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Ipari park? Minek?
Huzavonák, átverések?

Sárbogárd önkormányzata mindeddig
eredménytelenül és teljesen értelmetle-
nül kísérletezett azzal, hogy ipari parkot
hozzon létre a volt szovjet területekbõl. A
terület kicsi, elhelyezkedése miatt a be-
fektetõk számára nehezen megközelíthe-
tõ. Riasztó, hogy talajának szennyezett-
sége miatt csak hatalmas anyagi áldoza-
tok árán alakítható ki ott a nemzetközi
követelményeknek megfelelõ ipari park.
Ha például ide egy ásványvíz-palackozó
üzem kívánna települni, feltehetõleg
megkövetelnék a talajcserét, ami ugye,
nem húsz fillér!
Már nem elsõ próbálkozása volt ez az ön-
kormányzatnak, hiszen az elsõ ciklus bot-
rányai, majd a második ciklus önkor-

mányzati perei közvetve vagy közvetlenül
ehhez az ipari parkhoz voltak köthetõk.
Ennek emlékét õrzi „háborús romként”
többek között a szovjet laktanya mellett
félig megépült, máig kihasználatlanul ál-
ló önkormányzati iskolaépület. A közös
ipari park megvalósítása Bereczk Imre
elképzelése volt attól a perctõl fogva,
hogy az õ tulajdonába került a szovjet
laktanya területének nagy része. Ez a tö-
rekvés árnyékolta be 1991 óta Sárbogárd
közéletét. Gyanítható, hogy ezek a zûrös
harcok is közrejátszottak abban, hogy a
VDO Mannesmann nem itt építette fel
az új gyárát, hanem még a meglévõ
gyártását is elvitte innen.

AHOL
A SPORTSIKEREK

SZÜLETTEK…
Lehet elfelejteni azt, amikor elvesztet-
tük az országos döntõt Ferencváros el-
len, és utána bent az öltözõben ezek a
gyerekek elénekelték a Himnuszt, és
csurgott a könnyük? Ez olyan dolog…,
hogy is mondjam…, hogy a vereség
hosszú távon sokszor értékesebb, mint
a gyõzelem.

Sárközi Lászlóval készült interjúnkat —
a híres kézilabdás sikerekrõl —

a 8. oldalon olvashatják.

PARLAMENTI
FELSZÓLALÁSOK

A Kossuth Rádió honlapján, majd ezt
követõen más sajtótermékekben is ol-
vastunk egy érdekes statisztikát a poli-
tikusok parlamenti felszólalásairól. A
statisztika szerint a miniszterelnök be-
szélt a legtöbbet 2005-ben. A Med-
gyessy-kormány volt politikai államtit-
kára, Szabados Tamás MSZP-s képvi-
selõ ugyanakkor a legkevesebbet be-
szélt az év folyamán a parlamentben.

(Írásunk lapunk 3. oldalán olvasható)

Folytatás a 2. oldalon�

STELLA NÉNI
Elõfordult, hogy le kellett szállni a vo-
natról, mert azt mondták, jönnek a re-
pülõgépek és bombáznak. A gyereke-
ket hamar paplanba, kosárba tettük. A
kukoricát akkor már leszedték, ott bo-
torkáltunk a földön a sötétben, mert
nem volt szabad villanylámpát sem
gyújtani.

Interjúnk 4. része a 4. oldalon olvasható

Felelõs szerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849
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Mindezek ismeretében hosszas elõkészí-
tõ munka, titkos tárgyalások után 2002
õszén a megalakuló új képviselõ-testüle-
tet ismét „betáncoltatták” ebbe a mo-
csárba. Ekkor ugyanis úgy döntöttek,
hogy létrehozzák ezt az ipari parkot. An-
nak ellenére határoztak így, hogy Sárbo-
gárdon a FETÉV-SZER teljesen közmû-
vesített, úttal, közvetlen vasúti kapcsolat
lehetõségével rendelkezõ ipari zónát ho-
zott létre már évekkel ezelõtt. Ebben is
mindeddig csupáncsak egy gyár, a
KeyTec létesült. De ott van a Videoton
ipari területe is, üresen álló üzemcsarno-
kokkal várja a befektetõket mindhiába.
És ott vannak a Magyar Honvédség üres
laktanyaépületei, üres csarnokai, közmû-
vesített zöldmezõs területei kihasználat-
lanul. Nem tudni, hogy a város vezetése
miért nem azon dolgozik, azért lobbizik,
hogy azokon a területeken legyen mun-
kahely, ahol erre készen van minden?
Miért azt erõltetik, ami azelõtt és most
sem megy?
Lapunk 2002. november 18-i számában
olvasható Zseli Ferenc nyilatkozata. Ak-
kori jóslata mára egyre inkább igazolódni
látszik:
Zseli Ferenc: — Már megint azt próbálja
Sárbogárd, amivel máskor is kudarcot
vallott. Ahelyett, hogy összefognánk, és
együtt keresnénk befektetõket a meglé-
võ, teljesen közmûvesített területekre, az
önkormányzat valamilyen homályos ha-
szon reményében próbál külön utakon
járni. De megjósolom elõre, ebbõl csak
csúfos kudarc lehet. Nagyon sajnáljuk a
sárbogárdiakat, mert jobbat érdemelné-
nek!
Most 2006-ot írunk, és még mindig a
szovjet ingatlan körüli területek tulajdo-
nosaival vitázik az önkormányzat.
Szilasi István hónapok óta jár be hoz-
zánk iratokat fénymásoltatni. Egyszer
szóba elegyedtünk. Elmondta, hogy az
önkormányzattal harcolt az igazáért.
Megjárta már a Fejér Megyei Közigazga-
tási Hivatalt, Miniszterelnöki Hivatalt,
körzeti földhivatalt, különbözõ jogse-
gély-, és televíziós fórumokat. Hétfõn
délelõtt 10-11 óra között az MTV 1 Mo-
zaik címû mûsorában is ez az ügy látható.
(Ez teszi „híressé” Bogárdot.)
Szilasi István földjei a kislóki út mellett, a
volt orosz lõszerraktár közelében talál-
hatók. A háború után elvett családi birto-
kot még édesanyja licitálta vissza l993-
ban, kárpótlási árverésen. Itt most 10
hektár jó termõföldön gazdálkodik a csa-
lád.
Szilasi István 2004. május 27-i dátummal
levelet kapott Sárbogárd jegyzõjétõl. Eb-
ben a levélben ajánlatot tett az önkor-
mányzat arra, hogy 800.000 Ft/hektáros
áron megvásárolnák a közel 10 hektáros

földjét ipari terület kialakítása céljából.
A földtulajdonos az ajánlatot nem fogad-
ta el. A jegyzõ ekkor azt mondta, hogy jó,
akkor majd mástól vásárolnak földet. En-
nek ellenére egy évvel késõbb, 2005. júli-
us 8-án — legnagyobb csodálkozására —
értesítést kapott a körzeti földhivataltól,
hogy Sárbogárd önkormányzata kisajátí-
tási eljárást kezdeményezett az õ földte-
rületére.
Szilasi István sérelmezte, hogy a kisajátí-
tási szándékról õt korábban nem tájékoz-
tatták. Sérelmezte azt is, hogy az õ véle-
ményét nem vették figyelembe az eljárás
során. Állítása szerint egy elõre elkészí-
tett jegyzõkönyvet írtak alá nélküle, ami-
be neki, a föld tulajdonosának betekinté-
si lehetõséget sem biztosítottak, abból
másolatot máig nem kapott. Aztán 2005.
október 21-én újabb levelet hozott a pos-
ta. Alig akart hinni a szemének. A sárbo-
gárdi földhivatal bejegyzõ határozatát ol-
vasta, amely szerint az ingatlanát kisajátí-
tási eljárással megterhelik. Ráadásul ek-
kor már nem a teljes területrõl volt szó,
hanem kihagytak belõle egy félhektár-
nyit, amivel a tulajdonos nem tudna mit
kezdeni. Se eladni nem tudná, se termel-
ni rajta bármit, csak a gondja lenne vele,
hogyan takarítsa le róla évrõl-évre a par-
lagfüvet. A kisajátítási terhelést a tulaj-
donos hosszas tiltakozásai, jogi, közigaz-
gatási fórumokon való fellebbezéseire
azután mégis levették a területrõl, mert
ez, ugye, jogsértõ volt. De hát kicsire nem
adnak Sárbogárdon. Ráadásul nem volt
hivatalos értékbecslés sem. A Fejér Me-
gyei Közigazgatási Hivatal Szilasi István
panaszára hivatalos értékbecslõt kért fel.
A felkért értékbecslõ, Kunosné Tóth
Beáta megállapította, hogy a terület
középértéke 3 millió 840 ezer Ft/hektár,
azaz az önkormányzat által ajánlott ár-
nak csaknem ötszöröse. Vagyis ez lenne
az összeg, amirõl az alku indulhatna az
önkormányzattal.
Ezzel kapcsolatban egyeztetõ tárgyalásra
került sor a közigazgatási hivatalban,
ahol Krupa Rozália jegyzõ nem fogadta

el az értékbecslést, változatlanul fenntar-
totta a kisajátítási kérelmet, és a kisajátí-
tás azonnali végrehajtását kérte. A vitá-
ban a terület értékével, közmûvesítettsé-
gi fokával kapcsolatban a jegyzõkönyv
szerint azonban többször is ellentmon-
dásba keveredett. Felmerült többek kö-
zött az is, hogy ez egy nagyon jó minõségû
termõföld, aminek a kisajátítására csak
nagyon indokolt esetben kerülhet sor,
amit nem vettek figyelembe a kisajátítási
eljárás során. Felhívták az önkormányzat
figyelmét arra is, hogy õk tettek vételi
ajánlatot, nem a földtulajdonosok aján-
lották eladásra a birtokukat.
Jelenleg itt tart ez az ügy, és még ki tudja,
mikor lesz vége. Addig persze az önkor-
mányzat nem pályázhat ipari parkra,
amíg nem tudja igazolni, hogy rendelke-
zik az ehhez szükséges területtel. No, és
megint választások lesznek, aztán min-
den kezdõdik elölrõl, ha az újak is beve-
szik a cuclit.
Furcsa, hogy ezekkel a földtulajdonosok-
kal miért ilyen kicsinyes az önkormány-
zat. Némely pályázatoknál sokkal nagy-
vonalúbbak szoktak lenni a milliókkal.
No, de jelen ügyben nem ez a legfonto-
sabb, hanem az, hogy mégis mi a csudá-
nak kell Sárbogárdnak még egy ipari
terület, amikor a többi is üres?
Amikor még M8-as sztráda, 63-as elkerü-
lõ út távlatban se látszik, olyasmin erõl-
ködnek, aminek az energiáit Zseli Ferenc
szavával élve most sokkal inkább abba
kellene fektetni, hogy összefogjanak
azokkal, akik itt élnek. Azokkal, akiknek
szintén érdeke lenne, hogy itt munkahe-
lyek létesüljenek. Velük együtt keresné-
nek befektetõket a már meglévõ lehetõ-
ségekre: a FETÉV ipari zónájára, a Vide-
oton területére, a honvédségi ingatlanok-
ra, netán a létükért küzdõ helyi vállalko-
zásokat segítenék új lehetõségekhez,
hogy több dolgos kéznek adhassanak õk
is munkát. Vagy talán valami egészen
más itt az érdek?

Hargitai Lajos

Ipari park? Minek?

Önkormányzati terület — szeméttelÖnkormányzati terület — szeméttel



Bogárd és Vidéke 2006. január 19. KÖZÖSSÉG 3

2006. január 14-én, szombaton, 20 órakor már 9. alkalommal
kezdõdött meg a IV. Béla Általános Iskola bálja a szokásos nyi-
tótánccal, amit mi, a hetedik és nyolcadik osztály adtunk elõ.
Angolkeringõvel kezdtük meg a bált, majd ugyanezt a keringõt
eltáncoltuk úgy is, hogy valódi gyertyafénykeringõ legyen: a vil-
lanyokat leoltottuk, minden tanárunk egy-egy gyertyát fogott.
Aztán jött a hagyományos tanár—diák tánc, és minden nyolca-
dikos táncolt a szüleivel is. A mulatságot éjféltájban mi, nyolca-
dikosok még egy meglepetéstánccal is fokoztuk, ami bécsi ke-
ringõ volt. A rendezvény hajnali fél 4-ig tartott, a kitartóbbak
egészen addig bírták. Volt sütemény, hot-dog, szendvics, tom-
bola, büfé, a báli hangulatot a cecei Szabó zenekar biztosította.
Ezúton is köszönjük szüleink és tanáraink segítségét, szervezõ
munkáját!

Vájer Ramóna

Jöjjön el Ön is!
Gyere el Te is!

Január 28-án, szombaton, 11 órakor
élõlánc a Parlament körül!

A GMO-mentes
Magyarországért!
A génmódosított növények termesztése ellen!

— hogy a magyar termelõk ne veszítsék el vevõiket a GMO-mentes
terméket igénylõ európai agrárpiacon;

— hogy Magyarország nagyhatalom maradjon a vetõmagtermesztés-
ben, és ne Amerikából hozzuk az elvetnivalót;

— hogy a Pannon ökorégiót megkíméljük egy olyan felesleges be-
avatkozástól, amely az élõvilág egyensúlyát jóvátehetetlenül felbo-
ríthatja;

— hogy magunk és utódaink egészségét ne tegyük ki ma még belát-
hatatlan kockázatoknak;

— hogy a tudósok idõt nyerjenek a mesterséges élõlények termeszté-
sével, illetve fogyasztásával járó következmények vizsgálatára;

— hogy a törvényhozók ne az elõállításban érdekelt cégek üzleti titok-
ként kezelt kutatási eredményei alapján döntsenek;

— hogy a kockázatok mértékérõl független szakemberek ellenõrizhetõ
vizsgálatai alapján formálhassunk véleményt!

