsa mellé. Õ a mai napig is ott
él. Visszatérve a szolgálatomra: nyilván-
való a szülõi ház és szülõi példa, de nem
mondható, hogy a lelkészek gyerekei lel-
készek lesznek. Semmiféle lelki nyomás
nem ért, nem manipuláltak, hogy ezt a hi-
vatást válasszam. Igaz, hogy amikor en-
gem keresztelt a nagyapám (aki ugyan-
csak lelkész volt) 1954. július 18-án, a szí-
vükben az a gondolat volt, hogy „Urunk,
ezt a gyereket odaszentelnénk Neked”.
De édesapám és édesanyám akkor mond-
ták csak ezt el nekem, amikor már meg-
született bennem a személyes döntés, és
szolgálatban álltam. Ez megerõsített ab-
ban, hogy az Úristennek már korábbi ter-
vei voltak velem, mint ahogy én errõl tud-
tam. Ebben aztán felnõtt módon tudato-
san is megerõsödött az ember, a teológiá-
ra is így indultam.
— Hol végezte a teológiát?
— Budapesten.
— Akkor már egy kicsit könnyebb világ
volt, de azért mégsem volt felhõtlen a hit
szempontjából.
— Így van, nem mondhatni, hogy ez ép-
pen ideális korszak volt, de úgy gondo-
lom, hogy az Isten szolgái számára nem
az az elsõrangú a helytállásban, hogy ked-
vezõ vagy sem a kor.
— Kerültek-e nehézségek az útjába?
— Azt nem mondhatnám, hogy heroikus
küzdelmeket kellett volna megharcol-
nom a hitem miatt. Amikor Kalocsán az
államosított (hajdan jezsuita) gimnázi-
umban tanultam, az iskola egy eléggé
masszív ateista gimnázium volt. De ez en-
gem nemhogy elbizonytalanított, hanem
inkább megerõsített azon az úton, amely-
re az Úristen elindított. A hívõ embernek
nyitva kell lennie az emberek és a világ fe-
lé, úgyhogy én megtaláltam a helyem még

azok között is, akik másként gondolkod-
tak.
— A feleségével mikor találkozott?
— A teológián egy évfolyamra jártunk.
— Õ hová valósi?
— A Veszprém megyei Vilonyára. Ez egy
kis falu Balatonfûzfõ fölött, az édesapja
ott volt több évtizedig lelkész.
— Nem volt akkoriban ritkaság, hogy nõk
tanuljanak teológiát?
— Abban az idõben már egyre nagyobb
számban jöttek teológus hölgyek (teo-
lógák) a teológiára.
— Úgy tudom, hogy Szankon már együtt
kezdték meg a szolgálatukat.
— Így van. Akkor még a lelkésznövendé-
keket kihelyezték gyülekezetbe gyakorla-
ti tanulmányokra. Nagyon messzire he-
lyeztek minket egymástól, jegyesek vol-
tunk, találkozni sem nagyon hagytak ben-
nünket. Amikor jött az ötödév, és úgy
tûnt, hogy ez az állapot marad, azt mond-
tuk: ha már így kell lennie, hogy a gyüle-
kezeti szolgálatot meg kell kezdeni, mie-
lõtt befejeznénk a teológiai tanulmányo-
kat, ezt tegyük együtt. Így hát ötödéves
tanulmányaink kezdetén összeházasod-
tunk, és együtt kaptunk kirendelést
Szankra.
— Mennyi idõt töltöttek el ott?
— Kilenc évet. Szép korszak volt. Négy
gyermekünk közül három ott született.
— Említette az ünnepi istentiszteleten,
hogy Szankon sötét, hideg, kulcs nélküli
parókia várta magukat. A folytatás milyen
volt?
— Talán a mi ifjúságunk, zöldfülûségünk
miatt sem tudták annyian, hogy mikor ér-
kezünk. Kun emberek laknak ott, eléggé
kemény emberek, viszont akit befogad-
nak a szívükbe, azt valóban befogadják.
Az egyik szórványunkban például a fele-
ségem szolgált az elsõ karácsonyon. Az
idõs gondnok bácsi utólag ezt mondta:
„Hát, tudja, Tiszteletes asszony, ahogy
megláttuk, hogy felmegy a szószékre,
bennünk az a gondolat volt, hogy na, ez a
mi karácsonyunk is el van rontva. De
aztán nagy öröm volt hallani a szolgála-
tát.”
— Amikor Sárbogárdra jöttek, szívélyes
volt a fogadtatás. Késõbb, amikor megis-
merte az itteni embereket, milyen volt a
gyülekezet?
— Az életünkben, szolgálatunkban, csa-
ládi életünkben mély nyomot hagyott a
kezdés. Egy addig nem tapasztalt, nyitott
ölelésû szeretet fogadott bennünket, egy
várakozás, ami nagyon sokat jelentett ne-
künk. Erre azért is volt szükségünk, mert
ez egy egészen más jellegû gyülekezet, te-
kintve az itteni szolgálatok többrétegûsé-
gét. Fontos volt számunkra a gyülekezet-
nek ez a befogadó szeretete, hogy ennek
a szolgálatnak a terhét, sokszor az erõt-
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lenségeinkben is tapasztalt kihívásait fel
tudjuk vállalni, és helyt tudjunk állni.
— Szanknál ez nagyobb gyülekezet?
— Szankon a szórványaival együtt 100-
130 fõnyi gyülekezet volt, itt pedig 1000
lelkes. Szankon elõfordult, hogy 10-15
gyerekkel karácsonyi mûsorral készül-
tünk, és 6-8 fõs volt az ünnepi gyülekezet.
Itt, amikor az elsõ karácsonyon bemen-
tünk a templomba, majdnem elállt a lé-
legzetünk, mert volt vagy 400-500 ember
a templomban. Nehéz volt megszólalni.
Sokkal nagyobb kihívás elé kellett tehát
néznünk a létszám és a szolgálatok na-
gyobb száma miatt. Múlt hét vasárnap el-
hangzott, hogy milyen külsõ építkezések
mentek végbe eddigi szolgálatunk alatt.
Ehhez azonban belül egyfajta lelki épít-
kezés is kell, mert a külsõ csak egy váz,
ami — ha nincs belsõ tartás — önmagá-
ban nagyon hamar összeomolna.
— Én úgy látom, hogy aktív a gyülekezet,
nagy az összefogás.
— Minden lelkész próbálja a gyülekezet
lelki életét szinten tartani, esetleg még in-
tenzívebben szolgálni. Jön egyik szolgáló
a másik után, és teszi a maga Istentõl ka-
pott adományai révén azt, amit megte-
het. Akik elõttünk jártak hosszú nemze-
dékek szolgálatában, azok is mind-mind
tették a maguk lelki és külsõ építési fel-
adatait, hiszen nem lenne templom, amit
most renoválunk, hogyha több mint 200
éve föl nem építik. Az idõ és a kor válto-
zásával a szolgálatok jellege (ha a tartal-
ma nem is) talán némiképp változik. Az
idõsebb emberek például máig emlegetik
az Olvasókört, ami a lelki és kulturális
élet színtere volt. Mostanra változott a vi-
lág és az életünk, és a lelki egyensúlyra
kell helyezni a hangsúlyt. E tekintetben
próbáljuk szervezni a gyülekezet életét a
gyermekek, ifjúság, felnõttek között. Hi-
szen akinek az élete lelki módon a helyé-
re kerül, és Istentõl kap egy olyan rendet,
ami az õ számára is békességet jelent és
olyan lelki értékekkel bír, amit éppen az
Istennel való kapcsolat nyomán fogadhat
el Istentõl, az embernek az élete értéke-
sebb, a társadalmat is gazdagítóbb lesz.
— Nagy szerencse, hogy elõdeik, Szabó Im-
re és felesége máig itt vannak közöttünk, és
segíteni tudják az Önök munkáját.
— Az õ 33 éves aktív szolgálatuk nagyon
fontos és értékes segítség volt a számunk-
ra, elsõsorban lelkileg.
— Volt egy érdekes mondata vasárnap, ami
így hangzott: „Köszönjük, hogy még elvisel-
nek bennünket.” Ezzel mire célzott?
— Sok minden volt ebben a jelzésértékû
kijelentésben. Egyrészt benne voltak az
itt megharcolt csatáink, csalódásaink,
örömeink, konfliktusaink, keserûsége-
ink, mert egy szolgálatban van ilyen is. De
én úgy gondolom, hogy elõször is kell tud-
ni megbocsátani, és valóban elengedni
olyan dolgokat, amiket nem kell cipelni.
Az úri imádságot, hogy „Bocsásd meg a
mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek”,
lehet komolyan is venni. A Krisztus-kö-

vetés ezt jelenti, hogy nem csak hirdetjük
azt, amit tanított, élt, hanem életté kell,
hogy legyen. Másrészt az is benne volt ab-
ban a mondatban, hogy egy lelkipásztor a
szolgálati helyén ideiglenesen van ott. A
sárbogárdi õslakosok szempontjából mi
„gyüttment” emberek vagyunk, de a szó-
nak abban az értelmében is, amit maga a
lelkészlakás jelez (a görög eredetû paró-
kia azt jelenti, hogy ideiglenesen lakni va-
lahol). Egy lelkipásztornak ezt tudatosí-
tania kell magában — nemcsak abban az
értelemben, hogy ideig-óráig vagyunk a
földön, mert jövevények és vándorok va-
gyunk, hanem úgy is, hogy amíg a szolgá-
latunk tart egy gyülekezetben, addig ott
vagyunk, otthon vagyunk, de amikor le-
jár, akkor el kell menni.
— Immár 20 éve tart ez az ideiglenes ál-
lapot.
— Igen, de számolni kell azzal, hogy vala-
mikor lejár az idõ. Egyszer az utánunk
következõnek át kell adni a lakást is, ami-
nek minden zugát ismeri az ember, és
amit a sajátjáénak érez. Én már többször
költöztem, és költözni nemcsak oly mó-
don nem könnyû, hogy össze kell pakolni
és feltenni egy teherautóra, hanem lelki-
leg is bizonyos szálaknak el kell szakadni.
A szeretetkapcsolat megmarad, de a
mindennapos élet megélése nem. Mint
ahogy említettem, 12 éves koromban
édesapám szolgálati helyet váltott; egy
teherautón ültünk fönt, fújt a szél, és
mentünk egy új gyülekezetbe. Ott új ott-
hon, környezet, emberek, iskola várt. Az-
tán jött a teológia, megint költöztem, az-
tán véget ért a teológia, költöztünk
Szankra, kilenc év után összepakoltunk
és jöttünk Sárbogárdra, és ha Isten nem
innen szólít el bennünket, akkor egyszer
össze kell pakolni, és el kell innen is men-
ni.
— Hová?
— Építettünk egy kis nyugdíjas házat
Veszprém mellett.
— A csalódásokról beszélt. Milyen csa-
lódások érték, amik talán elbizonytalaní-
tották ideig-óráig?
— A küldetésben nem bizonytalanítottak
el. Újra kellett értékelni néhány emberi
kapcsolatot. Nem volt könnyû ezeket fel-
dolgozni, de ez együtt jár a szolgálattal.
Hiszen egy lelkipásztor mégiscsak embe-
rek között és emberekért szolgál az Isten
ügyében. Nagyon tisztelem a földmûve-
seket, mert keményen helyt kell állniuk,
de a föld, a vetõmag vagy a kapanyél nem
vitatkozik az emberrel. Az emberi lelkek
nagyon bonyolultak és érzékenyek, kö-
zöttük szolgálni és velük közösségben
lenni nagyon nehéz dolog. Éppen ezért
óhatatlan, hogy ne legyenek konfliktu-
sok. Nem kell attól félni, hogy az ember
mindenkinek megfelel. Benne van a szol-
gálatban, hogy mi is emberek vagyunk,
gyarlósággal, fogyatkozással, de mégis Is-
ten kegyelmével.
— És így kell elfogadnunk egymást szeretet-
tel.