Addig is: tartsák fenn a génmódosított növényekre kimondott ter-
mesztési tilalmat!
A törvény írjon elõ szigorúbb biztonsági szabályokat!
Minden kistérség, megye, régió kövesse a dél-dunántúliak példáját:
nyilvánítsák GMO-mentes övezetté a saját területüket!
Segítsen, hogy az élõlánc körbejárja az ország házát!

Az Élõlánc Magyarországért elnöksége

ISKOLABÁL ALSÓSZENTIVÁNONISKOLABÁL ALSÓSZENTIVÁNON

Nyomtatás és
másolás felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja a

Bogárd és Vidéke Nyomda.
Brosúra, névjegy, meghívó, szórólap, plakát, füzet, könyv,

jegytömb, címke és még sok más...

Nyomtatás és másolás színesben is, színes fotónyomtatás,
nagyméretû nyomtatás...

Új lehetõség a kültéri nagyméretû nyomtatás: színes
fotóminõségû dekoráció, tábla, zászló stb.

Új gépsorunk lehetõvé teszi, hogy ezen túl nem kell egyszerre
nagy mennyiségre beruházni, a kisebb példányszámú

utánrendelés gyors és gazdaságos.

Megrendelések felvétele:
Sárbogárd, Hõsök tere 12., (mûv. ház mögött),

telefon: 06 (25) 508 900.
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Stella néni
4. rész

(Helyesbítés: Az elõzõ heti számban megje-
lent cikk utolsó bekezdése a „Május 15-ére
vártuk a babát…” kezdetû mondattól az el-
sõ gyermek, Ildikó születésére vonatkozik,
aki még Árkoson látott napvilágot.)
Özv. Czetz Arthurné: — 1944-ben, ami-
kor Annamária született, még Kosnán
laktunk. A kolozsvári kórházba mentem
szülni, azzal szemben lakott a sógornõm,
Marika. Három hétre rá, hogy eljöttem
Annamáriával a kórházból, telitalálat ér-
te a kórházat, és mindenki meghalt, még
az orvosok is. Megsemmisült az egész
ház, a sógornõmék is „kaptak” egy kaput
az udvarukra a légnyomástól. Öcsi, a leg-
kisebb gyerek már a székesfehérvári
kórházban született; akkor Pázmándon
laktunk.
— A mai Magyarország területére mikor
költöztek át?
— Pár hónapos volt Annamária, amikor
jöttek az oroszok. Elõttük a megvert né-
metek menekültek Oroszországból.
Rengetegen voltak, láttam, hogy estek el
és haltak meg az úton. Féltünk. Azt
mondták, ne fogadjuk be õket, mert tele
vannak tetûkkel meg más nyavalyákkal.
1944 szeptemberében nekünk is mene-
külni kellett. Volt akkor lovunk és ko-
csink, befogtunk, összepakoltuk, ami kel-
lett, és útnak indultunk. Amikor az állo-
más környékére értünk, az állomásfõnök
(akivel nagyon jóban voltunk) azt mond-
ta: „—Te, Arthur, hol van az eszed? Jön
az esõ meg a hó, mit csinálsz a két gyerek-
kel? Ki tudja, meddig juttok így! Itt van a
vagonotok, rakjatok be mindent, és men-
jetek azzal.” Visszamentünk hát a ház-
hoz, egész éjszaka pakoltunk, és vittük a
holmit az állomásra.
Mások hívtak minket, hogy menjünk fel a
hegyre, ott van menedék. De az apósom
lebeszélt errõl bennünket. Nem hiszem,
hogy jó lett volna, ha maradunk, mert a
Cheaucescu idejében nem volt jó ott. Ha-
bár itt is szenvedtünk eleget.
— Hová menekültek?
— Amikor 1944-ben átjöttünk a vagon-
nal, egy zászlós, aki a katonaságban jó ba-
rátságban volt Arthurral, adott nekünk
egy zsák cukrot. Ez nagy szó volt ám!
Kosnán a lakók mindig hoztak a férjem-
nek vajat ajándékba. Azt megolvasztot-
tam, ötliteres üvegekbe tettem, így az
úton volt mivel fõzni. Szereztünk egy
kályhát is. Egészen Szatmár megyéig jöt-
tünk Kosnáról. Három hónapig laktunk a
vagonban. Velünk tartott egy tanító, egy
szolga és egy cseléd is. Elõfordult, hogy le
kellett szállni a vonatról, mert azt mond-
ták, jönnek a repülõgépek és bombáznak.
A gyerekeket hamar paplanba, kosárba
tettük. A kukoricát akkor már leszedték,

ott botorkáltunk a földön a sötétben,
mert nem volt szabad villanylámpát sem
gyújtani. Így aztán volt, aki elesett. Sze-
rencsére nem jöttek a repülõgépek, úgy-
hogy visszamásztunk a vagonba. Ha elin-
dult a vonat, nem tudtunk fõzni, vizet me-
legíteni. Nem volt tejem, hogy szoptat-
hassam Annamáriát. Szerencsére volt
egy tehén az egyik vagonban. Egy zsák cu-
korért adott nekünk a gazda tejet. Egy éj-
szaka azonban kicserélték a szerelvénye-
ket, még az volt a szerencse, hogy a másik
vagonban is volt egy tehén. Van Isten, aki
gondoskodik az emberrõl, amikor a
legelkeseredettebb.
— Hívõ ember Stella néni?
— Katolikusok voltak a szüleim, de a csa-
láddal nem jártunk templomba. Én ro-
mán templomba jártam, az iskolában ro-
mán vallást tanultam. Hívõ vagyok, de
nem olyan bigott. Úgy gondolom, hogy
Isten mindenütt ott van, otthon is lehet
hozzá imádkozni. Én éjjel-nappal imád-
kozok. Amióta beteg vagyok, nem tudok
elmenni a templomba.
Amikor Szatmárba értünk, a sínek szét
voltak rombolva, egy ép ház nem volt, az
ablakok mind össze voltak törve. Ott áll-
tunk majdnem hat órán keresztül. Fél-
tünk, hogy megint jönnek a gépek bom-
bázni. Aztán végre elvittek minket on-
nan. Jánkmajtishoz értünk, ahol renge-
teg vagon rostokolt, emiatt nem tudtunk
tovább menni. Elrendelték, hogy min-
denki szálljon ki, mert felrobbantják a va-
gonokat, de mi még vártunk, hátha to-
vábbmehetünk. Ezalatt mindenki más el-
helyezkedett, így nekünk már nem volt
hová költöznünk. A szolga elment keres-
ni valamit. Darnó öt kilométerre volt tõ-
lünk. A község 56 házból állt, körülötte
erdõ. Az utolsó pici házban talált is he-
lyet. Bezsúfoltunk mindent egy földes
padlójú, kicsi ablakos szobába. A földes
padlót ott tanultam meg kezelni. Volt egy
cigányasszony, aki összekevert lótrágyát,
polyvát meg ki tudja még mit, és azzal
kente be a padlót. Büdös volt, de minden
héten meg kellett csinálni, mert poros
volt a föld.
Ildikó meg Annamária tüdõgyulladást
kaptak. Elõször nem volt orvos, aztán
meg orvosság nem volt. Annamáriáról le
is mondtak. Mi azért próbálkoztunk:
minden órában, éjjel, nappal, vizes ruhá-
ba tekertük tíz napon keresztül. Én már
úgy jártam, mint egy részeg tyúk. A tize-
dik napon jobban lett a kicsi.
— Mi történt ezután?
— Volt egy barátnõm — egy evangélikus
papné, õ is menekült a férjével —, aki el-
jött hozzám, hogy a férjét kinevezték egy
helyre, és a ház, ahol õk laktak, nagyon jó.
Egy pesti fõtanácsos nyaralója volt az a
gyönyörû épület. A fõtanácsos felesége,

Vilma (akinek a barátnõm már mesélt ró-
lunk), személyesen keresett fel minket, és
azt mondta: „— Hallottam, milyen baj-
ban vagytok, és jobban örülök, ha ti jöt-
tök, mintha mást tesznek oda.” Ott két
évig voltunk, nagyon jól éreztük magun-
kat. Vilma nagyon jószívû asszony volt.
Nem volt se fánk, se szalonnánk, sem-
mink, úgyhogy mindenért átmentem a
másik faluba. Vittem valamit eladni a
holminkból, és hoztam helyette enniva-
lót.
— Ott nem sikerült munkát találni?
— Nem. Eladtuk mindenünket (ruhákat,
cipõket, függönyöket, képeket, szek-
rényt), csak hogy legyen tejünk, túrónk,
tejfölünk, fánk. Ha nem hozzuk el
Kosnáról a holminkat, nem tudom, mibõl
éltünk volna. Vilma néni nagyon sokat
segített nekünk. Volt vagy 16 szilvafája,
és még rengeteg más gyümölcse. Amikor
megérkeztünk, három hétig fõztük be a
gyümölcsöt. Kaptunk is egy láda lekvárt,
és minden este egy gyümölcsökkel teli
tálat hozott nekünk.
Pár év után Kisapostagra kerültünk, ahol
újra jegyzõ lett a férjem. Két napba telt,
mire odaértünk. Hideg volt, a gyerekeket
egy ismerõsnél hagytuk tavaszig. Üres
volt a lakás, amikor odaértünk, nagy ne-
hezen berendezkedtünk. Áprilisban a
gyerekek is jöttek. A Dunára sokat jár-
tunk nyáron fürödni.
1949-ben Pázmándon lett jegyzõ Arthur,
majd tanácstitkár. Itt már jobb volt, vet-
tünk új bútorokat. De amikor kitört az
1956-os forradalom, elvitték a férjemet.
Három hónapot ült börtönben Székesfe-
hérváron. Sok mindent mondtak rá, pe-
dig a férjem még egy csirkét sem tudott
volna megölni, olyan jó ember volt. És
nem voltunk gazdagok. Megint mindent
el kellett adni, hogy meg tudjunk élni,
amíg a férjem ki nem jön.
— Stella néni nem dolgozott?
— Nem, mert ott voltak a gyerekek, és
jobban tudtam románul, mint magyarul.
Otthon németül beszéltünk, az iskolá-
ban, a cseléddel meg a barátnõmmel ro-

Folytatás a következõ oldalon�

Stella néni népviseletben — élete folyamán
sok terhet cipelt a vállán
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mánul. Engem anyósom tanított meg jól
magyarul. Azt mondta, hogy írjak levelet
meg olvassak. Úgy is lett, amikor a gyere-
kek iskolába jártak, akkor én is tanultam.
Késõbb Sárbogárdon, majd Sárszentmik-
lóson 17 évig óvónõsködtem. Nagyon
szerettem dolgozni, azt mondtam, hogy
én 80 éves koromig megyek az óvodába,
de sajnos 62 éves koromban Arthur meg-
betegedett. Öt évig ápoltam õt.
Amikor elvitték a férjemet, Székesfehér-
várra költöztünk, de laktunk egy ideig Se-
regélyes—Szõlõhegyen és Adonyban is a
rokonoknál. A holmim ismerõsöknél volt
Kápolnásnyéken illetve Gárdonyban.
— Három hónapig volt a férje fogságban.
Aztán mi történt vele?
— Kivizsgálták az ügyét, és rájöttek, hogy
nem volt hibás.
— Sárbogárdra ezután kerültek?
— Elõször Nagylókra mentünk. A férjem
a mezõfalvi téesznél lett fõkönyvelõ. Mi-
vel Ildikó éppen akkor érettségizett, és
nem volt pénzünk, hogy vegyek neki cipõt
meg ruhát, elvállaltam két hold kukori-
cát. Tüzelõért a kicsi Öcsivel jártunk az
erdõre. A vizet egy gémeskútról hordtuk,
de az olyan nehéz volt, hogy vagy egy
szomszédasszony segített vizet húzni be-
lõle, vagy kilestem, mikor itatják a lova-
kat, és akkor mentem vízért.
Nagylókról 1960-ban költöztünk ide. A
férjem a Május 1. téeszben dolgozott két
évig, de kevés fizetést kapott. Volt föl-
dünk, kukoricánk, de csak 9 mázsát kap-
tunk (míg Nagylókon 60 mázsát). Sokat
szenvedtem Sárbogárdon. 24-én már
nem volt pénzem, és kölcsön kellett kérni
az egyik ismerõstõl 500 forintot, amit fi-
zetéskor aztán visszaadtam neki. Így
ment ez addig, amíg az óvodába nem ke-
rültem. Arthur nem akarta, hogy dolgoz-
zak, így Várhelyiné kitalálta, hogy azután
menjek el az óvodába, miután a férjem
reggel elmegy Pusztaegresre (mert akkor
már az ottani téesznél dolgozott, ami sok-
kal jobb volt), és azelõtt menjek haza, mi-
elõtt hazaér. Megcsináltam minden ira-
tot, amit kellett, és május elsején mentem
dolgozni (akkor munkanap volt). De a
férjemet aznap elõbb elengedték az iro-
dából, mert vasárnap volt meg meccs.
Amikor hazajött, a szomszédokat kér-
dezte, nem tudják-e, hol van Stella. Na,
amikor jöttem a kerékpárral, látom ám a
férjemet aktatáskával a kezében. Itt várt
a sarkon délután két órától négy óráig.
Azt mondtam neki, hogy a boltban vol-
tam. De õ rájött, hogy hazudok. Akkor
szûnt meg a nyomor, amikor elkezdtem
dolgozni. Az óvodában kaptam kosztot
is, 75 forintot fizettünk egy hónapra a tí-
zóraiért, ebédért, uzsonnáért. Kaptam
kismamacipõt és köpenyt is. ...Szóval,
küszködtem sokat.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Parlamenti felszólalások
A Kossuth Rádió honlapján, majd ezt kö-
vetõen más sajtótermékekben is olvas-
tunk egy érdekes statisztikát a politiku-
sok parlamenti megszólalásairól. A sta-
tisztika szerint a miniszterelnök beszélt a
legtöbbet 2005-ben. A Medgyessy-kor-
mány volt politikai államtitkára, Szaba-
dos Tamás MSZP-s képviselõ ugyanak-
kor a legkevesebbet beszélt az év folya-
mán a parlamentben.
A kormányfõ 2005-ben 109 alkalommal
szólalt fel. Gyurcsány több mint száz fel-
szólalásának összes idõtartama megha-
ladja a 17 órát, amivel kiérdemelhetné a
legtöbbet beszélõ politikus címet. Gyur-
csányt Herényi Károly követi a sorban,
aki 15 óra 55 percet beszélt a parlament-
ben. Az MSZP frakciójából Arató Ger-
gely az elsõ, Veres János pénzügyminisz-
ter 123 felszólalással a második, Szabó
Zoltán 120 alkalommal a harmadik he-
lyet szerezte meg.
A fideszes képviselõk rangsorában Len-
gyel Zoltán 130 felszólalással az elsõ he-
lyen áll. Felszólalásai jelentõs részben
szakmai jellegûek voltak. A Fidesz mezõ-
gazdasági kabinetvezetõjeként gyakran
okozott fejfájást kellemetlen kérdéseivel
a mezõgazdasági kormányzatnak. Külö-
nösen a gazdatüntetések kapcsán hang-
zottak el kemény kritikák a kormányin-
tézkedések elmulasztása, a gazdáknak já-

ró pénzek kifizetésének elmaradása
miatt. Mindemellett számtalan esetben
szólalt fel Fejér megye déli térsége érde-
kében is.
Míg egyes politikusok jóval több, mint
száz alkalommal beszéltek, huszonketten
csupán egyszer szólaltak fel január óta.
Az MSZP-bõl 11, a Fideszbõl 10 képvise-
lõ, a függetlenek közül egy honatya kért
szót mindössze egy alkalommal.
A hallgatagok közül három MSZP-s kép-
viselõ beszélt a legkevesebbet 2005-ben.
Szabados Tamás az év eleje óta 15 má-
sodpercet beszélt, ami fölér egy néma til-
takozással az ellen a politika ellen, ami je-
lenleg a pártjában uralkodik.
Megkérdeztem Szabados Tamást, hogy
mi az oka az utóbbi évben feltûnõ hallga-
tásának? Azt válaszolta, hogy ebben az
évben elsõsorban a bizottsági munkában
fejtett ki tevékenységet. Az emberi jogi
bizottságban elmondása szerint az év so-
rán õ volt a legtöbbet felszólaló kormány-
párti politikus, és hasonló aktivitással
dolgozott a külügyi bizottságban is. Véle-
ménye szerint a fent idézett felszólalási
statisztika azzal lesz teljes, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy a négyéves ciklusban
õ volt a második legaktívabb kormány-
párti képviselõ.

/H/

Kistérségi esélyegyenlõségi fórumok
Életre hívtuk és mûködtetjük a Fejér megyei
esélyegyenlõségi hálózatot. A hálózat folyamatos
információszerzésre ad lehetõséget és rendsze-
res személyes eszmecserére teremt alkalmat. A
kistérségi esélyegyenlõségi fórumok a Fejér me-
gyében beindított esélyegyenlõségi hálózat leg-
fontosabb kapcsolattartási eszközei. Az elmúlt
egy évben az esélyegyenlõségi fórumok legfonto-
sabb eredménye, hogy növelni tudtuk a pályázat-
készítési hajlandóságot. Partnereink között jelen-
tõsen emelkedett a Nemzeti Civil Alapprogramra
pályázók száma, és látványosan nõtt az elnyert
források összege. A fórumok kiemelt szakmai cél-
ja az esélyegyenlõségi projektek megvalósításá-
hoz szükséges feltételek bemutatása. A kistérsé-
gi esélyegyenlõségi fórumok olyan alkalmat ad-
nak a párbeszédre, a problémák felvetésére, a ta-
pasztalatok megosztására, amelyhez hasonló al-
kalmat rendszeres jelleggel kistérségi, kistelepü-
lési szinten semmilyen más közintézmény vagy
szervezet nem valósít meg. Tartósan és hosszú
távon kell biztosítanunk az információ áramlását
és a módszertani feladatokat lehetõvé tévõ esély-
egyenlõségi konzultációs hálózat mûködését, ah-
hoz, hogy a hátrányos megkülönböztetés, az elõí-
téletek és az esélykülönbségek csökkenése terén
jelentõs változások következzenek be. A fórumo-
kat polgármesteri találkozók egészítik ki, ahol a
civil szektorral való hatékonyabb együttmûködés

kialakításában segíti az Esélyek Háza az önkor-
mányzatokat.

A kistérségi esélyegyenlõségi fórumok
idõpontjai

február 27. (hétfõ), 15.00 óra: abai kistérségi
fórum, 8127 Aba, Kultúr Közösségi Ház, Rákóczi
u. 4/a;

március 6. (hétfõ), 15.00 óra: sárbogárdi
kistérségi fórum, 7000 Sárbogárd, a polgármes-
teri hivatal díszterme, Hõsök tere 2.;

március 20. (hétfõ), 15.00 óra: enyingi kistérsé-
gi fórum, 8130 Enying, mûvelõdési ház, Bocskai
u. 1.

A fórumokra regisztrálni
a media@eselyekhaza.axelero.net e-mail címen
vagy a 06 (22) 505-986-os telefonszámon lehet.

Szakmai program

1. „A kistérség az esélyegyenlõség tükrében”,
elõadó: Márton Zoltán, az Esélyek Háza igazga-
tója;

2. Megoldások keresése közösen a felmerült
problémákra, a beszélgetést vezeti: Márton Zol-
tán, az Esélyek Háza igazgatója;

3. Források feltárása, elõadó: Róka Gyula szociá-
lis munkás.
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Mit mutat 5 év a 13-ból?
Amikor a Petõfi Sándor Gimnázium fel-
adatait, célkitûzéseit fogalmaztuk meg a
pedagógiai programban vagy a beiskolá-
zást elõsegítõ felvételi tájékoztatókon,
akkor azt a — talán szerénytelen — célt
tûztük ki magunk elé, hogy a továbbtanu-
lási lehetõségek terén jó eséllyel indul-
hassanak végzett diákjaink, hogy minél
nagyobb mértékben járuljunk hozzá a
térség szellemi és gazdasági felemelkedé-
séhez.
Az is érezhetõ, hogy a szülõk egyre kisebb
számban tudják, vagy akarják a távolba
küldeni gyermekeiket. Erõsödik az elvá-
rás, hogy az oktatási igényeket helyben
lehessen kielégíteni.
Statisztikusi szemlélettel közelítve a
problémához feltételezhetõ, hogy ebbõl
a térségbõl az országos átlagnak megfele-
lõ arányban kerülhetnek ki orvosok, ügy-
védek, fizikusok, matematikusok, köz-
gazdászok stb. A megye déli részének
egyetlen középiskolájaként számunkra
ez azt a feladatot jelenti, hogy olyan kép-
zést szervezzünk, amely megadja a lehe-
tõséget a különbözõ szakirányok tehetsé-
geinek.
A célok megfogalmazása mellett idõn-
ként szükség van az eredmények egy-egy
részének közzétételére. Ezt szeretném
most mennyiségében és sokszínûségé-
ben, a nyolcosztályos gimnázium tovább-
tanulási eredményeinek összegyûjtésével
megtenni. Apropót az szolgáltat ehhez,
hogy egyrészt az elõzõ tanévben az ötödik
nyolcosztályos gimnáziumi osztályt bal-
lagtattuk el, másrészt jövõre, a Bolognai
Rendszer életbelépésével, jelentõsen
megváltozik a felsõoktatás. S nem titkolt
célom az is, hogy a most hozzánk jelent-
kezésüket fontolgató kisdiákoknak sze-
retnék érveket adni.
Az öt év alatt 107 diák végzett a „c” osztá-
lyokban. Közülük összesen 15-en nem
akartak vagy nem tudtak felsõoktatásban
továbbtanulni. Néhányan szakmát tanul-
tak, néhányan nyakukba vették a világot.
A 92 továbbtanuló közül 25-en szerezhet-
nek egyetemi diplomát, de amint majd a
késõbbiekbõl kitûnik, vannak szakterüle-
tek, ahol eleve nincs egyetemi képzés, te-
hát nem jelent automatikusan minõségi
megoszlást a számérték.
Ha az ország térképén megjelölnénk to-
vábbtanulóinkat, akkor a legtöbb zász-
lócskát Budapest, Szeged és Veszprém
kapná, de jelölnénk Sopront, Egert,
Gyöngyöst, Székesfehérvárt, Szombat-
helyt, Dunaújvárost, Gyõrt, Pécset, Ka-
posvárt és Vácot is.
Nehéz a számtalan képzési irányt az
összes felsorolása nélkül bemutatni, de
talán egy szakirány szerinti csoportosítás
segíti az áttekinthetõséget. Tehát vég-
zettségüket tekintve:
Mûszaki területen lesznek informatiku-
saink, villamos-, építõ-, gépész- és közle-

kedésmérnökeink, mûszaki menedzsere-
ink.
Egészségügyi területen orvosunk, gyógy-
szerészeink.
Pedagógiai területen óvodapedagógusa-
ink, középiskolai és általános iskolai taní-
tóink, tanáraink szinte minden szakon,
úgymint: matematika — fizika — magyar
— történelem — földrajz — informatika
— kommunikáció — könyvtár — angol
— német — francia — mûvelõdésszerve-
zõ — rajz.
A szabályzatok labirintusában tölti majd
idejének jelentõs részét a tõlünk indult
jogász, közgazdász, rendõrtiszt, az állam-
igazgatás ismerõje.
A gazdálkodás világából: vállalkozási
szakember, gazdálkodási szakember,
idegenforgalmi szakmérnök, a modern
üzleti tudományokkal foglalkozó szak-
ember, élelmiszeripari mérnök, vendég-
látó- és szállodaipari szakember, vállal-
kozásszervezõ, nemzetközi marketing-
gel, valamint teljes körû minõségbiztosí-
tással foglalkozó szakember lesz volt diá-
kunk.
A mezõgazdaság területén köszönthe-
tünk majd: mezõgazdászt, ezen belül ál-
lattenyésztõ mérnököt, informatikus ag-
rármérnököt és vadgazdálkodási szak-
embert.
Az utóbbi évek újszerû és divatos szakirá-
nyai közül van: nemzetközi kapcsolato-
kat, ill. nemzetközi tanulmányokat foly-
tató, s közülük van, aki német, van, aki
angol nyelven teszi azt, vagy a modern üz-
leti tudományok értõje lesz.
De van, aki amerikanisztikát, van, aki
szociológiát, van, aki szociálpolitikát ta-
nul, s van, aki táncmûvész lesz.
Ahogy a listákat most végigbogarásztam,
és az olvashatóság érdekében megpró-
báltam tömöríteni, elégedettséget érzek
elvégzett munkánkkal kapcsolatban. Az
talán szerénytelenség, hogy ezt ki is jelen-
tem, de úgy gondolom, ezekben az ered-
ményekben nemcsak a gimnázium taná-
rainak, hanem az általános iskolákban
dolgozó kollégáinknak a munkája is ben-
ne van. Igaz ez a nyolcosztályos gimnazis-
tákra, de fokozottan a négyosztályosok-
ra, akiknek az eredményeirõl itt most
nem esett szó, pedig elismerésre
méltóak, de ötvennégy év termését egy
cikkben nem tudnám összefoglalni.
Végezetül, gondoljanak bele, hogy mi-
lyen jó is lenne, ha ezt a sok-sok tehetsé-
ges embert nemcsak volt gimnazistaként,
hanem dolgozóként, családot alapító fel-
nõttként is környezetünkben üdvözöl-
hetnénk!
Közvetlen bizonyítékát adhatnák annak,
hogy igenis a tanulás, a tudás felemelke-
désünk záloga.

Boda János

Felvételi
elõkészítõ

A Petõfi Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskola a „Bogárd és Vidéke” segítsé-
gével segítséget szeretne nyújtani a nyol-
cadikosok felvételi felkészüléséhez, ezért
hetenkénti váltásban matematika és ma-
gyar feladatsorokat jelentetünk meg,
amelyek megoldásait pontozva, a megol-
dások mellé tett válaszborítékokban
visszaküldünk feladóiknak.
Az eredményesség érdekében használja-
tok ki minden lehetõséget! Sikeres felké-
szülést kívánunk!

Matematika IV.
1. Egy király 18 egyforma ezüst ládikájá-
ban sorra 1; 2; 3; …;18 aranypénz van.
Ezeket három fiának adja ajándékba. El-
osztható-e igazságosan az ajándék? Se-
gíts a királyfiaknak az osztozkodásban,
ha a ládák tartalmát nem szabad megvál-
toztatni! (Az ezüst ládák is értékesek, de
nem tudjuk, hogy pontosan hány
aranypénzt érnek.)
2. Az ABCD konvex négyszög A csúcsá-
nál 100<-os szög van. Tudjuk, hogy az
AC átló egy egyenlõ oldalú és egy egyenlõ
szárú háromszögre osztja a négyszöget.
Számítsd ki a négyszög belsõ szögeinek
nagyságát! Hány megoldás van?
3. Olyan négyjegyû számokat keresünk,
amelyekben minden számjegy nagyobb a
leírásban õt követõ számjegynél, és min-
den számjegy legalább akkora, mint az õt
követõ két számjegy szorzata.
Melyik a legkisebb ilyen négyjegyû szám?
Melyik a legnagyobb ilyen négyjegyû
szám?
Írj egy ilyen tulajdonságú ötjegyû számot!
4. Az A és B számok pozitív egészek, egyi-
kük sem osztható 10-el. Szorzatuk 10000.
Mennyi az összegük?
5. Egy kocka hálóját rajzoltuk le, a hato-
dik négyzet hiányzik, Hányféleképpen
egészíthetõ ki az ábra helyesen? Rajzod
is le a megfelelõ kockahálókat!

Beküldési határidõ: 2006. január 26.
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A gyógyító
Ördög Róza néni

Sajnos, alig tudok járni, isiászos lett a
jobb lábam, forgóm. Engem ért ilyen
szörnyû fájdalmas betegség, akivel ko-
rábban alig tudtak együtt menni, úgy tud-
tam gyalogolni; most pedig szégyellem,
hogy sántítok, és többet vagyok a rende-
lõintézetben, mint otthon.