— Igen, csak hát a lelkésznek különös ki-
hívás a szolgálatában, hogy a gyülekeze-
tet vezetnie kell. Nem azért, hogy kivagyi-
sága bizonygatásának helyt, vagy diktáto-
ri jellemének hangot adjon, hanem azért,
mert felelõsen rá van bízva az isteni elhí-
vás, a gyülekezet bizalma és elhívása nyo-
mán egy feladat, amiben neki helyt kell
állni. Kell, hogy legyen egy határozott
gondolata, amit meg kell próbálni össz-
hangba hozni a gyülekezettel, presbitéri-
ummal. Én annak örülök, hogy olyan ve-
zetõ testülete volt, és reméljük, lesz is a
gyülekezetnek, akikkel nem mindig va-
gyunk ugyan egy véleményen, de nagy-
szerû békességben együtt szolgálhatunk.
Nem az a dráma, ha két embernek kétféle
véleménye van, hanem az, amikor ezt
nem tudják közös nevezõre hozni. Az
egyéb emberi kapcsolatoknak is ez az
egyik kemény próbája. De az Isten ügyé-
ben nekünk mégiscsak van egy közös
alap: az ige, amihez mindannyiunknak
kell igazodni.
— Az is elhangzott az ünnepi istentisztele-
ten, hogy Tiszteletes úr szájából olykor ke-
mény szavak hangzanak el.
— Egy lelkésznek nem az emberek a
megbízói, hanem az örökkévaló Isten.
Éppen ezért adódik olykor, hogy elhang-
zik olyan is, amit nem szívesen hallanak,
mert megítélõ, kemény szó, talán nagyon
is a szív mélyén rejtõzõ dolgokra rávilágí-
tó üzenet. Isten igéjét nem azért kell kö-
vetkezetesen hirdetni, mert ezzel akár Is-
ten, akár az õ szolgái bántani akarnak
bennünket, hanem azért, mert az a lelki
gyógyulásnak egy nélkülözhetetlen és el-
engedhetetlen feltétele. Megalkudni
nem lehet. Úgy gondolom, hogy egy új
lelki korszak és kihívás elé néz az Isten
népe, hiszen olyan dolgokat kell a nevén
nevezni, még pedig bûnnek, ami egyre in-
kább elfogadottá lesz az emberi társada-
lomban.
— Mi az, ami a 20 évbõl különösen fontos
történés az Ön számára?
— Imre bácsinak volt egy nagyon fontos
lelki feszültsége, hogy amikor õk leteszik
a lantot, akkor lesz-e még gyülekezet. Én
úgy érzem, hogy sokféle gyarlóságunk el-
lenére az Isten olyan kegyelmes volt,
hogy talán mégsem rontottuk el a helyze-
tet. Merem remélni, hogy csak egy kicsit
is hozzátehettünk annak a lelki építõ
munkának a folyamatához, ami itt Sárbo-
gárdon a református egyház vonatkozá-
sában majd 300 éve már folyamatban van.
A másik az idõsek otthona. Nagy öröm
számomra, hogy nem kevés ember itt
megtalálta élete alkonyára a lelki békes-
ségét, azt a kis zugot, ahol meghúzhatja
magát biztonságban, és ráadásul itt van-
nak a dolgozók, akik a megélhetésüket
találták meg.
A biztos pont most is ugyanaz az életünk-
ben: az örökkévaló Isten, aki tegnap és
ma is ugyanaz.

Hargitai Kiss Virág
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KÁPÉ HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT.

Kölcsönt adunk
KÉSZPÉNZBEN

110.000 Ft-ig.
Fedezet nem kell, a pénzt otthonába, házhoz visszük.

Rész let f i zetés havonta .

Pé lda 100.000 Ft h i te l tör lesztésére:
7 hónap futamidõ 21.682 Ft hav i rész let .

THM: 179-276%

Hely i tar i f áva l h í v j a az a lább i számot:

06 40 200 633
Vagy kü ld je e l

sms-ben a „KP” szót a
06 70 388 0448

te le fonszámra és v isszah ív juk !

H ívását hétköznap

8.00-18.00 óra között fogad juk .

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat keres a következõ munkakörökbe:

RAKTÁROS
Elvárások:

min. középfokú végzettség,
raktározás területén szerzett tapasztalat,

több mûszakos munkarend vállalása,
jó analitikai készség, flexibilitás, megbízhatóság.

Elõnyt jelent:
érettségi vizsga,

alapfokú, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

GÉPBEÁLLÍTÓ
Elvárások:

középfokú, szakirányú végzettség,
min. 2 év fröccsöntõ gépbeállítói tapasztalat,

három mûszakos munkarend vállalása,
rugalmasság, megbízhatóság.

Elõnyt jelent:
Arburg gépek ismerete,

nehézgépkezelõi jogosítvány (2 t híddaru).
Jelentkezési határidõ: 2005. december 9.

Jelentkezés módja: önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út.
E-mail: magdolna.kovacs@keytec.hu

Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.

Fried Kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

MIKULÁSVÁRÓ EBÉD
egy mesebeli kastélyban!

2005. december 4-én, 12 órakor.

CSAK 2480 Ft/felnõtt, 1480 Ft/gyermek.
3 év alatt ingyenes!

Korlátlan ételfogyasztás, játszóház,
ajándék minden gyermeknek a Mikulástól!

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
www.hotelcastle.hu, e-mail: friedhotel@dielnet.hu,

Simontornya, Malom út 33.

IMPORT HASZNÁLT

C I P Õ B Á L A -
B O N T Á S
Nõi, férfi, gyerekcipõk,

papucsok, októbertõl bakancsok
és csizmák

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban

2005. december 5-én,
9-12 óráig.

Óriási áruválasztékkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Karácsonyi AKCIÓ
a sárbogárdi

szõnyegüzletben!
* SZÕNYEGPADLÓK

3-4-5 m szélességben,
* PVC-PADLÓK

1,5-2-3-4 m szélességben,
*futószõnyegek, *sárkaparók,

*álmennyezet-burkolók,
*díszlécek, *rozetták,

*ragasztók, *bordûrök,
*díszpárnák,

*gyapjúszõnyegek,
*230-féle szegett szõnyegbõl,

*110-féle tapétából választhat

10-15%
engedménnyel

a Tompa M. u. 25. szám alatt,
a Gréta bútorbolttal egy udvarban.

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 9-12-ig,
13-18-ig, szombaton 8-12-ig.
Telefon: 06 (25) 463 587.

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

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,

* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,

06 (20) 9270 965
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Gráf a kormánnyal szimpatizáló gazdákat vizionál
Lengyel Zoltán interpellációjában a ter-
melõknek beígért támogatások és kifize-
tések elmaradásának okát firtatta. Gráf
miniszter szerint a magyar gazdák érzik
és értik, hogy értük és róluk szólnak a
kormány intézkedései.
Tisztelt Miniszter Úr!
Kívülállónak nehéz eldönteni, hogy va-
lójában hol is van az igazság. Elég-e, ha
valaki egyik reggel rózsadombi luxusvil-
lájában ébredve, uszodájában magára
kapja piros fürdõköpenyét, liftjével felsi-
et panorámás ablakához, és letekint a
magyar vidékre, majd megállapítja, hogy
az virul. Egy pillanatra elbátortalanodik,
és elkezdi számolni osztalékait és jöve-
delmeit, majd hirtelen megint letekint a
viruló magyar vidékre, és a gondolatok
tovább keveregnek fejében. Keveredik
az osztás az eladással, a támogatás a jö-
vedelemmel, és lassan annyira belendül,
hogy a hivatali és minisztériumi dolgo-
zók fizetését is a gazdáknak osztaná. De
csak osztaná, mert hatalma idáig már
nem terjed, de azért mondja, rendületle-
nül mondja, hogy a hivatali dolgozók fi-
zetése, a minisztériumi autó benzin-
számlája és még sorolhatnánk a költsé-
geket, mind-mind a gazdák támogatása.
És fantáziája tovább szárnyal, a siker to-

vább folytatódik, és most már a gazdák
által megtermelt termény ára is támoga-
tás, amit neki kell köszönni, mert õ te-
hetséges és lendületes.
Miközben a miniszterelnök minden hé-
ten a dübörgõ gazdaságról, a sikeres Ma-
gyarországról és a viruló magyar vidék-
rõl beszél, közben lent vidéken reggelen-
te arra ébred az a gazda, aki agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatásra pályá-
zott, hogy pont az õ számláján még min-
dig nincs ott a pénz. A hernádvölgyi gaz-
dák is reménykedve nézik reggelente a
számlájukat, hátha megérkezett már az
ígért kártalanítás. Az ország egy másik
vidékén a tejtermelõ gazda arra ébred,
hogy postaládájában ott lapul a tejkvótá-
ját visszavonó határozat. A kukoricát
termelõ gazda azt látja, hogy a kukorica
20%-a még nincs learatva, néhol hó is le-
pi, az aratás is lassú, nincs elég vagon a
termény kiszállításához, de gondolja
magában: ha nála nem is, máshol biztos
virul a magyar vidék. Így okoskodik a
gyümölcstermelõ is, mert hisz neki idén
sem érte meg leszedni a gyümölcsöt, de
máshol biztos virul a vidék.
Tisztelt Miniszter Úr!
Ezek után felmerül bennünk a kérdés:
hol is virul a magyar falu és a magyar vi-

dék? Mikor lesz minden gazdának kifi-
zetve a régóta esedékes támogatás? Mi-
kor kapják meg a károsultak a beígért
kártalanítást? Kvóta nélkül hogy termel-
het a tejtermelõ? Biztosan lesz-e tároló
minden szem termésnek az aratás vé-
geztével akkor is, ha a kiszállítás ilyen
lassú marad? Mikor lesz nyertese a gyü-
mölcstermelõ az uniós csatlakozásnak,
ahogy azt Önök állították?

***
Gráf József agrárminiszter szerint Ma-
gyarország az Európai Unió elsõ három
országa között van a kifizetéseket illetõ-
en. Gráf azt is állította, hogy Magyaror-
szág példátlanul nagy tárolókapacitással
rendelkezik. A gazdák is érzik és értik,
hogy értük és róluk szólnak a kormány
intézkedései — mondta.
Lengyel Zoltán hangsúlyozta: A gazdák
három évi átverés után sem kapták meg
az agrár-környezetvédelmi támogatáso-
kat. A kormány agrárpolitikája úgy néz
ki, hogy a gyümölcs a fán, a szõlõ a tõkén,
a kukorica pedig a hó alatt — fogalma-
zott Lengyel Zoltán.
A képviselõ nem, de a parlament kor-
mánypárti többsége elfogadta a tárcave-
zetõ válaszát.

Forrás: www.fideszfrakcio.hu

Adventi zenés áhítat

Nagy érdeklõdésre számot tartó ádventi
zenés áhítat volt szombaton délután az
enyingi római katolikus templomban
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ
meghívására Maczkó Mária énekes köz-
remûködésével, Dózsa István lelkipász-
tor celebrálásával.

Mezõgazdasági és közéleti fórumok
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ
„A mezõgazdaság gondjai” témakörben
nagy érdeklõdés mellett fórumot tartott
Mezõkomáromban és Lajoskomárom-
ban november 23-án. A gazdák pana-
szolták, hogy minden eddigi ígéret elle-
nére továbbra sem fizették ki a támoga-
tásokat. Nehézségek vannak a termé-
nyek értékesítésével, és nincs megoldva
a termények raktározása sem. Nem igaz
a kormánynak azon állítása, miszerint
nincs már lábon a kukorica, mert min-
dent betakarítottak. Csak menjen végig
a miniszter bármely vidéki település ha-

tárán, számtalan helyen láthatja, hogy
lábon áll még a kukorica. A másik gond
az állattartás körül van. A gazdák azért
nem tartanak állatot, mert nem éri meg.
Gondok vannak az értékesítéssel máig
is. Ha pedig nincs állat, mivel etetik fel a
megtermelt takarmányt?