Hej, ha most feltámaszthatnám az Ördög
Róza nénit, kiûzné belõlem egy-két hét
alatt ezt a nyavalyát.

Róza néni már rég halott, a temetõt is fel-
számolták, ahol nyugodott, de érdemes-
nek tartom sok év távlatából megemlíteni
õt, emlékezni rá.

„Ördög Róza” — mert csak úgy hívták
(nem az asszonynevén) — a negyvenes
évek elején Bácsalmáson, ebben a gazdag
dél-bácskai nagyközségben (ma már vá-
ros) élt. Nagy híre volt, gyógyítani,
masszírozni, nyomkodni járt mindenho-
vá, amerre hívták. Jó érzékkel ismerte fel,
tapintotta ki a reumás betegek különféle
nyavalyáit, és gyógyította azokat.

Ma is elõttem van kopott, fakó paraszt-
szoknyában, blúzban, kötött pruszlikban,
nagy papucsban sietõ alakja, amint ment
az utcán, járta a házakat, bottal járókat,
nyavalygókat.

Hívták gazdag házakhoz, jómódú pa-
rasztházakhoz, szegényebbekhez is. Nem
telt bele 1-2 hét, s gyógyultak a reumás
betegek.

Tudása talán ma egy jó természetgyógyá-
széhoz hasonlítható volt. Pénzt soha nem
kért, de nem is igen fogadott el, csak sza-
lonnát, kolbászt, sonkát, zsírt szívesen.

Róza néni a negyvenes évek elején még
javakorabeli asszony volt, az ura kõmû-
ves, de mivel az ivott, csak kisebb munká-
kat kapott, ezért pár pengõt keresett, ami
elég volt arra, hogy a boltban a legszüksé-
gesebbeket megvásárolja: akkoriban pet-
róleumot, sót, cukrot, lisztet, gyufát stb.

Ördög Rózát nagyanyám a fájós dereká-
ra többször is elhívta. Velem üzent, hogy
várja. Jött is. Volt, hogy kacsazsírral
masszírozott, és nagyanyám meggyó-
gyult. Nekem meghagyta, hogy tapossam
a hátát, járkáljak a fájós tagjain. Ezt nagy
örömmel csináltam.
Én sokat jártam hozzájuk, a másik utcá-
ban laktak egy kis házban, amiben egy
földes szoba és konyha volt. Két gyerekük
volt, egy eladósorban lévõ nagylány, Ju-
liska, és egy velem egykorú leány, akit
szintén Ördög Rozáliának hívtak, együtt
jártunk iskolába, a zárdába. De Róza be-
szédhibás volt. Osztályfõnököm, az apá-
ca, megkért arra, hogy tanítsam meg ren-
desen olvasni õt. Lehettünk úgy harmadi-
kosok. Nekem már akkor is jól ment az
olvasás, írás, csak a számtan nem. Így
majdnem másnaponta délután Rózáék-
nál voltam. Meg is tanult valamennyire
olvasni. Ott éreztem magam a legjobban.
A beépített sparhelten mindig volt (külö-
nösen így télidõben) nagy fazék fõtt ku-
korica (morzsolt), azt ettük állandóan.
Szegények voltak, de ilyen csemegék,
meg sült tök mindig akadtak. Jól belak-
tam ilyesmikkel, a két nagymacska is ve-
lünk ette a fõtt kukoricát.
Estefelé már otthon nem kellett nekem a
töpörtyû, kolbász, sonka, túró. Megtaní-
tottam Rózát nemcsak olvasni, hanem
egy-két kisebb versre is. Az apáca is na-
gyon elégedett volt. Így múlt el pár év, s
Róza néni csak járta a házakat, és gyógyí-
tott.
Nálunk kapott 1-2 pengõt is, amit elfoga-
dott. Olyan jó érzés, hogy emlékét ebben
a kis írásban felidézhettem.
Napjainkban világhírû gyógyfürdõinket
számos országból keresik fel az ízületi
betegségben szenvedõk, s évente visszatérõ
vendégeink is vannak.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

A JUSS
Ha van egy képzeletbeli babád, fel kell öl-
töztetned azt. Mindegy, mit adsz rá, az a
valóságot tükrözi, vagy elfedi azt. A lé-
nyeg a tied és talán sejtelmük sincs róla.
Így lesz a játékból tarka álomvilág. A me-
sebeli szegény embernek csak talpalatnyi
földje és kilenc fia volt. Egyszer a legidõ-
sebb fiú az apja elé állt:
— Édesapám, nõsülni akarok, kérem a
jussomat!
A szegény ember megijedt. Ha azt a kis
darabka földecskét neki adja, akkor mi
marad a többinek?
Maholnap õk is családot alapítanak, hoz-
zák a feleségüket, és ha mind ráállnak a
földecskére, úgy eltakarják, hogy egyet-
len fûszál se nõ ki a lábuk alatt. Mibõl él-
nek meg?
Még a legkisebb fiú, Pistike is kiköpte
szájából a cumit, dühösen toppantott és
mérgesen, nagyhangon követelõdzött:
— Márpedig én is nõsülni akarok. A leen-
dõ családomnak földre, megélhetésre jo-
ga van! Mert én vagyok a legkisebb,
ugyanolyan jogom van, mint a többinek!
— Van jogod fiam, van, csak várjál holna-
pig!
A vacsorára tálalt bab csak zörgött a le-
vesben, amint kanalával kavargatta.
„Hogy oszd el, hogy oszd el?” — Lefek-
vés után álmatlanul forgolódott. Hiába
törte a fejét, nem jutott eszébe semmi. Éj-
fél után betekintett a hold az ablakon.
Megsajnálta a szegény embert. Könnyû
álomcsókot hintett homlokára. Álmában
egy apró öregembert látott, aki éppen ho-
mokvárat épített. Ránézett a szegény em-
berre és így szólt:
— Ami egybe van, szét ne szórjad, mert
abból nem lesz semmi! A földecskédet
add a legidõsebbnek, hadd vessen, aras-
son kedve szerint. A másodiknak add a
legelõt, hadd terelgesse kedves állatait. A
harmadikat küldd a vásárra, hogy elad-
hassa a felesleges terményt, járja be a vi-
lágot, kereskedjen. A negyedik faragjon
fából szekeret, bölcsõt, tulipános ládát,
meglátod, hasznát veszi! A következõt
add kovácsnak! A következõt péknek!
Süssön lágy kenyeret, kalácsot az éhes
emberek nagy örömére. A következõ
szõjön lepedõt, cifra abroszt, ha vasárnap
összegyûl a család, virágos abrosszal terí-
tett asztalnál fogyassza el az ünnepi ebé-
det.
Úgy is lett, ahogy az álombeli aprócska
öregember tanácsolta. Egyben maradt a
tenyérnyi földecske, és mindannyian ré-
szesültek a hasznából. Csak annyi kellett
hozzá, hogy mindegyik családtag hozzá-
adja lelkes munkáját. A tisztességes ha-
szonból megélnek, és idõnként megemlé-
keznek a mesebeli öregrõl, aki a látszólag
semmibõl is tudott várat építeni.

Gérusz Ilona

Fried-kastély — Szálloda és étterem

Pótszilveszteri gálavacsora
Svédasztalos vacsora többféle ételkülönlegességgel

2006. január 21-én (szombaton), 19 órai kezdettel.
Élõzene, táncest, tombola, pezsgõ, konfettiesõ.

Éjfélkor: töltött káposzta, majd mulatás hajnalig.

Ára: 3780 Ft/fõ
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560 ; Cím: Simontornya, Malom u. 33.

www.hotelcastle.hu
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Ahol a sportsikerek születtek…
Amikor Sárbogárd valamelyik sportágában kimagasló
teljesítményrõl hallani, mindig felmerül a kiváló
sportpedagógus, Steitz Ádám neve. Amikor a
sárbogárdi kézilabdasport eredményeirõl írunk, akkor
sincs ez másképpen. Sárközi Lászlóval beszélgettem e
sikerek kapcsán. Hogy is jött létre az a híres
kézilabdacsapat?

Sárközi László: — A történet 1980 februárjában kezdõdött,
amikor még Alapon tanítottam. Steitz Ádám barátom rábeszélt
arra, hogy jöjjek át Sárbogárdra testnevelést tanítani szeptem-
ber elsejétõl. Máig fáj, hogy az alapi gyerekeket otthagytam. Az
1970-tõl 1980-ig az alapi kézilabdás fiúkkal nyolcszor voltunk
országos döntõben. Az egész falu mellénk állt. Ami ott történt,
egy csoda volt, amit most, öreg fejjel tudok istenigazából érté-
kelni. Nagyon sokszor eszembe jutnak az akkori gyerekek: Ha-
lasi Lajosék, Imre Vili, Zámbó Tibi, Polyák Tündiék, Stranigg
Feriék, és szüleik, ahogy a semmibõl, a homokból pályát csinál-
tunk, aztán megtanultunk kézilabdázni, és eljutottunk a legma-
gasabb szintre. Megmaradt a kézilabdasport azután is, hogy el-
jöttem onnan, és megmaradt a gyerekekben felnõttként is a
sport iránti szeretet.
— Amikor Sárbogárdra jöttél, itt is valami új kezdõdött.
— A semmibõl kellett — de jó körülmények között — kézilab-
dát csinálni. A semmi azt jelentette, hogy az elõzõ évben a leg-
alacsonyabb szinten, a járási bajnokságban, a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola 14:1-re kikapott Sárszentmiklóstól. Én ezt a csa-
patot örököltem. Elkezdtük a munkát. Steitz Ádámnak soha
nem tudom eléggé megköszönni, hogy ezt a tornacsarnokot
odatette a fenekünk alá, és nekem csak élni kellett a lehetõség-
gel. Öreg barátom rengeteget harcolt az akkori felsõbb szervek-
kel, hogy ez a tornacsarnok megépülhessen.
— Amellett szabadtéri pályák is készültek.
— Steitz Ádám kiváló testnevelõ volt, õ a testnevelés, sport
több ágában dolgozott. Mindez neki volt köszönhetõ.
— Ez adott neked is lendületet?
— Pedagógusként, tanárként értékesebb volt a munkája, mint
az enyém, azért, mert õ atletizált, futballozott, kosárlabdázott,
kézilabdázott, jégpályát csinált, tornázott, minden sportággal
megismertette a gyerekeket, és a feltételeket szinte egymagá-
ban teremtette meg. A látványos siker mégis nekem jutott.
1980. szeptember 1-jétõl 1991. szeptember 1-jéig dolgoztam ve-
le, és a 10 év alatt az általános iskolás korosztályokkal nyolcszor
jutottunk be az országos döntõbe kézilabdával. Az igazi szak-
mai siker, amire a felnõtt ember is felkapta a fejét, ezután kö-
vetkezett. Szerencsére a sárbogárdi gimnázium jó megtartó
erõvel bírt, és a tanítványaim közül jó páran a gimnáziumban ta-
nultak tovább. Ekkor jött a következõ lépcsõfok: sikerült meg-
valósítani, hogy a 18 éves korosztályban is tovább kézilabdáz-
hattunk egy ifjúsági lánycsapattal.
— Majdnem csupa Zsuzsák voltak abban a csapatban.
— Hogy érzelmileg mit jelentett számomra ez a csapat, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy az egy szem leányomat azért
neveztük el Zsuzsannának, mert a legkedvesebb kézilabdás lá-
nyaim közül soknak Zsuzsa volt a neve: Voth Zsuzsi, Steitz Zsu-
zsi, Kellner Zsuzsi, Herceg Zsuzsi. Csodálatos teremtések vol-
tak, szépek, okosak, rajongva szerették a kézilabdát. És nem
csak szerették, hanem megtanulták és tudták is. De nem csak
Zsuzsik voltak. Ott volt Sárközi Tünde például. Azt hitték, hogy
az én gyerekem. Szívesen vállaltam volna, mert nagyszerû te-
remtés volt. Kitûnõ tanuló, okos, tudott sírni, ha nem sikerültek
a dolgok. Németh Klári hiába volt kicsi, amíg a bíró le nem fújta

a meccset, lehettünk elõnyben, hátrányban, meg tudott halni a
pályán.
— Õ dobta mindig a büntetõt.
— Rengeteg gyakorlással a háta mögött, és tehetség dolgában
sem volt akárki. A legnagyobb dicsõség éppen a város megala-
kulás idejére esett. 1986-87-88-ban, három éven keresztül a
nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában Békéscsabával,
Veszprémmel, Gyõrrel, Ferencvárossal, a Vasassal, Békéscsa-
bával, Debrecennel játszottunk. Legalább 400 fõs szurkolótá-
bor síppal, dobbal ûzte, hajtotta a lányokat, akiket talán nem is
kellett ûzni, lelkesíteni. A közönség és a játék egymásra találá-
sára szép példa volt ez az idõszak. A legnagyobb szakmai siker,
hogy 1987-ben, egy szeptemberi napon a hazai Sárbogárd—Fe-
rencváros mérkõzésen az ellenfél csapatának hátsóközép irá-
nyítója Steitz Zsuzsanna volt. Az a Steitz Zsuzsa, akinek a kezé-
be én adtam labdát, aki a mi lányainkkal együtt edzett, dolgo-
zott még augusztusban is, most nekünk dobta a gólokat. Most is
megköszönöm Ádámnak és Irmának, hogy ilyen nagyszerû
lányt neveltek. A meccs elõtti héten este megkerestek, hoztak
egy kis ajándékot nekem, és megköszönték azt, hogy az õ lányuk
eljutott idáig. Ez nagyon jólesett, és halálomig nem felejtem el.
Kikaptunk ezen a mérkõzésen, de nem fájt úgy a vereség, hisz az
eszemmel tudtam azt, hogy a mi számunkra gyõzelmet jelent,
hogy közülünk a legjobb játékos az ország legjobb csapatában, a
magyar bajnok Ferencváros csapatában is a legjobb tudott len-
ni. A gyõri csapatot, amely most országos bajnok, Gyõrben ver-
tük meg 1 góllal. Dunaújvárost Németh Klári büntetõjével itt,
Sárbogárdon. Az ellenfél edzõje olyan dühös volt, hogy utána a
Dunaújvárosi Kohász 18 éves lányait körben a salakpályán fut-
tatta a mérkõzés után. A legnagyobb sportsikerek idõszaka volt
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Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete telekértékesítésre
ajánlati felhívást tesz közzé a város
északi részén található 2 db építési te-
lekre, magánerõs lakásépítés céljából.
A telek Sárbogárd, Fenyõ u. 887/6.
hrsz. és az Árpád u. 1069/19 hrsz. alatt
található. A minimális vételár 1.000
Ft/m2.
A vételi ajánlatok benyújtásához a tel-
jes ajánlati felhívás ismerete szüksé-
ges, ami a polgármesteri hivatalban
Fehér Mihálynénál átvehetõ, és
ugyanott bõvebb felvilágosítás is
kérhetõ.
A vételi ajánlatok benyújtásának ha-
tárideje: 2006. február 10., délelõtt
10.00 óra.
A vételi ajánlatot zárt borítékban kell
benyújtani Sárbogárd Város Önkor-
mányzat képviselõ-testület városgaz-
dálkodási és városfejlesztési bizottság
elnökének címezve. A borítékon jól
láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi
ajánlat építési telekre. Csak bizottság
által bontható fel”

Polgármesteri hivatal

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2006. január 20-án
(pénteken), 9.00 órakor ülést tart,
melyre meghívom.
Az ülés helye: polgármesteri hivatal
díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Napirend
1. Beszámoló a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat mûködésérõl, sze-
mélyi és tárgyi feltételeirõl.
2. A városi önkormányzat 2006. évi
költségvetésének tárgyalása (I. fordu-
ló).
3. A 2006. évi városi ünnepek és ren-
dezvények idõpontjainak és szervezõi-
nek meghatározása.
4. A vízi közmûvek üzemeltetéséért fi-
zetett 2005. II. félévi bérleti díj fel-
használásáról döntés.
5. A belsõ ellenõrzés 2005. évi tevé-
kenységérõl jelentés és a 2006. évi el-
lenõrzési ütemterv elfogadása.
6. A 17/1993. (XII. 16.) Ktr. számú
rendelet módosítása.
7. Ingatlanvásárlási szándék a sárbo-
gárdi 2234 hrsz-ú ingatlanra.
8. Ingatlanvásárlási szándék a sárbo-
gárdi 1805. hrsz-ú és 1773/6 hrsz-ú in-
gatlanokra.
9. Szélessávú Közmû Kiépítése Társu-
lás társulási megállapodásának
módosítása.
10. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
11. Tájékoztató a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekrõl, intézkedések-
rõl. Beszámoló az átruházott hatáskö-
rök gyakorlásáról.
12. Bejelentések — interpellációk.

Zárt ülés
1. Ingatlanokkal kapcsolatos döntés.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Fellebbezések.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

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

a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában.

(7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

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

* magas szintû oktatás, * még ezen
a tanfolyamonon érettségi nélkül!

Kedvezmények: * részletfizetés,
* jutalék, * munkalehetõség,

* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.

Jelentkezni 2006. január 31-ig lehet.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,

06 (20) 9270 965

ez Sárbogárd történetében. A nemzeti
bajnokság másodosztályába felnõtt csa-
patként szerepelt a Sárbogárdi Videoton,
az NB I-ben (a nemzeti bajnokság elsõ
osztályában) ifjúsági csapatként, és a di-
ákolimpián ott szerepeltek az általános
iskolás gyerekeink.
— Mind a három dobogós helyen?
— Igen. Ez okozta a tragédiát is. Össze-
omlottam és nem bírtam tovább csinálni.
Egy napot elmondok belõle, hogy lásd,
milyen idõszak volt ez az életemben. Be-
jutottunk az országos elõdöntõbe Szek-
szárdon. Megkértem a versenybíróságot,
hogy hadd játsszunk reggel fél kilenckor
Pécs ellen. Lejátszottuk a mérkõzést, az
úttörõ olimpia döntõjébe jutásért. Haza-
jöttem autóval, 11-kor itt, a Mészöly Gé-
za pályáján játszottunk NB I-es ifjúsági
bajnoki mérkõzést Tatabánya ellen. Egy
órakor be kellett ugrani az autóbuszba,
Veszprémben az NB II-es felnõtt csapat-
tal kellett mérkõzést játszani.
1988. október 20-án jutottam el odáig,
hogy abbahagyom, amikor az egyik leg-
jobb barátom, Varga Imre meghalt, a
gimnázium teniszpályáján játék közben
szívinfarktust kapott. Akkor játszottam
életem utolsó NB II-es mérkõzését, és
nekem a mérkõzésen dirigálni kellett a
csapatot. Közben Imre barátomat a te-
metõben temették. Akkor azt mondtam
a Videoton vezetõjének, Bokor Jenõnek,
hogy nem bírom tovább csinálni. Aztán
jött 1990, és engem is megkevert a politi-
ka.
— Nem fájt a szíved olyankor, amikor te
bent ültél egy képviselõ-testületi ülésen,
ahol öltétek egymást, közben meg a régi
lányaid Cece—Simontornya közös csapa-
tában küzdöttek a pályán?
— Már hogyne fájt volna! Ma is összeszo-
rul a szívem, amikor eszembe jutnak azok
az idõk. Amikor Imre Gabi, Németh Klá-
ri, Kellner Zsuzsi, Vörös Viki hetedikes
volt. Toldi Gizi volt a kapus. Az akkor
nyolcadikos Balogh Marit, a cigányle-
ányt, akinek az édesanyja rákban meg-
halt, a soponyai nevelõotthonból autóval
hoztam el edzésre kedden és csütörtö-
kön, így a vasárnapi meccsen tudott ját-
szani. Õ az országos döntõben az egyik
legjobb volt. Nagyon büszke vagyok rá.
Továbbtanult, ma Sárkeresztúron óvónõ.
Lehet elfelejteni azt, amikor elvesztettük
az országos döntõt Ferencváros ellen, és
utána bent az öltözõben ezek a gyerekek
elénekelték a Himnuszt, és csurgott a
könnyük? Ez olyan dolog…, hogy is
mondjam…, hogy a vereség hosszú távon
sokszor értékesebb, mint a gyõzelem.
— Mert az a lelket nemesíti.
— Ez a fontos, semmi más. Ezért érde-
mes volt élni.

Hargitai Lajos

Sárbogárdon MINÕSÉGI nyugati
alapanyagokból.

KÉSZ-, FÉLKÉSZ ÁRU, DARAB- ÉS MÉTERÁRU.

Ár: pl. 145 cm magas már 200 Ft-tól!

Mûvelõdési ház, Hõsök tere 3.
2006. január 24., (kedd), 8-14 óráig,

06 (30) 298 8077.
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Toledó 2005—Enying 0-12 (0-4)

Vezette: Fekete L. Toledó: Csuti J., Csuti
T., Bodoki, Barabás R., Soós. Csere: Ba-
rabás B., Horváth I., Horváth Zs., Kiss L.
Enying: Varga, Pudelka, Csányi, Vas T.,
Vass F. Csere: Körmendi I., Körmendi II.
Nehezen született meg a vezetõ gól, mert
a fiatalok derekasan küzdöttek. Fölénybe
került az Enying, mely gólokban is meg-
mutatkozott. Míg a listavezetõ sorra rúg-
ta a gólokat, addig a Toledó nem talált a
kapuba, veresége ellenére elõbbre került
a tabellán. Az enyingi csapat 100. gólját
Vass F. szerezte.
Góllövõk: Pudelka (6), Vass F. (2), Kör-
mendi II., Vas T. (3).

Haladás—Légió 2000 0-3 (0-1)

Vezette: Fekete R. Haladás: Géczi,
Szalai, Szántó Zs., Nagy, Szántó K. Cse-
re: Balogh, Berzeviczy, Hollósi, Kiss J.
Légió-2000: Meggyes, Németh, Csuti,
Csizmadia, Egei Zs. Csere: Egei J., Hu-
szár, Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Nekiestek egymásnak a csapatok. Elõbb
nyugodott meg a Légió, és megérdemel-
ten várta elõnnyel a második félidõt. Az
történt a pályán, amit a Légió játékosai
akartak. Jobban összpontosítottak, rúg-
tak újabb két gólt, eldöntve a három pont
sorsát. Gyõzelmük egy percig sem forgott
veszélyben.
Góllövõk: Egei Zs., Huszár, Csuti.

Old Boys—Miklós-Cece 2-1 (0-0)

Vezette: Nagy S. Old Boys: ifj. Porkoláb,
Vas, Kovács, Huszár, Soós. Csere: Tóth.
Miklós-Cece: Gyenes, Démuth, Kiss P.,
Sohár, Erdélyi. Csere: Kokics, Kiss J., Sa-
lamon, Vámosi.
Az elsõ félidõben kétperces emberelõny-
be került az M-C, de ezzel a lehetõséggel
nem tudtak élni, gyenge teljesítményt
nyújtottak. A második félidõben az Old
Boys támadott, mégis a ceceiek rúgtak
gólt. Ezzel részükrõl befejezõdött a gól-
gyártás. Alig egy perc alatt elõbb egyenlí-
tett, majd a vezetést megszerezte — ezzel
pedig a gyõzelmet is — az Old Boys. Csak
azok számára meglepetés az eredmény,
akik nem látták a mérkõzést.
Kiállítás: ifj. Porkoláb 2 perc. Góllövõk:
Huszár (2) illetve Kiss P.

Pusztaegres—Vasutas 1-9 (1-3)

Vezette: Nagy S. Pusztaegres: Ébl,
Schmidt, Tóth, Varjas, Kurgya. Csere:
Bosnyák, Holcz T., Magyar, Õri Cs., Õri
Gy., Õri Z. Vasutas: Kehl, Horváth Zs.,
Guszejnov, Flögl, Magyar. Csere:
Bozsoki, Horváth T., Fövenyi, Rozgonyi
J., Rozgonyi G.
Hogy csak ennyi lett a vége, arról a Vas-
utas játékosai gondoskodtak. A minden
elképzelés nélkül játszó Pusztaegres
alig-alig jutott el az ellenfél kapujáig.

Góllövõk: Kurgya, illetve Magyar (4),
Flögl (2), Horváth T., Bozsoki, Rozgonyi
J.

B. B. Truck SE—Devils 1-0 (1-0)
Vezette: Gerse F. B. B. Truck: Csendes,
Kristóf, Dobrovótzki, Balázs, Zádor.
Csere: Bereczk, Bognár, Kovács, Simon.
Devils: Ocsovai, Kovács, Huszár, Téglás,
dr. Pátzay. Csere: Lajtos.
Kétszer húsz percet játszottak a csapa-
tok, egy gólt talált a B. B. Truck.
Góllövõ: Kristóf.

Krencz Nagyker—Taki Team
3-3 (0-2)

Vezette: Gerse F. Krencz Nagyker:
Petrovics, Ragyamóczki, Kõvágó, Somo-
gyi, Gyenis. Csere: Halász, Schneider,
Vámosi. Taki Team: Lajtos, Rohonczi
M., Rohonczi R., Geiger, Rohonczi G.
Csere: Király, Kocsis.
Jó mérkõzést vívott a két csapat, ellenté-
tes félidõkkel. A biztos vezetés után gyõ-
zelmet engedett ki a kezébõl a Taki Te-
am. Az elsõ félidõben mutatott játékra
mindkét csapat rácáfolt.
Góllövõk: Kõvágó, Ragyamóczki,
Gyenis, illetve Rohonczi R., Geiger (2).
Elmaradt mérkõzés lejátszása.

Twister—Extrém 2-4 (1-3)
Vezette: Gerse F. Twister: Bajer, Mol-
nár, Balogh, Szabó L., Papp. Csere: Bog-
nár, Katona, Szabó Gy. Extrém: Vörös,
Dévényi, Horváth T., Juhász.
Végig emberelõnyben játszhatott a
Twister. A gyõzelem a három játékost di-
cséri, mert lelkesen, elveszett labdát nem
ismerve, okosan játszott. A második fél-
idõben nagyon elfáradtak az Extrém játé-
kosai, beálltak védekezni, szorossá vált az
eredmény, ezzel elaltatták a Twistert,
mert kontrából újra növelte elõnyét a

csonka csapat. Minden játékosuk
dicséretet érdemel.
Góllövõk: Szabó Gy., Papp, illetve Juhász
(4).

Magnum—Flamengó 0-1 (0-1)
Vezette: Fekete L. Magnum: Györök,
Csõgör, Csendes, Lakatos, Bor. Csere:
Mihalkó, Vagyóczki. Flamengó: Lekner,
Tóth, Vass, Lakatos, Verbóczki. Csere:
Banda, Berta.
Szépen kidolgozott helyzetet értékesített
a Flamengó, mely egyben a mérkõzés
végeredményét is jelentette. A lassú, ko-
mótos játék a Flamengónak kedvezett.
Megérdemelte a három pontot a gyengén
játszó Magnum ellen.
Góllövõ: Berta.

OMV—Extrém 2-4 (0-0)
Vezette: Fekete L. OMV: Gyõri, Sebes-
tyén, Nagy, Killer, Gráczer. Csere:
Domján, Sinka, Zsebõk. Extrém: Vörös,
Pálinkás, Dévényi, Juhász, Horváth.
Az elsõ félidõben az iram nem volt túl
nagy. Két kapufás lövés az Extrém részé-
rõl érdemel említést. A második félidõ-
ben valamit javult az iram az Extrém jó-
voltából, és ez meg is hozta az eredmé-
nyességet, két nap alatt két nyert mérkõ-
zés. Indiszponáltan játszott az OMV,
mintha nem akartak volna gólt rúgni.
Sárga lap: Sebestyén. Góllövõk: Gráczer,
Domján, illetve Pálinkás, Dévényi (2),
Juhász.