Kálozon és Sárhatvanon

Szerdán késõ délután Kálozon, este pe-
dig Sárhatvanon tartott fórumot Len-
gyel Zoltán országgyûlési képviselõ. A
fórum lapzártakor még tartott.

Képviselõnk hogyan dolgozik a parlamentben?

Akik figyelemmel kísérik az újságok, rádiók, televízióadók
parlamenti és közéleti híradásait, tapasztalhatják, hogy vá-
lasztókerületünk országgyûlési képviselõje igen gyakran
szerepel, sok esetben a vezetõ hírekben is. Mezõgazdasági,
közgazdasági, valamint Sáregres polgármestereként szer-
zett önkormányzati tapasztalatai teszik lehetõvé, hogy kel-
lõ szakértelemmel nyilatkozzon szakmai kérdésekben is.
Aktivitását bizonyítja az is, hogy a parlamentben a legtöb-
bet felszólaló képviselõk élbolyában van. A közelmúltban
megjelent kimutatásból látható, hogy eddig 233 felszólalá-
sa volt, összesen 10 óra 34 perc beszédidõvel. Ezzel a frak-
ció nyolcadik leggyakoribb parlamenti megszólalója.
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Csatlakozz hozzánk!
A V2006 csapat mindenkit vár!
FIDESZ-iroda, Sárbogárd, Ady Endre út 158/A
Telefon/fax: 06 (25) 461 875
Honlap: www.sarbogard.fidesz.hu
E-mail: sarbogard@fidesz.hu
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Régi emlékeim a káposzta-savanyításról
A tévét nézve, és a különbözõ lapokban megjelent jó téli ká-
posztás ételek receptjeit olvasva visszaemlékeztem a régi, kis-
lánykori káposzta-savanyításokra, amelyek már jól beváltak, és
amelyeknek kialakított gyakorlata volt szinte minden háztar-
tásban.
Nagyanyám már a késõ nyári, meleg napokon kefével, szódával
súrolta a káposztás dézsát a dongáival együtt és kiszárította,
hogy tiszta legyen, amibe a káposztát tartják.
Szeptember végén, október elején szólt nagyapámnak:
— Te Gyula, rendeljél a bolgár kertésztõl szép, nagy káposztá-
kat vagy 50 kilót, mert hozzá kell fogni a savanyításhoz nemso-
kára!
Nagyapa intézkedett, a bolgár kertész pár nap múlva beállított
a bolt elé, tragacson tolva a megrendelt szép káposztafejeket.
No, másnap már ment is a gyalulás, ami egy napig tartott, aki
otthon volt, gyalulta. Én ott ugráltam közöttük, nyersen kap-
kodtam a káposztából, tömtem magamba.
A következõ napon — hétvége volt — záróra volt a boltban, és
nagy volt a készülõdés a másnapi savanyításra, amely már beil-
let egy szertartásnak is minden évben. A nagy munka fõszerve-
zõje természetesen nagyanyám volt, a cselédlány nem gyõzte
követni szigorú utasításait. Nagyanyám felszólította nagyapá-
mat:
— Gyula, áztasd ki a lábaidat, vágd le a körmeidet is, mert hol-
nap lesz a káposzta-savanyítás! — már akkor is szigorúan ügyel-
tek a higiéniára. Nagyapa hozta is a nagy lavór vizet, házi szap-
pant, szép gyolcstörölközõt, amit az ott lakó rácok szõttek és
árultak. Ment a készülõdés a nagy napra.
Már a kora délelõtti órákban becipelték a nagykonyhába a dé-
zsát, körülötte nagy vájlingokban gyalult káposzta, fûszerek
porcelántálban kimérve (só, babérlevél, birsalma szeletek, pár
szem kukorica, egész bors, piros hüvelyes paprika), amiket az-
tán rétegenként szórtak a káposztába.
Nagyapámmal ez alkalomból nagyanyám letetette a megszo-
kott szivarját is, s kisvártatva nagyapám megjelent térden felül
felkötött, parget csíkos, hosszúszárú gatyájában, és kezdték a
káposzta sorbani lerakását, miközben szórta bele nagyanyám
rétegenként a dézsába az említett fûszereket. Néha vitáztak is,
hogy pl.: ebbõl már elég stb.
Nem telt bele negyedóra, nagyapám a felkötött csíkos gatyájá-
ban, vékony, csontos lábaival belelépett a dézsába, és elkezdte
taposni a káposztát, közben nagyanyám adogatta neki — hogy a
torka ki ne száradjon és legyen ereje — az 1 dl-es finom kadar-
kát.
Én ilyenkor a dézsa körül ugráltam, néztem a kiizzadt nagy-
apám, aki vékony lábaival (no, meg a kadarkától) szinte táncolt
a dézsában a káposztán. Mindenki nézte, a cselédlány is évõdött

vele, mert ez jó mulatság volt akkoriban — minden tévémûsor-
nál jobb —, közben a sparhelben pattogtak a fahasábok, hogy
meg ne fázzon nagyapám a dézsában. Én a dézsa körül legyes-
kedtem. Közben átjött a szomszédból a Maris néni, a másik rác
szomszédunk, a Péró bácsi, így viccelõdésekbõl, ugratásokból
sem volt hiány. Egyszóval jó muri volt ez akkoriban és hasznos.
Minden háznál, a jobb módúaknál is így zajlott akkoriban a fi-
nom házi káposzta-savanyítás rituáléja.
Kár, hogy a mai fiataloknak már ilyen élményük nincs, napja-
inkban már készen vesszük a savanyított káposztát az üzletben
vagy a piacon.
Amikor megtelt a dézsa, és nagyapám jól kitapodta, rátették a
dongákat, lecsavarozták és kicipelték legalább háromszor a
kamrába.
Amint vége lett ennek a nagy munkának, nagyapám elégedet-
ten rágyújtott a megszokott Csongor szivarjára, a decis kadar-
kát maga elé tette az asztalra, elégedetten pöfékelt, és megszur-
kálta tûvel a szivarját, ha az elaludt. A szivar bûze lassan ismét
beszivárgott minden szobába. Én ilyenkor kimenekültem az ud-
varra, legtöbbször macskázni, diót keresni a kertbe. Már akkor
sem szerettem a dohányfüstöt, és ez a Csongor szivar hihetetle-
nül bûzös tudott lenni, ha szívták. Nagyanyám szidta is érte min-
dig.
Novemberben, Márton nap tájékán, karácsonykor, újévkor az-
tán megbontották a dézsát. Nagyanyám fõzött finom töltött ká-
posztát. Illata belengte az egész házat, de nyersen is ettük fok-
hagymás szalonnához esténként. Nem is voltunk influenzásak
soha.
Így maradtak meg emlékeim közel 60 év távlatából a káposzta-
savanyításokról, amelyekre még ma is szívesen emlékszem.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

„Az éjszaka tapintása”
2005. december 3-án (szombat), 17 órakor a Helyõrségi
Klub színháztermében (Székesfehérvár) a Vakrepülés szín-
játszótársulat elõadásában „Az éjszaka tapintása” címû darab
kerül bemutatásra.
A társulat bemutatásra kerülõ színdarabját alkalmasnak ta-
lálja arra, hogy elõsegítse a vak és látó emberek közötti „sza-
kadék” áthidalását azáltal, hogy a látó emberek egyfajta be-
tekintést kapnak a látássérült emberek hétköznapi életébe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezdés után a teljes sötétség mi-
att már nem tudjuk leültetni a késõn érkezõket. A teremben
szõnyegen, párnákon foglalnak helyet a nézõk. A belépés in-
gyenes! Szeretettel várjuk Önöket!
Helyõrségi Klub, Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel: 06 (22)
503 186.

Lanecker Tünde és Simon Ágnes szervezõk
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.:
06(25)460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.:
06 (25) 462-641, 06 (30) 540 3598. H: 8-12,
K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, Tel.:
06 (25) 470 011: Sze.: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25)
466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06
(25) 508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H:
11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30.
Sárhatvan: P: 8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10.
Tel.: 06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-12.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080:
H: 8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P:
13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06(25) 460 163.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj keletkezik, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám
ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk,
rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat,
melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)20-50-20
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudako-
zóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22) 514-314.

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15
óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy
egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi
út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van:
Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, ha-
vonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06 (22) 311-120, 06 (22) 512-150. Sárbogár-
don polgármesteri hivatal: napközben hívható
a 06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb
idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnö-
ke: Juhász János a 06(30) 5300-858 számon
bármikor riasztható.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Bögyös Gábor,
tel.: 06 (30) 6257-807,

Dr. Szénási Károly,
tel.: 06 (30) 975-1715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete
felújítására támogatására 2005. évre pályázatot ír ki. A munkálatokkal kapcsolatos támogatási
rendszerérõl megalkotta Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testülete a 44/2005 (XI. 29.)
Ktr. számú rendeletét. A pályázati lehetõség azon lakóközösségekre vonatkozik, ahol a lakótömbök,
illetve azok tervezett felújítása legalább 10 lakóépületet érint. A részletes pályázati kiírás és a pályá-
zathoz szükséges egyéb mellékletek átvehetõk, továbbá részletes tájékoztatás kérhetõ Sárbogárd
Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki osztályán.

Sárbogárd Város Önkormányzata
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Állatorvosi ügyelet
2005. december

hónapban

Hatósági ügyeleti
beosztás

I.-II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta:
december 3-4.: dr. Németh Sándor, Dég,
Szabadság tér 1., tel.: 06 (20) 9717 306;
december 10-11.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257
807;
december 17-18.: dr. Németh Sándor, Dég,
Szabadság tér 1., tel.: 06 (20) 9717 306;
december 24-25-26.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9751
715;
december 31.-jan. 1.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) 9398
629.

Betegellátási ügyelet
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,

Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres:
december 3-4.: dr. Pál István, Sárbogárd,
Ady E. út 226., tel.: 06 (20) 5301 582;
december 10-11.: dr. Pátzay István, Sárbo-
gárd, Köztársaság út 156., tel.: 06 (30) 5208
877;
december 17-18.: dr. Kellner József, Sárbo-
gárd, Ady E. út 162., tel.: 06 (20) 9243 972;
december 24-25-26.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9751
715;
december 31.-jan. 1.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) 9398
629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza:
december 3-4.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., tel.: 06 (20)
9749 065;
december 10-11.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257
807;
december 17-18.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., tel.: 06 (30) 9939 404;
december 24-25-26.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30)
6393 977;
december 31.-jan. 1.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., tel.: 06 (20)
9749 065.

Dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Vidéki ügyeletek december havi beosztása
Sárvíz kistérség központi ügyelet:

(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ.
Telefon: 06 (22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig,

munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
December 1-31.: Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör decemberben:
1. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
2. dr. Dobrovitzky Imelda, Sáregres, Zrínyi u. 1. tel.: 06 (30) 9949 742;
3. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 520 430;
4. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. tel.: 06 (25) 235 034;
5. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 505 190;
6. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
7. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. tel.: 06 (25) 235 034;
8. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 505 190;
9. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 520 430;
10. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. tel.: 06 (25) 221 116;
11. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. tel.: 06 (30) 9949 742;
12. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. tel.: 06 (25) 235 034;
13. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. tel.: 06 (30) 9949 742;
14. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. tel.: 06 (25) 221 116;
15. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
16. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 505 190;
17. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
18. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
19. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 505 190;
20. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. tel.: 06 (30) 9949 742;
21. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
22. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. tel.: 06 (30) 9949 742;
23. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. tel.: 06 (25) 221 116;
24. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
25. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 505 190;
26. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. tel.: 06 (25) 235 034;
27. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
28. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 520 430;
29. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. tel.: 06 (25) 221 116;
30. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
31. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. tel.: 06 (25) 221 116;
2006. január 1.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. tel.: 06 (25) 520 430.

Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete telekértékesítésre ajánlati felhí-
vást tesz közzé a város déli részén található 1
db építési telekre, magánerõs lakásépítés cél-
jából. A telek Sárbogárd, Huba u. 8. szám alatt
található, 5638/10 hrsz.-ú, 1442 m2 nagysá-
gú. A minimális vételár 120 Ft/m2+közmûfej-
lesztés. A vételi ajánlatok benyújtásához a tel-
jes ajánlati felhívás ismerete szükséges, ami a
polgármesteri hivatalban, Fehér Mihálynénál
átvehetõ, ugyanitt bõvebb felvilágosítás is
kérhetõ.
A vételi ajánlatok benyújtásának határide-
je: 2005. december 5., délelõtt 10 óra.
Helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbo-
gárd Város Polgármesteri Hivatala.
A vételi ajánlatot zárt borítékban kell benyújta-
ni Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testület városgazdálkodási és városfejlesz-
tési bizottság elnökének részére.
A borítékban jól láthatóan legyen feltüntetve:
„Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság
által bontható fel.”

Városi polgármesteri hivatal

Ismét megrendezzük a márIsmét megrendezzük a már
hagyományos, engedményeshagyományos, engedményes

SÜTEMÉNYSÜTEMÉNY--
VÁSÁRT!VÁSÁRT!

Aki elõre megrendeliAki elõre megrendeli
az ünnepi süteményeketaz ünnepi süteményeket

december 23-24-re,december 23-24-re,
azoknakazoknak

10%-os10%-os
kedvezményt adunk.kedvezményt adunk.

Bejglire is vállalunkBejglire is vállalunk
elõrendelést!elõrendelést!

Megrendeléseket csakMegrendeléseket csak
személyesen lehet leadni.személyesen lehet leadni.

Érdeklõdni telefononÉrdeklõdni telefonon
a 461-900-as számon lehet.a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDAFÕTÉRI CUKRÁSZDA
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
IX. forduló eredményei

Toledó 2005—Haladás 1-4 (0-1)
Vezette: Fekete L. Toledó 2005: Horváth
I., Kiss A., Bodoki, Soós, Barabás R., cs.:
Barabás B., Csuti J. Csuti T., Horváth Zs.
Haladás: Géczi, Szalai, Szántó Zs., Szán-
tó K., Hollósi, cs.: Balogh, Kiss J., Varga.
Támadólag lépett fel a Toledó, de a fiatal
hév nem sokat segített, mert a Haladás
szerezte meg a vezetést. Ráadásul a
Toledó játékosai sokat szabálytalankod-
tak, melynek kiállítás lett a vége. A máso-
dik félidõben a Haladás játékosai két
100%-os helyzetet is kihagytak, majd
végre rúgtak egy gólt, és össze is hoztak
egyet. Nagy kapus hibájából növelte elõ-
nyét a Hali. A sokat egyénieskedõ Toledó
ellen újabb gólt ért el, a nyugodtabb, kon-
centráltabb csapat. Megérdemelten
nyerték a mérkõzést, és így a tabellán is
helyet cseréltek. Kiállítás: Horváth Zs., 2
perc. Góllövõk: Barabás R., illetve Kiss J.,
Hollósi, Balogh, Varga.

Enying—Vasutas 6-2 (3-1)
Vezette: Fekete L. Enying: Varga, Poór,
Pudelka, Vass F., Vas T., cs.: Csányi, Kör-
mendi I., Körmendi II. Vasutas: Kehl,
Rozgonyi, Guszejnov, Magyar, Flõgl, cs.:
Bozsoki.
Óvatosan kezdtek a csapatok. Szabadrú-
gás után Poór a kapufát találta telibe. A
másik oldalon pedig Magyar. Megtört a
jég, biztos, kétgólos elõnyre tett szert a
listavezetõ. Potyagóllal szépített a Vas-
utas, de nem sokáig örülhettek a szépítés-
nek, mert szépen kidolgozott támadás
után megint kettõ lett a különbség. A má-
sodik félidõ elején sokat hibáztak az
enyingi játékosok. Ezt észrevéve egymás
után vették célba Varga kapuját, de a
helyzetek kimaradtak, míg végül Magyar
szépített. Az enyingi csapat beleesett ab-
ba a hibába, hogy csapatjáték helyett
egyénieskedtek, így szoros lett a mérkõ-
zés. Pudelka emelése a kapufa tetejérõl
kifelé pattant. Nagy nehezen összehozták
a Vasutasok azt, amit az enyingiek nem
tudtak, Kehl kirúgása után a labda Roz-
gonyi hátáról a saját kapujába pattant. A
végén Körmendi II. és Pudelka hûtötte le
a kedélyeket, megnyerve a mérkõzést. A
listavezetõ ellen jól tartotta magát a Vas-
utas. Sárga lap: Vass F. Góllövõk: Vass F.
2, Vas T., Rozgonyi öngól, Körmendi II.,
Pudelka, illetve Rozgonyi, Magyar.

Vidámfiúk—Flamengó 2-6 (2-2)
Vezette: Fekete L. Vidámfiúk: Kovács,
Oláh, Huszti L., Horváth, Keresztyén,
cs.: Huszti R. Flamengó: Lekner, Tóth
A., Vass, Lakatos, Killer, cs.: Banda,
Tóth S.
Az elsõ félidõben érdekesen alakult az
eredmény. Támadtak a Vidámfiúk, és
bánták. Rendre nem értek vissza, ennek
köszönhetõen megszerezte a vezetést a
Flamengó. Kontrából újból eredménye-
sek. Az elsõ félidõben a mérkõzés legna-

gyobb helyzetét hagyta ki a fõnök. A kö-
vetkezõ két támadásnál bebizonyította,
ha a játékra koncentrálnak, eredménye-
sek, egyenlítették. A második félidõ két
nagy Vidámfiúk-lövéssel indult. Nagy
helyzetben Huszti L. a kapust találta fej-
be. Továbbra is támadásban maradtak,
Leknernek kellett két esetben is hárítani
a lövéseket. A figyelmetlenség ára: gól a
Flamengó részérõl. Egy kontra, és tovább
nõtt az elõny. Összerogyott a Vidámfiúk
csapata. Bemutatták a Flamengó játéko-
sai, hogyan kell kihagyni a ziccerhely-
zeteket. A játék képe alapján szorosabb
vagy nagyobb különbségû gyõzelem is le-
hetett volna. Góllövõk: Horváth 2, illetve
Killer 3, Banda, Tóth A.

Miklós-Cece Öregfiúk—Devils
20-0 (10-0)

Vezette: Rehák S. Miklós-Cece Öreg-
fiúk: Gyenes, Démuth, Klazer, Erdélyi,
Sohár, cs.: Kiss J., Vámosi. Devils:
Ocsovai, Kovács, dr. Pátzay, Lajtos, Dra-
vecz.
Megszületett a gólrekord. A mérkõzés
elején a Devils hagyott ki két nagy helyze-
tet. Átvette a játék irányítását a Miklós-
Cece, és egymás után lõtte a szebbnél
szebb gólokat. Csere nélkül nehéz ilyen
rutinos csapat ellen játszani, ennek nem
más az eredménye, mint a vereség. Tizen-
kettõ után a Devilsnek is volt helyzete, de
nem tudták kihasználni, elfáradtak. Ez-
után tetszés szerint érte el a gólokat az
M-C. Az eddig lejátszott mérkõzések
(84) közül ez volt a legsportszerûbb, mert
nem történt szabálytalanság a negyven
perc alatt. Góllövõk: Démuth 2, Erdélyi
8, Sohár 5, Klazer 3, Kiss J. 2.

Sárkeresztúr KIKE—Extrém 5-3 (3-1)
Vezette: Rehák S. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szauervein, Sütõ, cs.: Len-
gyel. Extrém: Vörös, Dévényi, Ladányi,
Horváth T., Juhász, cs.: Horváth D.,
Pálinkás.
Magabiztosan játszott a KIKE, a játék rit-
musát nem találó Extrém ellen, így az el-
sõ félidei biztos vezetésük nem meglepõ.
A második félidõben paprikásabb lett a
hangulat, keményedett a játék. Elõbb ka-
pott lábra az Extrém, újabb gólt lõtt, ezzel
még szorosabbá vált a játék. Nem sokáig
élt a remény, mert a KIKE ritmust váltva
lõtt gólt. Ezt az ellenfél nem tudta átven-

ni. Szabadrúgáshoz jutott a KIKE. Len-
gyel lövését a kapus elnézte, így a labda a
kapuban kötött ki. Ezzel a kétgólos
elõnnyel biztossá vált a gyõzelem, mely a
mutatott játék alapján teljesen megérde-
melt. Sárga lap: Sütõ. Kiállítás: Sütõ 2
perc a második sárga lap után. Góllövõk:
Szauervein, Sütõ, Hajdinger, Vörös,
Lengyel, illetve Dévényi, Horváth D., Pá-
linkás.

Old Boys—Pusztaegresi Fiúk 4-1 (2-0)
Vezette: Rehák S. Old Boys: Porkoláb,
Vass, Kovács, Soós, Tóth L., cs.: Huszár,
Kazsoki, Szakács. Pusztaegres: Ébl,
Holcz T., Kurgya, Magyar, Tóth I., cs.:
Batári, Lepsényi, Õri Cs., Õri Gy., Õri Z.
Az Old Boys jobb csapat, hisz az elmúlt
évtizedek alatt többen rúgták a labdát a
megyei I-II. osztályú csapatokban. Rutin
a lendület ellen diadalmaskodott. Góllö-
võk: Kovács 2, Huszár, Tóth L., illetve
Kurgya.

DKS—Légió 2000 4-1 (2-0)
Vezette: Fekete L. DKS: Suplicz, Kele-
men, Farkas, Szabó, Kovács, cs.: Oszvald,
Somogyvári, Domján, Kassai. Légió:
Meggyes, Németh, Huszár, Csizmadia,
Csuti, cs.: Horváth, Orbán, Szilágyi F.
Lendületesen, gólokkal kezdett a DKS.
A Légió kereste önmagát, így nem megle-
petés a kétgólos elsõ félidõ. Alig kezdõ-
dött el a második félidõ, máris növelte
elõnyét a DKS. Ez a nap nem a Légióról
szólt, igaz, támadtak, de ez kevés volt az
üdvösséghez. Megérdemelten nyerte a
mérkõzést a jobbik csapat, ezzel feljött a
második helyre. Sárga lap: Csuti. Góllö-
võk: Kovács 2, Domján, Somogyvári,
illetve Csizmadia.

Arsenal—Krencz Nagyker 3-1 (2-1)
Vezette: Fekete L. Arsenal: Kiss A., Ve-
res G., Kiss R., Derecskei, Érsek, cs.:
Lukács. Krencz: Pálinkás, Somogyi,
Ragyamóczki, Vámosi, Gyenis, cs.: Ha-
lász, Kõvágóm, Krencz.
Két lövés, két gól egy ellenében. Ez az el-
sõ félidõ pozitív eredménye. A második
félidõben tovább növelte elõnyét az
Arsenal a nagyon rosszul játszó Krencz-
csapat ellen. Ezzel el is dõlt a három pont
sorsa. Csak a szépítésre futotta a vesztes
csapat részérõl. Góllövõk: Lukács, De-
recskei, illetve Gyenis.