Twister—Memphis Plusz 1-7 (0-2)
Vezette: dr. Tihanyi L. Twister: Bajer,
Molnár, Balogh, Szabó L., Szabó Gy.
Csere: Bognár, Katona. Memphis: Bo-
ros, Takács, Herceg, Molnár, Simon.
Csere: Lóth, Roszkopf, Salga, Tar,
Zámbó.
Az elsõ perctõl kezdve a Memphis lépett
fel támadólag, a Twister alig-alig jutott el
a kapuig. Elég csapkodóvá vált a játék. A
kérdés az volt, hogy melyik csapat nyug-
szik meg elõbb. Ez a Memphisnek jött be,
szerzett kétgólos elõnyt. A második fél-
idõben beindult a nagyüzem, a kérdés
most már az volt, hány gólt lõ a Memphis.
Hétig meg sem állt. A becsületgólt a
Twister megszerezte.
Góllövõk: Szabó Gy., illetve Takács (2),
Lóth, Molnár (2), Tar, Salga.

Arsenal—Sárkeresztúr KIKE
1-6 (0-1)

Vezette: dr. Tihanyi L. Arsenal: Haray,
Veres G., Derecskei, Érsek, Veres P.
Csere: Máté K. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szauervein, Sütõ. Csere:
Lengyel.
Sokkal gyorsabban és pontosabban ját-
szott a KIKE. A gól mellett két kapufát is
rúgtak. A második félidõ elején növelte
elõnyét a listavezetõ, sõt sorra érte el a
gólokat és biztosan nyerte meg a mérkõ-
zést. Idõnként kemény belemenésekkel
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is fokozták a hangulatot mindkét csapat
részérõl.
Sárga lap: Sütõ. Góllövõk: Érsek, illetve
Sütõ (3), Lengyel (3).

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 10 1 2 70-33 31
2. Memphis Plusz 9 2 1 48-21 29
3. OMV 8 1 4 73-33 25
4. Extrém 7 3 3 45-33 24
5. Krencz Nagyker 7 3 3 43-29 24
6. Flamengó 5 3 5 36-45 18
7. Magnum V. Bt. 5 1 6 40-38 16
8. Taki Team 4 3 6 37-37 15
9. Arsenal 3 1 9 26-31 10
10. Vidámfiúk 1 2 9 25-79 5
11. Twister - 2 10 17-64 2

Góllövõlista állása:
I. Sütõ Zoltán 22 gól, II-IV. Salga Géza,
Bor József, Gráczer László 21-21 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 12 - - 105-13 36
2. DKS 9 - 3 55-35 27
3. Légió-Fair Kft. 9 - 4 62-22 27
4. Haladás 8 - 4 49-24 24
5. Toledó 2005 8 - 5 60-48 24
6. Miklós-Cece Öf. 8 - 5 64-25 24
7. Vasutas 6 - 7 61-52 18
8. Old Boys 5 - 8 44-75 15
9. B. B. Truck SE 3 1 9 18-69 10
10. Devils 1 - 12 15-122 3
11. Pusztaegresi Fiúk - 1 12 13-73 1

Góllövõlista állása:
I.-II. Vass Ferenc, Vas Tamás 29 gól.
III.-IV. Huszár Lajos, Pudelka Krisztián
25 gól.

A sportszerûségi verseny
élcsoportja:

I. Krencz Nagyker: 0 hibapont
II.-III. Taki Team, Miklós-Cece, Devils:
2-2 hibapont

— G. F. —

Nyitva tartás
A Mészöly Géza Általános Iskola ér-
tesíti a sportolni vágyókat, hogy a tor-
nacsarnok a következõ idõpontokban
lesz nyitva 9-12 óráig:

február 4., 25.; március 18.;
április 8.

Földi Lászlóné igazgató helyettes

Karácsonyi kupa — kézilabda
Sikeres év után sikeres befeje-
zés. A mezõszilasi és simontor-
nyai iskola közös rendezésében
nagyszabású utánpótlástornát
bonyolítottak le 2005. decem-
ber 23-án a simontornyai sport-
csarnokban.
Csapatok: Aba, Dunaújváros
Városi Sportiskola, Mezõszilas,
Sárbogárd, Simontornya.

Eredmények:

Mezõszilas—
Simontornya 15-4

Gól: Jakab (5), Schneider (2), Csendes
(1), Kiss (5), Raffael B. (2) illetve Gyõri
(4).

Mezõszilas—Dunaújváros
Városi Sportiskola 7-4

Gól: Schneider (1), Csendes (1), Kiss (4),
Raffael B. (1) illetve Kulics (1), Újhe-
lyi(3).

Mezõszilas—Aba 6-2

Gól: Jakab (2), Schneider (1), Csendes
(1), Kiss (1), Raffael B. (1), illetve Alfi
(1), Erdélyi (1).

Mezõszilas—Sárbogárd 13-1
Gól: Zádori (2), Raffael A. (3), Csendes
(1), Takács (4), Kiss (2), Raffael B. (1), il-
letve Berki (1).

Végeredmény: 1. Mezõszilas, 2. Dunaúj-
város, Városi Sportiskola, 3. Aba, 4.
Simontornya, 5. Sárbogárd.

A torna fõ támogatója Takács József
mezõszilasi vállalkozó volt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Lengyel Zoltán képviselõ úr is, aki vállal-
ta a díjátadást is.

NLÁI

Takács Viktória átveszi
Lengyel Zoltán képviselõ úrtól

a gyõztes csapatnak járó serleget

A gyõztes csapat a fõ támogatóval

Játssz velünk a családsegítõben!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

2006. január 21-én (szombat), 9-12 óráig

JÁTSZÓHÁZAT SZERVEZ.
Program: salátakészítés. Kérjük, hozz magaddal 1-2 darab gyümölcsöt

(banán, narancs, kivi, alma, körte, mandarin stb.)!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A bárány, aki mégis Juda oroszlánja
„… hirdesse az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszúállása napját!” (Ézs 61, 1-2).

Jézus Krisztus úgy jött el a földre, hogy
megüresítette magát (Fil 2, 7a), rabszol-
gai formát öltött magára. A rabszolga
szolgál, parancsolnak neki. Távol van
minden uralkodási lehetõségtõl és szán-
déktól. Szolgálatában másokat szolgál ki.
Másokért él. Ezért és ezt ábrázolták azok
az ószövetségi rendelt áldozatok, ame-
lyekben bárányt kellett vinni egészen égõ
bûnért való, békéltetõ és mindennapi ál-
dozatul. A bárány az állatok között a leg-
szelídebb növényevõ, hasznos a húsáért,
gyapjáért, tejéért. Távol áll tõle, hogy árt-
son a másiknak. Ki mondotta meg Ábel-
nek, hogy a juhai elsõ fajzásából kell égõ-
áldozatot bemutatni? S kedvességet ta-
lált Isten elõtt. „Hit által vitt Ábel becse-
sebb áldozatot Istennek, ami által bizony-
ságot nyert afelõl, hogy igaz” (Zsid 11,
4a). Az egyiptomi fogságban levõ Izrael-
nek a szabadítás elõestéjén az atyák háza
népe szerint megölt bárány vérét kellett
felkenniük az ajtófélfára, szemöldökfára,
és az öldöklõ angyal, látva a vért, tovább-
ment.

Õ, Urunk Jézus Krisztus így jött el és járt
e földön szelíd bárányként, széjjeljárt és
jót tett. Amikor felolvasta Ézsaiásból a
fenti idézetet addig, „hogy hirdessem az
Úr jókedvének esztendejét”, ekkor
bezárta és nem olvasta tovább.”… min-
denek szemei reászegezõdtek… és elál-
mélkodtak kedves beszédein” (Lk 4,
20-22). Bemerítõ János így mutatott rá:
„Íme az Istennek Báránya, aki elveszi a
világ bûneit” (Jn 1, 29). Így járt bárány-
ként, és elszenvedte kortársait. Végül pe-
dig szelíd bárányként, mint aki néma az
õt nyírók elõtt, vitetett a „mészárszékre”

— Golgota keresztjére a világ bûnei mi-
att, az én bûnöm miatt, hogy azt félrete-
gye az útból —, hogy Isten jókedvének
esztendeje a kegyelem fenntartása nélkül
áradjon minden bûnösre.
Egykor majd hatalommal jön el, mint
Juda Oroszlánja, aki nem kegyelemmel
és irgalommal fogja gyakorolni hatalmát,
hanem „szájának leheletével megöli a hi-
tetlent, és megsemmisíti a törvénytapo-
sót az Õ megjelenésének feltûnésével”
(2Tessz 2, 8), „és az õ szájából éles kard
jön ki, hogy azzal verje a pogányokat; és õ
fogja azokat legeltetni vasvesszõvel; és Õ
nyomja a mindenható Isten haragja hevé-
nek borsajtóját, és ruháján csípõjénél ez a
név volt odaírva: királyoknak Királya és
uraknak Ura” (Jel 19, 15-16).

Golgota Keresztény Gyülekezet
bibliaórái

Vajtán, a Zichy-kastélyban
csütörtökönként, 19.30 órakor,

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban
keddenként, 19.00 órakor.

Egy test, egy lélek
Az ökumenizmus jegyében tart imahetet
a sárbogárdi református közösség vala-
mennyi felekezet tagjainak. A különbözõ
felekezetek közötti kapcsolat, persze,
nem csupán ebben az egy hétben merül
ki, hiszen vannak, akik rendszeresen
részt vesznek más egyházak eseményein.
A keddi alkalmon Bõjtös Attila evangéli-
kus gyülekezeti munkatárs szolgált. Ar-
ról beszélt, hogy a kereszt és Krisztus
minden felekezet számára ugyanazt az
üzenetet hordozza. Ugyanaz a Krisztus
vette bûneink terhét magára, ugyanaz a
vér folyt mindannyiunkért, és ugyanan-
nak az Istennek az igéje szól hozzánk.
Vannak különbségek a felekezetek kö-
zött, de a legfontosabb, hogy bármelyik
egyházhoz is tartozunk, élõ és igaz legyen
a hitünk. Az egységért mi magunk, egyen-
ként is sokat tehetünk, ha például elhív-

juk a szomszédainkat, ismerõseinket
egy-egy ilyen közös imára.

Szép mottója volt ennek az alkalomnak a
baptista énekeskönyv 308. éneke:

1. Áldott legyen a frigy, Mely minket
összeköt Krisztus által szeretetben! Szi-
lárd ez és örök.

2. Atyánk trónja elõtt Együtt esengeni
Örömben, búban közösen, Az kedves
Õneki.

3. A sújtottak terhét Megosztjuk szíve-
sen, És folynak részvétkönnyeink Urunk-
hoz közösen.

4. Ha testben válni kell, Az mélyen fáj ne-
künk; De egyesít minket a hit, És menny
felé megyünk.

(H. G. Nageli—1845, J. Fawcett)

Hargitai Kiss Virág

Temetkezési Szolgáltató Kft.Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c

Tel.: 06 (30) 9895 861, 06 (25) 460 059,Tel.: 06 (30) 9895 861, 06 (25) 460 059,
ügyelet: 06 (30) 435 9021ügyelet: 06 (30) 435 9021

Tisztelt sárbogárdi
polgárok,

tisztelt vállalkozók!
Kérjük, lépjen pártoló tagjaink sorá-
ba, legyen tiszteletbeli polgárõr! Tá-
mogassa bármilyen összeggel vagy
még használható mûszaki cikkel pol-
gárõrségünket, hiszen gyermekeink,
rokonaink, barátaink és ismerõseink
biztonsága közös érdek.

Mi támogatásuk segítségével több
szolgálati idõben több kilométert tud-
nánk megtenni biztonságunk felügye-
letében.

Kérjük, adója 1%-át ajánlja fel polgár-
õrségünknek, hiszen e nemes célra ér-
demes áldozni.

Adószámunk: 18489815-1-07 (Városi
Polgárõr Szervezet). Bankszámlaszá-
munk: 58100013-10002096 (rózsaszín
csekken).

Várunk tagjaink sorába olyan határo-
zott és elhivatott 18 éven felüli állam-
polgárokat, akik szabadidejükben el-
lenszolgáltatás nélkül tudnának fel-
adatokat vállalni közbiztonságunk ja-
vítása érdekében. A következõ tele-
fonszámon várjuk a jelentkezéseket,
non-stop bejelentéseket és észrevéte-
leket, akár név nélkül is: 06 (30) 621
0651.

Nagy László vezetõségi tag

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.
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21-én, szombaton, 16 és 19 órakor:

Harry Potter
és a tûz serlege

Színes szinkronizált amerikai
kalandfilm

A varázslótanoncra ismét nagy kihívá-
sok várnak, ugyanis a Trimágus Kupát
Roxfortban rendezik meg, és ezen há-
rom iskola egy-egy diákja méri össze a
tudását. A tûz serlege azonban Harryt
is kiválasztja, így négyfõsre bõvül a
verseny.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Lekésünk mindig valamit
Lázong a lélek,
nyüszít a lelkiismeret:
lekésünk mindig valamit,
elmarad mindig valami:
anyánk arcára egy mosoly,
apánkkal a férfi-beszélgetés,
szerelmünk kezérõl egy csók,
baráti kéztõl egy ölelés.
Ketyeg az idõ,
perceg a történelem,
múlttá foszlik a jelen...
... temetõk,

sírok
megváltó beszélgetéseket,
csírátlan engeszteléseket

nyelnek
el...

lekéstünk újra valamit...
„Koncz Ferenc élt 71 évet” — állt a döb-
benetes, megmásíthatatlan tömörségû
mondat a koporsó oldalán.