Twister—Magnum V. Bt. 0-9 (0-5)
Vezette: Rehák S. Twister: Strausz, Mol-
nár, Balogh, Szabó, Katona, cs.: Bognár.
Magnum: Györök, Vinklmann, Mádi,
Bor, Lakatos, cs.: Mihalkó, Máté, Csen-
des, Csõgör.
A sok gól ellenére ez sem volt jobb mér-
kõzés, mint az elõbbi. Azért mert a Mag-
num elszórakozta a mérkõzést. Bort nem
tudták tartani, az eredmény önmagáért
beszél. Góllövõk: Bor 5, Mihalkó, Laka-
tos 2, Csendes.
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Memphis Plusz—Taki Team 2-1 (1-0)
Vezette: Rehák S. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Simon, cs.: Lóth,
Molnár, Roszkopf. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Rohonczi R., Geiger, Ro-
honczi G., cs.: Iván, Juhász, dr. Roshdi.
Támadólag lépett fel a Taki Team, és a
helyzeteket is õk hagyták ki. Taktikus já-
tékkal átvette az irányítást a Memphis,
mely góllá érett. Jobban játszott a Taki
Team, mégis õk hagyták el vesztesen a
pályát. Nem ez az elsõ nyögvenyelõs mér-
kõzése a Memphisnek. Nem állnak hadi-
lábon a szerencsével. Sárga lap: Iván.
Góllövõk: Lóth, Salga, illetve Geiger.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 8 - 1 51-24 24
2. OMV 6 2 1 53-18 18
3. Memphis Plusz 5 2 1 24-17 17
4. Magnum V. Bt. 5 1 2 34-23 16
5. Krencz Nagyker 4 2 3 29-20 14
6. Extrém 4 2 2 25-19 14
7. Flamengó 2 3 3 26-30 9
8. Arsenal 2 1 5 17-22 7
9. Taki Team 1 1 6 15-23 4
10. Vidámfiúk 1 1 6 14-49 4
11. Twister - 1 7 7-48 1

Góllövõlista állása:
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
I. Bor József 19 gól, Sütõ Zoltán 16 gól,
III. Gráczer László 15 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 8 - - 69-9 24
2. DKS 7 - 1 38-17 21
3. Miklós-Cece Öf. 6 - 3 47-16 18
4. Légió 2000 5 - 3 25-14 15
5. Haladás 5 - 3 31-19 15
6. Toledó 2005 5 - 3 40-27 15
7. Vasutas 3 - 5 29-33 9
8. Old Boys 3 - 5 28-47 9
9. B. B. Truck SE 2 - 6 12-44 6
10. Devils 1 - 7 11-82 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 9 9-51 0

Góllövõlista állása:
Azonos pontszám esetén, itt a több rú-
gott gól a döntõ.
I. Vas Tamás 22 gól, II. Vass Ferenc 19
gól, III. Erdélyi Péter, Huszár Lajos
16-16 gól.

Igazolt labdarúgók,
sportköri 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. –

Asztalitenisz hírek
Pénteken, november 25-én, folytatódott
a felnõttek megyei bajnoksága. A sárbo-
gárdiak a Szondi II-es csapatához láto-
gattak Székesfehérvárra. Az eddigi mér-
kõzések során felváltva született gyõze-
lem, utoljára a sárbogárdiak gyõztek 11-7
arányban. Most is õk voltak az esélyeseb-
bek, de csak voltak, mert a párosok mér-
kõzése után látszott, hogy nem lesz
könnyû a mérkõzés.
A párosok kezdtek szokás szerint, viszont
tovább már nem úgy folytatódott, ahogy
szokott, mivel a Lovász Lajos—Dörögdi
Gábor páros elveszítette eddigi veretlen-
ségét, és 3-1 arányban kikaptak az ellen-
fél párosától. Szerencsére a két Papp az
elmúlt hetinél jobb formában volt, és
3-0-ra hozták a mérkõzésüket.
Az egyéni mérkõzések azonban már nem
ilyen jól alakultak. A két fiatal játékosnál,
ifj. Papp Lászlónál, és Dörögdi Gábornál
a „túledzettség” jelei mutatkoztak, és
mérkõzést sem tudtak nyerni. Dörögdi
Gabi még szettet sem nyert, így a második
vereség lehetõsége villant fel, de ekkor
jöttek az „öregek”, Lovász Lajos és id.
Papp László.
Lovász Lajos elsõ egyéni mérkõzésén
még látszott a párosban elszenvedett ve-
reség, mert az elsõ játszmát elveszítette a
Szondi legfiatalabb játékosa (76-éves) el-
len, de a következõ három játszmában
már esélyt sem adott neki: nyert 3-1-re. A
többi egyéni mérkõzésen pedig, régi for-
máját mutatva, 3-0-ra nyerte mind a há-
rom mérkõzését. Id. Papp László is lénye-
gesen jobban játszott, mint Szabadbaty-
tyán ellen, és szintén mind a négy egyéni
mérkõzését megnyerte, igaz, az utolsót
„csak” 3-2-re, de ezzel a gyõzelemmel
egyenlített a csapat, és kialakult a 9-9-es
végeredmény, így még maradt a csapat az

elsõ helyen, mert a rivális Szabadbattyán
is döntetlent játszott.
Szombaton szintén Székesfehérváron
volt a Marton Imre-emlékverseny, ahol
már felsõbb osztályban (NB-I/b, NB-II)
játszó játékosok is asztalhoz álltak. A sár-
bogárdi csapatból három játékos indult a
versenyen, és id. Papp László igen jó
eredményt ért el, harmadik lett.
A változatosság kedvéért vasárnap szin-
tén Székesfehérváron volt verseny: a ser-
dülõ fiú és leány TOP-12 versenyét ren-
dezték meg. Sárbogárdot két hölgy, Tóth
Katalin, és Tósoki Fanni képviselte, elkí-
sérte õket Kasza Tamás a fiúk közül. A lá-
nyok játékán látszott, hogy jó formában
vannak, edzésen most többet járt a kezük,
mint máskor, mert Tóth Katalin veretle-
nül végzett az elsõ helyen. Tósoki Fanni
harmadik lett — ha egy kicsit bátrabb, a
második helyen végezhetett volna, de ez
is szép eredmény, mivel csak jövõre lesz
serdülõ korcsoportos. Kasza Tamás játé-
kán még mindig látszik a kihagyás, na-
gyon bizonytalanul érezte a labdát, ötö-
dik helyen végzett, mert mire felébredt,
már két vereséget összeszedett, utána
már hiába igyekezett, nem sikerült javíta-
ni.
A következõ mérkõzés a SAK csapatá-
nak a hazai asztaloknál lesz, december
2-án. Az ellenfél Csákvár csapata lesz,
nekik szintén 11 pontjuk, valamint egy
vereség és egy döntetlen eredményük
van. Aki itt gyõz, az lesz az elsõ. Ha kilá-
togatnak a mérkõzésre, vélhetõen igen jó
meccset láthatnak. Szombaton pedig
mindenkit, aki játszani és versenyezni
szeretne, vár az „Irka” kupára a

vezetõség

Gratulálunk!
A Fejér Megye Diáksport Szövetség

által alapított
„Fejér megye diáksportjáért”
elismerõ címet 2005. évben

Zámbó Tibor,
a mezõszilasi Németh László Általános

Iskola igazgatója, a kézilabdasport
odaadó mûvelõje nyerte el.

A kiváló sportpedagógusnak a díjat
december elsején, csütörtökön dél-
elõtt adják át Székesfehérváron a No-
votel szállóban rendezett ünnepség
keretében.
Zámbó Tibornak ezúton gratulálunk
és kívánunk neki további sikereket
munkájában és a kézilabda sportban!

Hargitai Lajos

Közmeg-
hallgatás köz

nélkül
A sárbogárdi képviselõ-testület hét-
fõn este közmeghallgatásra hívta a vá-
ros polgárait. Erre mindössze két pol-
gár jött el érdeklõdõként. A polgár-
mester általános tájékoztatója után
Szotyori Nagy Ferenc az útépítésrõl
érdeklõdött, Sárközi Imre a 4-es kony-
ha túlterheltségére hívta fel a figyel-
met. Véleménye szerint a konyhai fõ-
zõberendezéseket kellene korszerûsí-
teni, és adjanak még oda létszámot,
mert csak így lesz biztonságos a szociá-
lis étkeztetés folyamatossága.

/H/
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Az Úr visszajövetele közel!
A várakozás az egyik legnehezebb dolog
a világon. A kezdetén ott van a remény-
teljes lelkesedés, hogy óhajom mindjárt
beteljesül. Aztán, amikor az azonnali be-
teljesülés nem történik meg, akkor emlé-
keztetjük önmagunkat a türelem és a ki-
tartás erényére, de végül is a meg nem va-
lósult várakozás könnyen rezignáltságba
csüggeszti az emberi lelket. Megfogal-
mazva vagy meg nem fogalmazva megér-
lelõdik az az érzés, hogy hiába vártam.
Problémát az okoz, ha részben emberi tü-
relmetlenségeinket, részben az ebbõl fa-
kadó ügyintézéseinket akarjuk alkalmaz-
ni Isten országára. Így érkezünk meg
könnyen ádventre várakozva, ahhoz a lel-
külethez, amirõl Péter apostol ír intõleg,
hogy „… az utolsó napokban csúfolódók
támadnak …” és ezt kérdezgetik: „Hol
van az õ eljövetelének ígérete? Mert mióta
az atyák elhunytak, minden úgy maradt,
amint a teremtés kezdetétõl fogva van”
(2Pt 3,3-4). Persze most nem árt azért vé-
giggondolnunk, hogy ha csak Ábrahám-
nak elhangzott ígéret, s az Úr eljövetele
közötti idõt tekintjük, mintegy 2000 esz-
tendõ telt el. De az is hogy! A Messiási
próféciák nem túl sûrûn „hullottak”, csak
hol itt, hol ott a történelemben, mint egy
kirakókép, „puzzle” darabkái. Az utolsó
darabkák Dániel idejében érkeztek meg,
aztán 400 évig semmi sem mutatkozik.
Úgy látszik, hogy egy álom kútba esett,
hogy Isten elfelejtkezett ígéretérõl. Négy
évszázad végül is 16 generáció, idõben
majdnem fele a magyar nemzet történel-
mének! Mégis ez alatt az idõ alatt is vol-
tak — mint ahogy a világ teremtése óta
állandóan — emberek, akik ebben a Mes-
siás-várásban éltek, ehhez a várakozás-

hoz igazították életüket: a hétköznapjai-
kat, a terveiket, sõt az érzelmi világukat
is. Meg is haltak így, nem nyerve el az ígé-
reteket. Egy ilyen várakozónak azonban
mégis egyszer egész konkrét ígéret ada-
tott, Dániel, az utolsó próféta után 400
évvel. Az agg Simeon volt ez az ember,
aki az ígéretet kapta, hogy õ nem hal meg
addig, amíg meg nem látja az Úrnak
Krisztusát. S tudjuk, hogy meg is látta, s
magához is ölelte!
Korántsem az emberi türelmetlenség
üteme szerint, hanem amikor Isten jónak
látta, az idõk teljességét elhozni, akkor
függetlenül attól, hogy némelyek vélemé-
nye szerint „úgysem lesz már abból sem-
mi” — beteljesedtek az ígéretek. Ponto-
san úgy, ahogy a próféciákban elõre meg-
mondatott!
Az Úr Jézus többször is szólt az Õ vissza-
jövetelérõl, mondván, hogy „Meglátjátok
az Emberfiát eljönni az Õ dicsõségében.”
A menybemenetel után még két angyal is
megerõsítette ezt az ígéretet: „Úgy fog
eljönni, ahogy most szemetek láttára
fölment.” Pál is ismételten inti a gyüleke-
zet tagjait: „Tartsatok ki, legyetek készen,
az Úr közeleg!” A Jelenések könyvében ez
a nagy üzenet: „Íme, eljövök hamar!” S
nemcsak a hitetlen világ, de itt-ott már a
liberális teológusok is szamárfület muto-
gatnak: Hamar? Pál, Pál, a saját életed-
ben vártad vissza? Tévedtél! Lehet, hogy
a többi is, amit írtál tévedés! Hamar? Hi-
szen az idõszámításunk kezdetétõl mos-
tanig annyi idõ telt el, mint Ábrahámtól
Jézusig.
Hát ez igaz. De vegyük figyelembe az idõ
relativitását, amelytõl nemcsak Einstein

tud, szólt errõl már az Úr réges-régen:
„Az Úrnál ezer esztendõ annyi, mint egy
nap, s egy nap, mint ezer esztendõ.” Másfe-
lõl pedig csendesedjünk el egy pillanatra,
és mérjük fel a különbséget a között az
életforma között, amelyik saját életében
várja vissza Jézust, ezért intenzitással
szolgálatban, készülésben tölti el ez ide-
jét, s a között az életforma között, mely-
nek mottója az, hogy „halogatja még az én
Uram az Õ eljövetelét …”, s ezért dõzsöl és
részegeskedik, sõt veri a szolgatársait.
Mentsen Isten minket az utóbbi magatar-
tástól! Pál, s Isten minden gyermeke ak-
kor tévedne, ha Jézust nem a saját életé-
ben várná vissza, és nem az erre való ké-
szülésben töltené napjait.
Jézus jön! Én magam is azok közé tarto-
zom, aki még a saját életemben várom az
Õ visszajövetelét! S erre nézve teszek
vagy nem teszek bizonyos dolgokat. Egy-
egy nehezebb idõszakban a Jelenések
könyvében apostolával együtt sóhajt a
lelkem: „Jövel, Uram Jézus”! Máskor, föl
nem készült állapotunkat látva, Péter
apostollal együtt mondom: „Bizony, ke-
gyelmes vagy, Uram, hogy még nem jöttél
vissza”, s azért imádkozom: „Készíts föl,
Uram, mindannyiunkat, a Te népedet, kö-
zöttük a gyülekezet véneit, felnõtteit, ifjait és
gyermekeit. Készíts fel, Uram, hogy szeplõ
és hiba nélkül állhassunk Te eléd, Szent
Szellemed olajával megtöltött lámpákkal.
Te elvégezheted, Uram, hisz nálad ezer esz-
tendõ is csak annyi, mint egy nap, s egy nap,
mint ezer esztendõ. Vidd teljességre a Te
munkádat! Jövel, Uram, Jézus!”

Szabó Péter

Hogyan várjuk az Eljövendõt?

ÁDVENTI SOROZAT
„Kicsoda szenvedheti el az Õ eljövetele napját?”

Gottfried Richárd református lelkész

„Szíveteket szaggassátok meg!”
Agyagási István református esperes

„Vigasztaljátok népemet!”
Óvári Péter evangélikus segédlelkész

„Igyekezzetek, hogy szeplõ nélkül valóknak találjon!”
Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs

„Örüljetek az Úrban!”
Melis Orsolya evangélikus gyülekezeti munkatárs

Helyszín:
a sárbogárdi evangélikus templom (Posta u. 5).

Idõpont:
2005. december 5-9 (hétfõ-péntek), 18 óra.

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen,
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ,
Õrizd szüleid egészségét! — mert
A múlton épül fel a jelen és jövõ.”

Bárczi Gusztáv

„Együtt kerek a világ” — Meghívó
December 3-án lesz a fogyatékossággal élõk világnapja. Ebbõl az al-
kalomból a város képviselõ-testülete megemlékezõ összejövetelt
tart a (mozgásszervi, hallási, látási és értelmi) fogyatékossággal élõk
számára a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban 14
órai kezdettel.
Program: iskolások ünnepi mûsora, megemlékezés a világnapról,
egészségügyi tájékoztató elõadás, beszélgetés a fogyatékossággal
élõk gondjairól, problémáiról.
Minden kedves fogyatékossággal élõt — hozzátartozó kísérõjével
együtt — szeretettel várunk, és részvételére számítunk!
Ha bárkinek problémája lesz a megjelenéssel, a rendezvény elõtt két
nappal telefonon jelezze a polgármesteri hivatalnak a 06 (25) 461
306-os telefonon, mert akkor szállításáról gondoskodunk.

Varga László, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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3-án, szombaton, 19 órakor:

SZÍVEM CSÜCSKEI
Színes amerikai vígjáték

Ben, a bostoni baseball csapat, a Red Sox fanatikus szurkoló-
ja egy napon összefut Lindseyvel. Rögtön erõs vonzalom éb-
red benne iránta, és Lindsey is viszonozza az érzéseit. Min-
den a legnagyobb rendben megy közöttük, egészen addig,
amíg a lány rájön: a Red Sox-szal senki sem konkurálhat…

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Evangelizációs hét vette kezdetét hétfõn délután Sárke-
resztúron, a református gyülekezeti teremben. Erre az alka-
lomra a Szilágyi lelkészházaspár egy régi kedves ismerõsüket,
Delényi István kárpátaljai lelkipásztort hívta meg szolgálatra,
aki 15 éve lelkész, és immár hetedik éve tevékenykedik a há-
romezer fõs viski gyülekezetben.
Delényi István tiszteletes úr Lukács evangéliumából idézett, és
elmondta: erre a hétre úgy érkezett Sárkeresztúrra mint postás.
Isten készített az itt élõ számára egy küldeményt, amit az õ szí-
vére helyezett és általa szeretne átadni. Hiszi, hogy az ige nem
szól hiába, és kinek-kinek a szívében másképpen munkálkodva
meghozza gyümölcsét.
A gazdag fiú azt kérdezte Jézustól: „Jó Mester, mit cselekedjem,
hogy az örök életet elérjem?” — Ezt a kérdést föltehetnénk mi is.
A fiú tenni akar azért, hogy kapjon. Mi tele vagyunk elvárások-
kal. Sokszor még otthon sem teszünk meg valamit anélkül, hogy
ne várnánk el érte valamit. Üzletet csinálunk a családi életbõl is.
Nem tudunk önzetlenek lenni cselekedeteinkben, emiatt van
tele az életünk keserûséggel, csalódással. Istennel is üzletelni
akarunk, de az üdvösség útján ez nem megy. A cselekedetek
útján nem lehet a mennybe jutni, csak az Úr Jézus által.
A igehirdetést ének és kötetlen beszélgetés követte. Az alkalom
szeretetvendégséggel ért véget.
A hét folyamán délutánonként 16.30 órától örömmel és szere-
tettel fogad a sárkeresztúri református közösség mindenkit az
evangelizációs alkalmakra.

Hargitai Kiss Virág

EvangelizációEvangelizáció

SárkeresztúronSárkeresztúron
Rock Café

December 10-én, szombaton, 21.30-tól
Sárbogárdon, a mûvelõdési házban játszik a

FELKAI JAM
Eric Claptontól Brian Adams-ig a gitár nagyágyúi.

Érdeklõdni, asztalfoglalás a 06 (30) 993 3395-ös
telefonszámon lehet.

Minden zenekedvelõt szeretettel várunk!

Kispálos Tartuffe
a színpadon

Ritkán adódik ilyen lehetõség, hogy helyben láthassunk egy
színdarabot, így nem is csoda, hogy mennyi érdeklõdõ jött el
nemcsak Sárbogárdról, hanem a környezõ településekrõl is er-
re az eseményre. A publikum csak úgy itta magába a színdarab
minden mozzanatát, ami nem szûkölködött humorban, pikáns
jelenetekben és elgondolkodtató sorokban. A régi korok örök-
érvényû üzenetét — a ma szemüvegén át — kitûnõ játékkal köz-
vetítették a színészek.
A nagyérdemû szûnni nem akaró vastapssal mondott köszöne-
tet ezért a felejthetetlen estéért.
Reméljük, nem ez volt az utolsó alkalom, hogy láthattuk a JESZ
társulatát a sárbogári mûvelõdési ház színpadán!

Hargitai Kiss Virág
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Anyós szelet
Hozzávalók a tésztához: 1 tojás, fél margarin, 1 evõkanál cukor,
1 vaníliás cukor, fél liter liszt, egy kevés sütõpor; a töltelékhez: 8
tojás, 30 dkg cukor, reszelt citromhéj ízlés szerint, 30 dkg dió, 1
evõkanál liszt (prézli).
Elkészítés: a tészta alapanyagait összegyúrjuk, kisodorjuk,
felét egy kizsírozott, kilisztezett tepsibe tesszük. A töltelék-
hez valókat összekeverem szép lassan. A tojások fehérjéit
kemény habbá verve adom hozzá legutoljára. Ezt a tepsiben
lévõ tésztára rákenjük. Végül ráhelyezzük a megmaradt ki-
nyújtott tésztalapot, és megsütjük. Lehet csokoládémázzal
bevonni, vagy porcukorral megszórni a tetejét.

Hortobágyi húsos gombóc
Hozzávalók: pörkölt kb. 30 dkg sertéshúsból, 1 dl tejföl, só, bors, 1
kg burgonya, 1 tojás, liszt.
Elkészítés: a szokásos módon pörköltet készítünk sertéshús-
ból. Ha elkészült, átszûrjük, és a húst ledaráljuk. A hús-
masszához adunk egy kis tejfölt, sóval, borssal ízesítjük. Köz-
ben kockákra vágott burgonyát sós vízben megfõzünk. Le-
öntjük róla a vizet, jól lecsepegtetjük, majd gyúródeszkára
terítjük és hagyjuk hûlni. Ha kihûlt, áttörjük, adunk hozzá 1
tojást és annyi lisztet, hogy jól gyúrható tészta legyen.
Kb. 1 cm vastagságúra nyújtjuk, nagy kockákra vágjuk.
Mindegyik közepébe rakunk 1-1 kiskanálnyi húsmasszát,
majd a tésztát gombóccá gyúrjuk. Lobogó sós vízben addig
fõzzük, míg a gombócok a felszínre jönnek. A megmaradt
pörköltszaftot besûrítjük kevés liszttel elkevert tejföllel,
majd a kifõtt gombócokat belerakjuk, még egyszer átforral-
juk.

Brassói rakott káposzta
Hozzávalók: 75 dkg savanyú káposzta, 50 dkg sertéslapocka, 1
csokor kapor, 1 dl ketchup, só, bors, csombor, 3 dl tejföl, 1 fej
vöröshagyma, kevés olaj.
Elkészítés: egy tûzálló tál aljába rétegezünk savanyú káposz-
tát, melyet sóval, borssal, csomborral és a finomra vágott ka-
porral megszórunk. Erre teszünk egy pár szelet tenyérnyi
nagyságú lapockát, amit elõtte az olajban aranysárgára pirí-
tott hagymán elõsütöttünk. Szintén sózzuk, borsozzuk és ra-
kunk rá egy kevéske ketchupot. Erre szintén káposzta kerül,
és addig rétegezzük, amíg a hozzávalók elfogynak. A mara-
dék ketchupot elkeverjük a 3 dl tejföllel és a tetejére öntjük.
Ezt 2 óráig forró, elõmelegített sütõben sütjük.