Nagyon sokan álltunk a fehérbe öltözött
miklósi temetõben a koporsó és a sír kö-
rül azon a havas, december végi napon.
Didergett a lelkünk. Koncz Feri bácsi, a
miklósi iskola Koncz tanár bácsija valami

tõle teljesen szokatlant, megbocsájtha-
tatlant tett velünk. Elment közülünk.
December 22-én, a „tanári karácsonyon”
mondta az aggasztó hírt Simonné Sárika:
Feri nagyon beteg, talán az újévet sem éri
meg. Nem akartuk elhinni. Nem akartuk
elfogadni. Még találkozni szerettünk vol-
na Feri bácsival. Még látni szerettük vol-
na hunyorgós, huncut mosolyát. Hallani
szerettük volna tõle, hogy jól van, hogy
hamarosan hosszabb idõre is hazajön,
hogy a következõ pedagógusnapon is itt
lesz közöttünk…, hogy jön, hogy Zsuzsá-
val együtt jönnek a következõ 10, 15, 20…
éves osztálytalálkozókra.
Karácsonykor érkezett a hír: december
24-én, este, életének 71. évében elhunyt
Koncz Ferenc.
Nemzedékek nõttek fel a keze alatt.
Nemzedékek emlegetik óráit, parádés,
fanyar humorral átszõtt mondatait.
Nemzedékek zarándokolnak majd a
miklósi temetõbe a sírjához.
Koncz tanár bácsi hazajött. Itthon van.
Bennünk.
Nagyon szerettük.

Varga László

Foltvarázs

Foltvarázs — a Sárszentmiklósi
SÁRFOLTOK FOLTVARRÓ KÖR

kiállítása a József Attila
Mûvelõdési Központban

2006. január 20-tól
február 12-ig.

Megnyitó:
2006. január 20-án, 18 órakor.

Megtekinthetõ:
NAPONTA a nyitvatartási idõben.

A kiállítók: Böröczki (Térmeg) Adri-
enn, Gondos Józsefné, Frõlich Istvánné,
Kristófné Juhász Ildikó, Tiringerné Si-
mon Erzsébet, Tóth Zoltánné és a cso-
port vezetõje: Varga Lászlóné.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be legismertebb
mûvét, a Himnuszt, melynek „születésnapját” a magyar kul-
túra napjaként ünnepeljük.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a sárbogárdi mûvelõdési házba

a magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre
kerülõ mûsorunkra

január 27-én, pénteken, 17 órára.

Bevezetõt mond Szabados Tamás parlamenti képviselõ.
Fellépnek: a Violin Mûvészeti Iskola hangszeres és táncos növendékei, a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tanulói, a Petõfi Irodalmi Színpad tagjai, és a Black
Time tánccsoport. Mûsorvezetõ: Szabó Ildikó.

Az estre a belépés ingyenes.
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Korhelyleves
Hozzávalók: 1 füstölt csülök, vagy 30 dkg fõzõkolbász, fél kg
savanyú káposzta, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2
evõkanál olaj, 1 evõkanál liszt, só, pirospaprika, szemes bors,
1 dl tejföl.
Elkészítés: a csülköt 1 liter vízben puhára fõzzük. Ha
megfõtt, kivesszük a vízbõl és kockákra vágjuk. Az apróra
vágott hagymát az olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a
lisztet, a pirospaprikát és a csülök fõzõvizével felenged-
jük. (Ha kolbásszal készítjük, egy liter vízzel engedjük
fel.) Beletesszük a savanyú káposztát, és ha szükséges,
még öntünk hozzá vizet. Beletesszük a fokhagymát, a fel-
kockázott csülökhúst, sózzuk, borsozzuk. (Ha kolbásszal
készítjük, a felkarikázott kolbászt adjuk hozzá.) Addig
fõzzük, amíg a káposzta megpuhul. Tálaláskor tejfölt te-
szünk a tetejére.

Görög csirke
Hozzávalók: 1,5 kg csirke darabolva, 75 dkg krumpli, 2 nagy
fej hagyma karikára vágva, 10 dkg rizs, szalonna.
Elkészítés: a krumplit, a hagymát, rizst összekeverjük.
Szalonnával kibélelünk egy tûzálló tálat, beleöntjük a ri-
zses, krumplis keveréket, majd rárakjuk a csirkét. 2 dl víz-
ben elkeverünk 1 citrom levét, belenyomunk 2 gerezd
fokhagymát, és ezzel leöntjük a csirkét. Lefedjük és meg-
sütjük.

Csodatál
Hozzávalók: 6 dl tejszín, 6 dl tejföl, 2 db citrom leve és reszelt
héja, 20-25 dkg porcukor, 2 doboz babapiskóta, idénygyü-
mölcsök (banán, eper stb.) vagy befõtt.
Elkészítés: a tejfölt a porcukorral, a citrom levével és re-
szelt héjával csomómentesre keverem.
A tejszínt keményre felverem, majd az ízesített tejföllel
óvatosan összekeverem.
Rétegesen lerakom egy nagy jénai tálba: alulra krém, utá-
na babapiskóta, majd megszórom jó sûrûn darabolt gyü-
mölccsel. Ezt addig folytatom, amíg tart a hozzávaló.
Legfelülre krém kerüljön. Elõzõ este el kell készíteni,
hogy összeérjenek a hozzávalók. Tálalás elõtt a tetejét is
gyümölccsel díszítem. (Ha befõttel készítjük, akkor jól le
kell csepegtetni.) Bõ félóra alatt elkészíthetõ. Nem olcsó,
de nagyon finom.

Nagymama receptjei BEVÁSÁRLÁS
„Tudom, neked sem könnyû, drágám. Ott a céged, ha talpon
akarsz maradni, hát hajthatod magad. Itt aztán nincs nyolc óra
munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás! Van, amikor
éjjel is ég a villany az irodádban, de bírni kell. A hátad mögött
mindig ott a bukás réme, könnyen elveszíthet az ember min-
dent. Tudom, nem könnyû. De megéri! Hol is voltál kicsit na-
pozni, strandolni karácsony után? Meg se tudnám keresni a tér-
képen azt a szigetet. Örök nyár, pálmafák, tengerpart. Csak fil-
meken lát ilyet az ember, te meg személyesen benne voltál. Mi
meg itt vacogtunk a jeges utcán.
Nekem meg, látod, szintén kijut. Ott a négy gyerek, elképzelni
nem tudod, hogy ez mit jelent. Hány éjszakai riadót, felsírást,
betegséget. Aztán csak a harisnya, a bugyi, a teregetés, a reggeli.
Azok az ébredések! És nem lehet belemenekülni valami de-
presszióba, nem mondhatod, hogy „föladom, abbahagyom”.
Megrázod magad és csinálod tovább. Nyaralás, szabadság? Mi
az? Ez a fogalom nekem ismeretlen. A nyarak a legkeményeb-
bek, mert akkor nincs iskola. Ha meg van iskola, akkor jönnek a
tanulási problémák. Hogy „mutasd az ellenõrzõdet”! Tegnap
nézem a kisebbik lány jegyeit, hát természetismeretbõl van be-
írva egy elégtelen! „Mi ez, te kis disznó? Az anyád biológiata-
nár, te meg itt egyest hozol haza?” Kiderült, hogy náluk valami
reformtankönyv van használatban, és szegényke a férfi nemi
szervekrõl felelt. Vagyis kellett volna felelnie. Tizenkét éves,
uram Isten! Hogy fityma, meg makk, herék satöbbi. Röhögõ fi-
úk elõtt! Persze, hogy begörcsölt. Elsírta magát. De a tanárnõ
kemény asszony, nemrég halt meg a férje, nagy szerelem volt,
képes volt elégtelent beírni annak a gyereknek. Ki az a tanügyi
barom, aki ezt kitalálta, hogy csöpp lányoknak ilyet kell tanulni-
uk? Kalapáccsal belevágni a lélek finom szerkezetébe! Kérde-
zem tõled: lehet ezek után felnõttként normális viszonyulása a
férfi nemhez ezeknek a fiataloknak? Hát csoda, hogy olyan sok
a ferde hajlamú közöttük? És majd kimennek az utcára tüntet-
ni, követelni az azonos nemûek közötti házasságkötés jogát. És
fogy a nemzet, kérem szépen, fogy Európa… A legnagyobbik
gyerekem meg érettségi elõtt áll, szeretne egyetemre menni,
csak tudnám, hogy mibõl fizetjük. Na, de emelt szinten kell ugye
érettségizni, ha be akar jutni valahova. Nézem a magyar tétel-
sort például. „A mitizálás változatai Adynál.” Mi ez? Vagy „A
romantika individuum-felfogása” satöbbi. Egy gimnázium
tantestületének fele elbukna! Nagyon elszaladt a ló azokkal ott
fönn. Merõ jóakaratból tönkretesznek egy nemzedéket. Én
meg foghatom a fejem, mint anya. Hisz szeretem õket, õk a
mindenem, reményem, boldogságom… Szóval, nekem se
könnyû, hidd el!
Hû, a nemjóját, rohanok, biztos lement a mosógép programja!”

(L. A.)

Szép ajándék

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVE!

Kapható a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében
1.000 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.

O L V A S S U N K
E G Y M Á S N A K !
A magyar kultúra napja alkalmából felolvasást

rendezünk a Madarász József Városi Könyvtárban

2006. január 21-én (szombaton)

az alsó tagozatosoknak délelõtt 9 órától,
felsõ tagozatosoknak

és felnõtteknek délután 13 órától.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
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Az ökörszem és a medve
Egyszer egy nyáron a farkas és a medve
sétálni ment az erdõbe. A medve valami
nagyon szép éneket hallott, és megkér-
dezte a farkast:
— Miféle madár az, amelyik olyan szépen
énekel?
— Az a madarak királya — mondta a far-
kas, pedig az ökörszem volt.
— Na, jól van, de szeretném látni azt a ki-
rályi palotát, ahol az a király lakik.
— Az nem olyan könnyû — mondta a far-
kas. — Meg kell várjuk, amíg a királyné
hazajön.
Nemsokára jött is a király és a királyné
eledellel a csõrükben, hogy megetessék a
fiókáikat. A medve szeretett volna rög-
tön odamenni, de a farkas visszatartotta.
— Várd meg, amíg megint elmennek.
Megjegyezték, hogy hol van a fészek, és
továbbmentek. De a medvének nem volt
nyugta, mindenképpen szerette volna lát-
ni a kastélyt, s nemsokára megint oda-
cammogott. A király és a királyné éppen
akkor repültek ki. A medve bekukucskált
a fészekbe, és vagy hat fiókát látott ben-
ne.
— Hát ez a királyi kastély? — kérdezte
nagy mérgesen. — Hiszen ez egy nyomo-
rúságos viskó! És ti királyi gyermekek
vagytok? Közönséges kölykök!
Meghallották ezt az ökörszemfiókák, és
rettenetesen kiabálni kezdtek:
— Mi nem vagyunk közönséges kölykök!
Ezért meglakolsz, medve koma!
A medve megszeppent, és visszament a
barlangjába.
Nemsokára hazajött megint a király és a
királyné, eleséget hoztak a fiókáknak, de
azok nem nyúltak az étel után. Azt mond-
ták, hogy még csak egy légycombocs-
kához sem nyúlnak, ha éhen halnak, ak-
kor sem, amíg be nem bizonyítják a med-
vének, hogy õk nem közönséges kölykök.
És elmondták, hogy mit mondott a med-
ve nekik.
Azt mondta az édesanyjuk:
— Ne búsuljatok, fiókáim! Majd eligazít-
juk mi a dolgot, és megtanítjuk móresre
medve komát!
Elmentek a medve barlangja elé, és beki-
abálták:
— Vén dörmögõ, miért szidalmaztad a
gyermekeinket? Ezért meglakolsz, véres
háborút indítunk ellened!
És megizenték a medvének a háborút. A
medve azonnal hadba szólította az összes
négylábú állatot az ökröt, a szamarat, a
nyulat, az õzet és mindent, ami a földön
élt.

Az ökörszem pedig hadba szólította az
összes repülõt, nemcsak a madarakat, ha-
nem minden bogarat, legyet, szúnyogot,
méhet és darazsat. Közöttük legrava-
szabb volt a szúnyog. Ide-oda surrogott
az erdõben, s végül letelepedett egy fa le-
velére, ami alatt éppen a vezérkar tanács-
kozott.
A medve maga elé hívatta a rókát, és azt
mondta:
— Mivel az állatok között te vagy a legra-
vaszabb, légy te a vezér, és vezess minket.
— Jól van — szólt a róka —, de milyen jel-
ben állapodjunk meg?
Erre nem mondott senki semmit. Végre a
róka azt mondta:
— Az én farkam jó hosszú, lompos. Mi-
kor a farkamat magasra emelem, azt je-
lenti, hogy minden jól van, és akkor nyo-
muljatok elõre. De ha behúzom, akkor
baj van, szaladjatok, amerre láttok.
Ahogy a szúnyog ezt meghallotta, vissza-
repült, és mindent elmondott az ökör-
szemnek.
Mikor felvirradt a csata napja, a négylá-
búak rettenetes robajjal törtettek elõ az
erdõben, hogy a föld is rengett bele. Az
ökörszem a seregével szembe repült ve-
lük, hogy csak úgy surrogott-csattogott a
levegõ. Egymásnak rohant a két sereg. Az
ökörszem elsõnek a darazsat küldte, hogy
szálljon a róka farka alá, és jól szurkálja
össze. Úgy is történt. A róka az elsõ szú-
rást vitézül tûrte, és még magasabbra
emelte a farkát, de a második szúrásnál
megijedt, és egy kicsit lehúzta. A harma-
dik szúrást már nem bírta, üvölteni kez-
dett, és a farkát a lába közé kapta.
Mikor az állatok ezt meglátták, azt hitték,
hogy minden elveszett, és szaladni kezd-
tek, mindegyik a maga odújába. A mada-
rak megnyerték a csatát.
Az ökörszem és a felesége hazarepültek,
és már messzirõl kiabálták a gyermekeik-
nek, hogy örüljenek, mert megnyerték a
csatát. De a fiókák azt mondták, hogy õk
addig nem örülnek, amíg a medve oda
nem jön, és bocsánatot nem kér.
Az ökörszem erre a medve barlangjához
repült, és bekiáltott:
— Dirmegõ-dörmögõ vén mackó, gyere,
és kérj bocsánatot a gyermekeimtõl, mert
különben összetörlek!
A medve szépen odacammogott, és nagy
alázatosan bocsánatot kért. Most már az
ökörszemfiókák is meg voltak elégedve.
Vígan ettek-ittak, reggelig vigadoztak.
Így volt, vége volt, mese volt!