Nagymama receptjei KINÉZTEM AZ
ABLAKON

Tegnap õrületes ugatásra fi-
gyeltem föl. Az üres szom-
széd telek szélén, a kerítés
két oldalán egy-egy kutya-
banda ugatta egymást. Az
egyik oldalon egy nagy, feke-
te kutya mellett egy kisebb,
zsemleszínû tacskóféle adta
az egyik szólamot, a kerítés
másik oldalán néhány na-
gyobb méretû eb kontrázott nekik. De azt látni kellett! Azt a
gyûlöletet, azt az öngerjesztõ tajtékzást. Nem voltak képesek
abbahagyni. Elõre feszített lábbal álltak kétoldalt, és ugattak.
Õrült indulattal. Azon nevettem, hogy a legféktelenebb õrjön-
géssel sem árthattak egymásnak semmit, de semmit. Közöttük a
kerítés eleve lehetetlenné tett minden közvetlen érintkezést,
szó sem lehetett arról, hogy egymás torkának essenek, csomóba
hemperegve marják agyon egymást véresen. Nem. Tevékenysé-
gük, ez a vad ricsaj voltaképp teljesen fölösleges volt, nem lehe-
tett vele semmiféle célt elérni. Csak hangokat adtak. Minden
vakkantásra elõrerándult a testük, iszonyatos gyûlölet görcsé-
ben vonaglottak. A kisebbik kutya gyáván a nagyobbik háta fe-
lõl vicsorgott, de jellemzõ módon neki volt a nagyobb pofája, õ
ugatott dühösebben, hangosabban. Néha elõrerukkolt, az indu-
lat elõbbre lökte õt, egy-két gyors lépést is tett az ellenfél irányá-
ban, már-már a társával egy vonalban hangoskodott, de aztán
hopp, megtorpant; a másik oldalról valami hatalmasabb hang
csapta meg a fülét, ennek hatására sunyin meghátrált, a csaho-
lást azonban egy pillanatra sem hagyta abba. Az volt az érdekes,
hogy körülöttük ment az élet, autók kanyarodtak ki-be az utcán,
némelyikben zene szólt, háziasszonyok jöttek-mentek bevásár-
lókosaraikkal, néhány percre megálltak csevegni egymással, a
parlamentben új törvényeket hoztak, a szappanoperákban új és
új szerelmi bonyodalmak zajlottak, ezek meg csak ugattak és
ugattak. Teljesen fölöslegesen és szünet nélkül.
Miközben néztem õket, szinte filozófiai magasságokba röpített
a gondolatmenet, amely dolgozott bennem. Miért ugatnak
ezek? Az ugye elképzelhetetlen, hogy két ló, két tehéncsorda,
két tyúkcsoport, kecsketábor elkezd acsarkodni egymásra egy
elképzelt kerítésnél! Na mert ezek növényevõk, mint tudjuk, hi-
ányzik belõlük a ragadozókra jellemzõ agresszivitás. A kutyák
meg eredetileg húsevõk, a farkasokkal állnak rokonságban. De
ha származás szerint ragadozók is, miért kell ezt a hiábavaló hü-
lyeséget mûvelniük? Miféle célja van ezzel a természetnek (ha
ugyan beszélhetünk célról ebben a vonatkozásban). Megpör-
dült az agyamban egy õsi latin közmondás is: Homo homini lu-
pus est, azaz „Ember embernek farkasa”. Anélkül, hogy egy sze-
mernyit is politizálni akarnék, megemlítem, hogy magamban
mosolyogni kezdtem bizonyos korunkbeli emberi jelenségek
kapcsán. Mondják ugye, hogy a mi fajunkban is van ragadozói
hajlam, elvégre ha a mészárszékekre, hatalmas vágóhidakra
gondol az ember, nyilvánvalóan kénytelen elismerni ezt. Nem is
szólva a háborúkról, amelyeket valaki embermészárszékeknek
becézett. És hát békeidõben is naponta százakat ölnek meg a
Földön.
Ezekhez képest például a szomszéd kutyák ugatása vagy a kam-
pányidõszak csinn-bummja tényleg megmosolyogtatóan szelíd
jelenség.

(L. A.)

MEGHÍVÓ
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2005. december 5-én, hétfõn, 17.00 órakor

„ÜZENEK LOVAT…”
címû Ratkó József, Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi

Margit verseibõl összeállított

IRODALMI ESTJÉRE.
Közremûködik: Pálfy Margit színmûvész.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A királylányok és a só
2. rész

Telt-múlt az idõ, a fiatal pár nagy békes-
ségben élt, úgy szerették egymást, mint
két galamb. Mondta egyszer a király:
— No, feleség, én akkor, mikor elõször
megláttalak, nem is igen firtattam, hogy
miért kergetett el az apád. Mondd meg
nekem a tiszta valóságot.
— Lelkemuram — mondta a királyné —,
én másként most sem mondhatom. Azt
kérdezte az édesapám, hogyan szeretem
õt, s én azt feleltem, mint az emberek a
sót.
— Jól van — mondta a király —, majd csi-
nálok én valamit, tudom, visszafordul
édesapád szíve.
Hogy, s mint fordítja vissza, arról semmit
sem szólt a feleségének, hanem csak be-
fordult a másik szobába, levelet írt az
öreg királynak, s abban meghívta dél-
ebédre. Hát el is ment a levél másnap, s
harmadnap jött az öreg király hatlovas
hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg
királyt a palotába, a palotának a legszebb
szobájába, ott már meg volt terítve az asz-
tal két személyre. Leülnek az asztalhoz,
hordják az inasok a finomnál finomabb
ételeket; de hogy a szavamat össze ne ke-
verjem, a fiatal király megparancsolta
volt, hogy az öreg király számára minden
ételt külön fõzzenek-süssenek, s abba sót
ne tegyenek.
No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az
öreg király a levest, merít belõle egy ka-
nállal, kettõvel, de le is tette mindjárt a
kanalat, nem tudta megenni a levest,
olyan sótlan volt. Gondolta magában az

öreg király, ebbõl bizony kifelejtették a
sót, de a sóba fõttben, a fõtt marhahús-
ban majd csak lesz. Nem volt abban annyi
sem, mint egy mákszem. Hordták a pe-
csenyéket szép sorjában, de vissza is vi-
hették, mert a vén király csak megnyalin-
totta, s bele sem harapott, olyan cudar
sótlan, íztelen volt mind a sok drága
pecsenye.
De már ezt nem állhatta meg szó nélkül
az öreg király:
— Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod
van neked, hogy só nélkül süt-fõz?
— Sóval süt-fõz az máskor mindig, felsé-
ges bátyámuram, de én azt hallottam,
hogy bátyámuram nem szereti a sót, meg-
parancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha
egy mákszem sót is tesz az ételekbe.
— No, öcsém, ezt ugyancsak rosszul tet-
ted, mert én erõsen szeretem a sót. Kitõl
hallottad, hogy nem szeretem?
— Én bizony éppen a kigyelmed leányá-
tól, felséges bátyámuram — mondta a fi-
atal király.
Abban a szempillantásban megnyílik az
ajtó, belép a királyné, az öreg király legki-
sebbik leánya.
Hej, Istenem, megörült az öreg király,
mert még akkor megbánta szívébõl, hogy
elkergette a leányát, s azóta ország-világ
kerestette mindenfelé. Bezzeg hogy most
a legkisebbik leányának adta a legna-
gyobbik országát. A fiatal király mindjárt
kezére vette ezt az országot is, s még ma is
élnek, ha meg nem haltak.

Vége

Heti idõjárás
Rendkívül változékony
idõre van kilátás a to-
vábbiakban is. Csütör-
tökön és pénteken fõleg keleten vár-
ható csapadék, eleinte esõ, havas esõ,
hó vegyesen, majd egyre inkább csak
havazás. Szombattól újabb csapadék-
zóna érkezik, de ez már esõ, zápor for-
májában, miközben majd jelentõsen
megenyhül az idõ. A reggeli hõmér-
séklet -4, 4 a nappali 0, 8 fok körül vár-
ható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

korsó, borz, gomba, Mars, szita, fagy

Helyes megfejtést küldött be: Czene Máté,
Sárbogárd; Jákob Mária, Sárbogárd;
Mezõ Éva, Sárbogárd; Mészáros Gábor,
Vajta; Rácz József, Sárbogárd; Meilinger
Petra, Sárbogárd; Németh Petra, Sárbo-
gárd; Kozma Alexandra, Sárbogárd;
Sallai Dalma, Sárbogárd; Sallai Attila,
Sárbogárd; Varjas Orsolya, Sárszent-
miklós.

Szerencsés megfejtõnk:

Németh Petra
Sárbogárd, Árpád-lakótelep 22/A/II./12.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Elveszett állatok a betûk

között — Keresd meg õket!
Hiába rohan, gyalog nem fog odaérni.
Egy sereg érdeklõdõ gyûlt köréjük.
Kezdetben a cókmók, usgyi, szaladj a
vonat után.
A vihar csak tetõ alól nézve érdekes.
Kerítés helyett karókat szúrt le a föld-
be.

Beküldési határidõ:
2005. december 6.
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DECEMBER 3., 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 Nemzeti értékeink 13.20 Afrikai ro-
mánc 15.00 Fõzzünk megint egyszerûen! 15.30
AutóVízió 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 A Nagy
Könyv 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.15 A maharadzsa lánya 21.10 Bele az
éjszakába 23.05 Híradó 23.08 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 AutóMánia
12.45 Havazin 13.15 Így készült: Harry Potter és a
tûz serlege 13.45 Elveszett legendák kalandorai
14.40 Tuti gimi 15.40 Hegyi mentõk 16.45 Viszem a
bankot 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Sze-
ress most 20.25 Szupermozi 23.10 Kick-boksz-vb
0.15 A jégszívû
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.15 Viva S club 10.45 A va-
don naplója 11.15 Laktérítõ 11.50 TotalCar 12.25
Játszd újra az életed! 13.20 Országutak õrangyala
14.25 Eddie 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillag-
kapu 17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Csaó, Darvin! 22.20
Marha nagy kalamajka 0.15 Srácok 2.05 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.40 Kertbarátok 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 8.53
BÚÉK 2005. 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új
zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04
Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré
18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30
Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nél-
kül 20.04 Aranyemberek 20.35 Mûsormozaikok
22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorok 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Emlékezetes rádió-elõadások a zenérõl

DECEMBER 4., 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! 11.05
Közvetítõ 12.00 Híradó 12.05 TS 13.50 Fõtér 14.45
Örömhír 15.00 Csellengõk 15.35 Magyar elsõk
16.00 Híradó 16.05 Az utókor ítélete 16.40 Tej-
ben-vajban 17.10 Abszolút 17.45 Szívek szállodája
18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Ágyúgolyó
futam 22.00 TS-Sporthét 23.10 TS-Motorsport
23.25 Híradó 23.30 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.50 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.35 Megaman 8.55 Slayers 9.25 Receptklub
9.40 Játék 10.45 Borsodi Liga 13.35 Papás-mamás
14.05 Egy rém rendes család 14.35 Hegylakó-a holló
15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.30 Trucaling 18.30 Hír-
adó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 22.05 Heti he-
tes 23.20 Inkognitó 1.20 Fókusz-portré 1.45
Pasadena
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 10.25 Családodra 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 Tények 19.00 Napló
20.00 Moziverzum 22.05 A gyûjtõ 0.15 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika
8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében
9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise köz-
vetítés Budapestrõl 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika
12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél
13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió?
15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Világok világa, Magyarország 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40
Teghzegerber Miklós nótáiból 20.04 Archívumok
20.35 Közvetítés a Nemzeti Színházból 22.00
Krónika 23. 29 Mozart: C-dúr versenymû

DECEMBER 5., 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 22.50 Kultúrház 23.05 Kultúrház
extra 23.30 TS 23.50 Híradó 23.55 Dokuzóna 0.20 A
Mann család 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 13.05 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
23.10 Így készült: Csak szex és más semmi 23.35
Találkozások 23.50 A behajtók 1.25 AutóMánia 1.55
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome 12.25 Já-
tékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 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 Frei-dosszié 22.10
Szulák Andrea-show 23.10 Nyomtalanul 0.10 Té-
nyek este 0.40 Partizóna
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 Karácso-
nyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Erõs vár a mi Istenünk! 14.04 Zeneszóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kékboly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 A Szabó család 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00
Hírek 23.04 Lemezmúzeum

DECEMBER 6., KEDD

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 SrpskiEkran
13.30 Unser Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalan-
dos nyár 15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Templomi orgonák titkai 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 Életké-
pek 20.40 Filmdalok 21.05 Garas Dezsõ 22.00 Kedd
este 22.45 Kultúrház 23.00 Panoráma 23.40 Híradó
23.45 Markó Iván 0.15 A Mann család 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 13.10 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 21.55 Tycus 23.30 Találkozá-
sok 23.50 Így készült: Hideg csontok 0.20 Igaz
történetek 2.15 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.05 Szóda 10.00 Teleshop 11.25 Salome 12.25 Já-
tékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 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 Magányos farkas
23.40 Moziverzum 0.15 Tények este 0.40
Hack-mindörökké zsaru 1.40 Propaganda
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 8.47

Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Kará-
csonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 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 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Mesélõ krónikák 21.35
Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból .

DECEMBER 7., 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 Városmisszió 16.20 Református ifjúsá-
gi mûsor 16.35 Ima és megújulás 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
Mann család 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 20.55 Szupermozi 23.20 XXI. század 23.55 Az
elnök emberei 0.45 Találkozások 1.00 Antenna 1.35
Pasadena 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 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 Született felesé-
gek 23.10 A téma a víz alatt hever 1.10 Tények este
1.25 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 Beszélni nehéz 11.35
Karácsonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Tebenned bíztunk 14.04 Zene-szóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.49
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek

DECEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00
Bûvölet 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 Poén-
ról poénra 21.05 Príma Primissima 23.00 Csütörtök
este 23.40 Híradó 23.45 Lapozó 0.30 Pillangó úrfi
2.05 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
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 Gálvölgyi-show 21.35 Kész átverés!
22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.15 Talál-
kozások 0.30 Így készült: Harry Potter és a tûz
serlege 1.00 Infománia 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25 Salome 11.55 Já-
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Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,

Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel:
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tékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 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 Tvpremier 22.50 Mu-
tató 0.05 Páran párban 0.35 Tények este 1.00 Az
utolsó motoros banda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-hír-
adó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Karácso-
nyi könyvvásár 2005. 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 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti
mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.06 A 20. Század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hallgassuk együtt!

DECEMBER 9., 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 Sorstár-
sak 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.52 Jó-
zsef 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 Hír-
adó 20.05 Hosszú, hosszú évek. 21.00 Tejben-vaj-
ban 21.30 Delikát 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 13.25 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 Lost-eltûntek 21.50 RTL-boxklub 22.55
Labdarúgó-vb sorsolás 23.30 Találkozások 23.45
Alias 0.40 MeneTrend 1.00 a Geo bemutatja 2.00
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 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 Vö-
rös sarok 1.10 Tények este 1.40 A hetedik érzék
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 Cigányfélóra 11.35 Ka-
rácsonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Reménység hangja 14.04 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról 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 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Egy hazában

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fogyasztónak
kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõriz-

zék,
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondos-

kodjanak megjavításukról,
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok, és a vízzel ellátott építési (üres) telkek

vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felöli csapot (szelepet) zárják el, így a

vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
A házi vízhálózatok téli víztelenítését szolgáltatási területünkön, lakossági fo-
gyasztóink bejelentésére díjtalanul elvégezzük. Keressék helyi dolgozóinkat:

Aba, Dég, Dég-Újtelep, Felsõkörtvélyes, Hantos, Hantos-telep, Igar, Igar-
Vámszõlõhegy, Igar-Vámpuszta, Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Mezõszilas, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Soponya, Sza-
badhídvég településeken élõ fogyasztóink vagy a 06 (25) 460 101-es telefon-
számon Sárbogárdi üzemmérnökségünket;

Balatonbozsok, Csõsz, Enying, Kabókapuszta településeket érintõen a 06
(40) 200 344-es telefonszámon Kõszárhegyi üzemmérnökségünket.

Készséggel állunk rendelkezésükre.
Szolgáltatásunkról további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ RT

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Bozai Sándor II. világháborús hadifogoly nevének a sárbogárdi hõsi emlékmûre
történõ felvésésérõl is tudósító 2005. október 13-ai lapszámot köszönettel megkap-
tam.
Élve az alkalommal, kérem, engedje meg, hogy elismerésemet fejezzem ki a heti-
lapban olvasható számos érdekes írás, színvonalas tudósítás láttán.
Tisztelettel: Dr. Bíró Andor, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Hadisírgondozó és Hagyományõrzõ Iroda irodavezetõ-helyettes



18 HIRDETÉSEK 2005. december 1. 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)

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

Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ.
Tel.: 06 (25) 466 002. (0668232)

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)

Erdészeti munkára embereket keresünk Sár-
bogárd környékérõl. 06 (70) 374 0769.
Aprított cser, tölgy, akác tûzifa eladó. Ingyenes
házhozszállítás, 06 (30) 490 8262. (0668147)

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 (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, 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)

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)

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)

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)

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)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó. 06 (30) 970 7349. (0668549)

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

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

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

Alapfokú számítógép-kezelõi tanfolyam a
töbörzsöki iskolában, 25 órában, december
7-tõl, 17.00 órától, 06 (30) 276 8331, Szécsa.
Vörös tojótyúk elõjegyeztethetõ december
6-ig, 360 Ft/db, Sárbogárd, Köztársaság út 67.
(0668671)

Árpád-lakótelepen a II. emeleten lakás áron
alul eladó! 06 (30) 330 2615. (0668669)

Barátság-lakótelepen (téglaépületben) lakás
eladó. Tel.: 06 (30) 232 7671. (0668668)

ABC felett lakás eladó, 06 (30) 332 6923.
Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 743
0875. (0668665)

Visszaváltható gyökeres fenyõ 2.900 Ft-tól
kapható! Krisztina dísznövény, Árpád u.
65/A., 06 (30) 429 3403. (0668663)

Akciós csirkevásár! 250 Ft/kg, Sárbogárd,
Kertalja u. 1., 06 (25) 460 252, 06 (30) 956 4067.
(0668662)

„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ szo-
bafestõ, mázolót felveszek, 06 (20) 510 0916.
(0668660)

Háromszobás, 100 m2-es, családi ház sürgõsen
eladó, 06 (20) 462 6261. (0668655)

Hízók folyamatosan kaphatók 350 Ft/kg, 06
(70) 315 3395. (0668653)

Gyakorlattal rendelkezõ autószerelõt kere-
sünk sárbogárdi munkahelyre, Bereck Károly
06 (25) 460 899. (0668599)

Kiadó lakást keresek. 06 (30) 850 8000. (0668597)

6 Kw-os, hõtárolós villanykályha eladó. Sárbo-
gárd, Németh sarok 10. (0668597)

Karácsonyi bérletakció a Szivárvány stúdió-
ban december 1-31-ig, +9 perc ajándék. Beje-
lentkezés: Kossuth u. 9., 06 (30) 964 4322.
(0668595)

Sürgõsen eladó családi okok miatt az Ár-
pád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es lakás,
nagy, saját pincével, irányár: 4,6 millió Ft. 06
(70) 383 9181. (0668593)

2 db, 170 kg körüli biosertés eladó. Túry M. u.
5/B. (0668591)

Szoba, konyha, spájz, melléképület, víz bent
van. Érd.: 06 (20) 451 0975, 06 (20) 993 3561.
(0668590)

Nagy Bioptron lámpa jó állapotban eladó. 06
(30) 554 6950. (0668605)

Váltsa ki meglévõ hitelét adósságcsökkentõ
jelzáloghitellel, gyors átfutással. Csökkentse
törlesztõrészletét havonta akár 35%-kal, akci-
ós kamat 1,49%-tól, 1 millió Ft-ra 6.056 Ft/hó,
06 (70) 205 3595. (0668585)

1986-os, 1300-as Lada, 1 év mûszakival, jó mo-
torral eladó, 06 (30) 518 3788. (0668583)

150 kg-os hízó eladó. Köztársaság út 97. (0668581)

Fakitermeléshez munkatársakat keresek. Tel.:
06 (30) 530 8456. (0668616)

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.

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)

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.

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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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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ESÉLYEGYENLÕSÉG
Közel egy éve vagyok a Bogárd és Vidéke
hetilap elõfizetõje. Ugyan nem vagyok
sárbogárdi lakos, de az újság színvonala
és mindig megújuló tartalma révén bete-
kintést nyerhetek a Dél-Mezõföld életé-
ben történõ eseményekrõl.
Így jutottam információhoz a képvise-
lõ-testület november 16-ai ülésének na-
pirendi pontjairól. Mélységesen elkeserí-
tett és felháborított a Csipike Egyesület
kérelmével kapcsolatos döntésük. Jóma-
gam is tagja vagyok ennek a kis csapat-
nak, ezért nem tudom elképzelni, hogy
elégtelen információval látták volna el a
testületet. Ha mégis, hát én most meg-
próbálom Önöket informálni. Ebbe a kis
társaságba súlyosan fogyatékos gyermekek
és szüleik tartoznak. Oldalakat lehetne
írni arról, hogy egy-egy család naponta
milyen gondokkal küzd. A legcélraveze-
tõbbnek azt találnám, ha a tisztelt testü-
leti tagok és a jegyzõ asszony családláto-
gatás keretében felkeresnék ezeket a gye-
rekeket és szüleiket. A személyes tapasz-
talatok után nem lennének kétségeik,
hogy miért lenne szükségünk ennek az
épületnek a mûködtetésére.
Ezeknek a családoknak is vannak elinté-
zendõ dolgaik a nap folyamán, de súlyo-

san beteg gyermekeiket nem hurcolhat-
ják hivatalokba és üzletekbe, de otthon
sem hagyhatják õket felügyelet nélkül,
hiszen a család többi tagja dolgozik, illet-
ve óvodába, iskolába jár. Ha történetesen
megkapnánk az ingatlant, és a segítséget
a fenntartáshoz, akkor létrejöhetne egy
családi napközi, ahol szakemberek fel-
ügyelnék és foglalkoztatnák a kis „csipi-
kéket”, lehetõséget adva a szülõknek
„egy kis levegõvételhez”.
Az esélyegyenlõség jegyében úgy érzem,
nekik is joguk van egy elviselhetõbb élet-
módra, hiszen az egészséges gyermekek
is megkapnak minden lehetõséget a böl-
csõdétõl a középiskoláig, hogy felkészül-
hessenek a „nagybetûs” életre. Miért
pont ezeket a fogyatékos gyermekeket és
szüleiket fosztanák meg egy elviselhe-
tõbb élet reményétõl?
Ezen gondolatokkal zárnám soraimat, és
bízom abban, hogy véleménynyilvánítá-
som érzõ szívekre és nyitott fülekre talált.
További munkájukhoz sok sikert kívá-
nok!

Tisztelettel:
Sauerwaldné Halász Ágnes, Sárkeresztúr

Nyílt
tér

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk, nagyapánk,

dédapánk

NAGY FERENC
82 éves korában elhunyt.

Temetése 2005. december 3-án,
szombaton, 13 órakor lesz
a töbörzsöki temetõben.

Gyászoló család

A Panel Plusz programban való részvételrõl döntött a sárbogárdi képviselõ-testület
november 28-ai rendkívüli, nyílt ülésén. Ennek elõzményeként szeptember végén
már volt egy egyeztetõ fórum a társasházak közös képviselõinek részvételével.
Dr. Szabadkai Tamás alpolgármester bevezetõként elmondta: a program keretében
lehetõség van a társasházak energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására, melyhez
a költséget harmadrészben a lakóház, harmadrészben az önkormányzat, harmadrész-
ben pedig az állam biztosítja. A pályázatot az idén december 30-ig kell benyújtani (de
2006-ban is lesz ilyen pályázati lehetõség). Tudomása szerint 2-3 társasház tudja lead-
ni ilyen rövid idõn belül a pályázatát, amikrõl a testület dönt, hogy elfogadja-e.
A társasházak pályázatainak leadási határidejét december 9-ében határozták meg. Az
önkormányzat költséghányadának biztosítására, a társasházak vissza nem térítendõ
támogatására 12 millió Ft keretösszeget különítenek el.

Hargitai Kiss Virág

RÉSZVÉTEL A PANELRÉSZVÉTEL A PANEL
PLUSZ PROGRAMBANPLUSZ PROGRAMBAN

Meghívó
2005. december 17-én,

szombaton, 18 órakor tartja
hagyományos

KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉT

a Szövetkezeti és Városi
Vegyes Kar

a mûvelõdési központban.

Fellépnek:
Calypso kórus (Marcali),
Petõfi Sándor Gimnázium

leánykara,
Szövetkezeti

és Városi Vegyes Kar.

Vezényelnek:
Stamler Edit, Lajtos Imréné,

Huszics Vendelné,
Huszics Vendel.

Közremûködnek:
Várdai István (gordonka),

Balázs Zita, Huszics Ibolya,
Lajtos Anna (zongora).

A belépõdíj önkéntes.

Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel vár a rendezõ
„Bogárd–Dal Egyesület”

A koncert támogatói:
városi önkormányzat, Patikamérleg Bt.,

Vagyonhasznosító Szövetkezet.