Heti idõjárás
A következõ napokban
hideg, téli idõre számít-
hatunk. Eleinte csök-
ken a felhõzet, és mindenütt várható
napsütés, megszûnik a tartós felhõzet
és a köd. A hét végén ismét sok lesz a
felhõ, és többfelé számíthatunk kisebb
havazásra, havas esõre. Vasárnaptól
ismét kevesebb lesz a felhõ, és egyre
hidegebb levegõ érkezik fölénk. A reg-
geli hõmérséklet -2, -10, a nappali -4, 4
fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

csikesz; elefánt, farkas, sakál, zebra,
ürge a legkisebb állat;
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Tamás, Kislók; Horváth Tamás Sárbo-
gárd; Horváth Andris, Sárbogárd; Kon-
dor Tamás, Pusztaegres; Kiss Krisztina,
Pusztaegres.

Szerencsés megfejtõnk:

Horváth Andris

Sárbogárd, Petõfi S. u. 2/A

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Rejtvény
Egy kisegér megrágta Panni földrajz-
füzetének lapjait. Segítsétek a telepü-
lések neveit kitalálni a megmaradt
betûkbõl!

Zala....szeg,
Bud..rs,
Kecs….t,
De…c.n,
Ki..….legyh…,
Mon..t..apá..,
Ko…om

Beküldési határidõ:
2006. január 24.

A
mindent

látó
macska
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Január 21., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30
Glóbusz 9.55 Zselé 10.00 Süsüke, a sárkánygyerek
10.30 Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfe-
dezõk 11.50 Zselé 12.00 Híradó 12.10 Momentán
12.35 Zselé 12.40 Amerikába jöttünk… 13.10
Baróti a „kapitány” 14.05 Kolombusz 15.00 Légcsa-
var 15.30 Vallások és kultúrák 16.00 Híradó 16.05
Félszázadunk 17.00 TS 19.00 Luxor 19.30 Híradó
20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Szórakoztató mûsor
22.05 Szeretni bolondulásig 23.40 Híradó 23.45
Sporthírek 23.55 TS 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.20 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Já-
ték 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 AutóMánia
12.50 Havazin 13.20 Cool a verda 13.50 Elveszett le-
gendák kalandorai 14.45 Tuti gimi 15.40 Hegyi men-
tõk 16.40 A tûzvihar 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Szeress most 20.25 Szupermozi 22.15 8
milliméter 0.40 Mindörökké muskétás
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.20 Jetix 10.20 Viva S Club
10.45 A vadon naplója 11.15 Kalandjárat 11.45 Így
készült az Üvegtigris 2. 12.15 Laktérítõ 12.40
TotalCar 13.10 Century City 14.00 Országutak õran-
gyala 14.50 Eddie 15.45 Bûbájos boszorkák 16.45
Csillagkapu 17.35 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Szilveszteri Activity 20.10 Oltári võ-
legény 22.05 Forró rágógumi 6. 23.35 Mesék a
kriptából 1.05 Fastlane 1.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem…
9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat dél-
elõtt 12.02 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új zenei
Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi 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 nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.05 A Rádió-
színház bemutatója: Telített talpfák 2. 22.00 Krónika
22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, Keno 23.04 Diszkotéka

Január 22., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30
Századunk 10.00 Bundás és rozsdás 10.25
Sandokan 10.50 Budapesti intermezzo 11.10 Így
szól az úr! 11.20 A Bory-vár 11.40 Evangélikus
templomok 12.00 Híradó 12.05 Fõtér 13.00 Európa
Ház 13.55 Örömhír 14.25 Csellengõk 14.55 TS Mû-
korcsolya Eb 17.50 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szó-
lás szabadsága 22.05 Szeretõk és titkok 23.50 Hír-
adó 23.55 Sporthírek 24.00 TS-Motorsport 0.20
Héthatár 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.40 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.25 Megaman 8.50 Slayers 9.15 Receptklub
9.35 Játék 10.35 Vadnyugati fejvadász 11.20 Pa-
pás-mamás 11.45 Egy rém rendes család 12.20 Da-
kar 2006. 12.45 Rejtélyek kalandorai 14.40 Hegyla-
kó — a holló 15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.30
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Szupermozi 22.10 Heti hetes 23.20 Hulla, hó, teli
zsák 1.15 Fókusz-portré 1.40 A játék neve: túlélés
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 10.05 Jetix 11.50 Stahl konyhá-
ja 12.20 Sliders 13.10 Kaland Bt 14.05 A világ leg-
erõsebb emberei 15.00 Smallville 15.50 Száguldó vi-
pera 16.40 Walker 17.35 Jag 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Moziverzum 21.45 Lánglovagok 0.05
Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárna-
pi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-me-
dencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet köz-
vetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Ma-
gyar örökség 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04

Sport 19.30 Mese 19.40 Kacsóh Pongrác-Heltai
Jenõ: János vitéz 20.04 Egy rádiós naplójából 21.05
A Rádiószínház Dokumentummûhelyének bemuta-
tója 22.00 Krónika 22.20 A Magyar Kultúra Napja
23.35 Zene

Január 23., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
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 14.00 Afrika
gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár 15.54 Mozart
250 16.00 Híradó 16.05 BBC exkluzív 17.00 12+
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.20 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 20.05 Betty Fisher és a többiek 21.45 Humor-ér-
zés 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00
TS-Sporthét 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40
TS-Sporthét 0.10 Buffalo „66” 1.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.15 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 22.35
Johnny, a dögkeselyû 0.30 Találkozások 0.45 A já-
ték neve: túlélés 1.40 AutóMánia 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Salome 12.05 Já-
ték 12.55 Mozidélután 15.35 Anita 16.05 Knight
Rider 17.05 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áll az alku 20.50 Frei-dosszié 22.00 Ma-
gyar banán 23.00 Esküdt ellenségek 23.55 Dolce
vita 0.30 Tények este 0.55 Villám és Fürgeláb 2.50
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 Krisztus közöttünk! 14.10 Zene-
szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kékbolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól
esik visszaemlékezni… 21.05 A Szabó család 21.35
Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek
szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Hangversenymúzeum

Január 24., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.45 Vi-
lágvédett lehetne 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser
Bildschirm 14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalan-
dos nyár 15.54 Mozart 250 16.00 Híradó 16.05
Muzsnay Ákos mûhelyében 16.20 Maradj velünk!
16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.25 A Nagy
Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök
kérték! 21.05 Panoráma 22.00 Kedd este 22.45 Kul-
túrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10 A hegedûs 1.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.20 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 A Grace klinika
21.50 Édesek és mostohák 0.15 Találkozások 0.30
Igaz történetek 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.35 Salome 12.05 Já-
tékidõ 12.55 Mozidélután 16.35 Anita 16.05 Knight
Rider 17.05 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áll az alku 20.50 Nem a te napod! 21.25

Üvegtigris 23.35 Moziverzum 0.05 Tények este 0.30
Hack-mindörökké zsaru 1.25 Az utolsó motoros
banda 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Tanúim lesztek! 14.10 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 Jól esik visszaemlékezni
21.05 Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00
Hírek, Keno 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl

Január 25., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
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 14.00 Afrika gyöngy-
szeme 14.50 Kormányváró 15.20 Kalandos nyár
16.15 Híradó 16.20 Mozart 250 16.25 Református if-
júsági mûsor 16.30 Tanúságtevõk 17.00 12+ 17.25
A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók
18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kékfény 22.00 Szerda
este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Ránk szakadt az ég
1.15 Egy nap története 1.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 23.20
XXI. század 23.50 Az elnök emberei 0.45 Találkozá-
sok 0.55 A játék neve: Túlélés 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.35 Salome 12.25 Já-
tékidõ 13.20 Mozidélután 15.35 Anita 16.05 Knight
Rider 17.05 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áll az alku 20.50 Született feleségek
21.50 Buzera 22.50 Tvpremier 1.15 Tények este
1.40 Magyar film 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Króni-
ka 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Tetten ért szavak 11.35 Rádiószínház 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tebenned bíztunk
14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Jól esik visszaemlékezni 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hí-
rek, Keno 23.04 Nagy mesterek

Január 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru
9.50 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.25 Együtt 14.00
Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalan-
dos nyár 15.56 Mozart 250 16.00 Híradó 16.05 Zselé
17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10
Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 TS Dánia-Magyarország 22.00
Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40
Híradó 23.45 Sporthírek 23.55 Médiamix 0.20
Lázadás a börtönszigeten 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Esti show Fábri



Bogárd és Vidéke 2006. január 19. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR / KÖZLEMÉNY 17

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: keretes
hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és
a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Sándorral 22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk
0.15 Találkozások 0.30 Infománia 1.00 A játék neve:
Túlélés 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Salome
12.30 Frédi és Béni 12.50 Játékidõ 13.50
Mozidélután 15.35 Anita 16.05 Knight Rider 17.05
Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll
az alku 20.50 Tv-premier 22.45 Mutató 23.45 Strucc
0.15 Tények este 0.40 Az ígéret megszállottja 2.40
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp 7.00 Krónika 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól esik
visszaemlékezni 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Keno 23.04 Ez is, az is

Január 27., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
24 óra Mozart 16.00 Híradó 16.05 Zselé 16.56 Mo-
zart 250 17.00 12+ 17.25 Híradó 17.35 Körzeti hír-
adók 17.50 TS 20.00 Híradó 20.30 24 óra Mozart
20.50 Kell egy pasi! 21.50 Péntek este 22.35 Varázs-
fuvola 0.45 Híradó 0.50 Sporthírek 0.55 Kárpáti kró-
nika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Lost-eltûntek 21.55
Darázsfészek 23.50 Találkozások 0.05 Alias 0.55
MeneTrend 1.20 a GEO bemutatja 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.35 Salome 12.35 Já-
tékidõ 13.35 Mozidélután 16.35 Anita 16.05 Knight
Rider 17.05 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áll az alku 20.50 Tv-premier 22.50 Rob-
banáspont 0.45 Tények este 1.10 A hetedik érzék
2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Az Úr közel! 14.10 Péntek ká-
véház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól
esik visszaemlékezni 21.05 Tetten ért szavak 21.15
Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek,
Keno 23.04 Egy hazában

Kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás díjai áfa-val 2006-ban

1. Kéményellenõrzés, —tisztítás és idõszakos mûszaki felülvizsgálat

A., Lakás és más helyiségek kéményei

szilárd gáz

1. egyedi kémény Ft/db/év 1.250 1.150

2. gyûjtõkémény Ft/db/év 4.350 4.350

3. tartalékkémény Ft/db/év

egyedi 820 820

gyûjtõ 2.400 2.400

4. közp. hõell. kazánkémény 729 cm2-ig Ft/db/év 1.850 1.450

5. közp. hõell. kazánkémény 729-4096 cm2 között Ft/fm/alkalom 630 630

6. közp. hõell. kazánkémény 4096 cm2 felett Ft/fm/alkalom 740 740

7. kötelezõ közszolgáltatással együtt végzett
füstgázelemzés Ft/alkalom

60-140 kW 5.200 5.200

140 kW felett 8.400 8.400

B., Üdülõegység kéményei 4 évente szilárd, Ft/db/alkalom 4 évente gáz, Ft/db/alkalom

1. egyedi kémény 2.150 1.700

2. egyedi tartalékkémény 1.300 1.300

3. közp. hõell. kazánkémény 2.500 2.100

2. Megrendelésre végzett kötelezõ kéményvizsgálatok

2.1. Gázbekötéshez, készülék cseréjéhez

40 kW teljesítményig, Ft/alkalom 8.500

59 kW teljesítményig, Ft/alkalom 9.000

60 kW teljesítményig, Ft/alkalom 33.000

2.2. Egyedi kéményvizsgálat (szilárd- és olajtüzeléshez)

— új kéményátvétel, építés közbeni vizsgálat, Ft/alkalom 5.000

— tervfelülvizsgálat, Ft/alkalom 6.000

2.3. Különleges vizsgálat, soron kívüli szakvélemények

— ráfordított idõ, Ft/óra 3.600

— kiszállási díj, Ft/km 250

2.4. Tv-kamerás vizsgálatok

— 40-59 kW teljesítményig, Ft/alkalom 9.000

— 60 kW felett, Ft/alkalom 29.000

2.5. Tüzelõberendezések légszennyezési ellenõrzése füstgázelemzéssel

— 0-15 kW teljesítményig, Ft/alkalom 1.110

— 15-60 kW teljesítményig, Ft/alkalom 2.000

— 60-140 kW teljesítményig, Ft/alkalom 5.600

— 140 kW teljesítménytõl, Ft/alkalom 8.400
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár
elõzetes költségek nélkül. Hitelkiváltás.
1.000.000-7.500 Ft/hó, 3.000.000-22.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0668697)

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

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

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, kony-
hapénzedet AVON-termékek forgalmazá-
sával? Küldj sms-t, visszahívlak. Tel.: 06
(20) 204 1856. (0668564)

Berzsenyi utcai házunkat az eddiginél ala-
csonyabb áron kínáljuk. 06 (20) 574 6363.
(0668737)

Fekete, kapucnis, félhosszú, L-es szövetka-
bát 6.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 394 2372.
Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. Irányár: 9,5 millió,
06 (20) 462 6261.
Villanytûzhely eladó. Irányár: 25 ezer Ft, 06
(20) 599 5425.
ABC fölötti lakás és lakóház eladó, 06 (30)
332 6923. (0668412)

Számviteli, fõiskolai végzettséggel rendel-
kezõ személyt gazdaságvezetõi munkakör-
be felveszünk. Mezõszilasi Ápoló Otthon.
Tel.: 06 (25) 247 014. (0668289)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes
lakás eladó, 06 (30) 6323 884. (0668409)

Februári kezdéssel német nyelvbõl alap-,
középfokra, illetve érettségire csoportos
formában felkészítést vállalok. Érd.: 14 órá-
tól, 06 (20) 215 5320. (0668285)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

Eladó szalagfûrészgép, asztali körfûrész,
Hilti szögbelövõ, villanymotor, agregátor,
rázógép, music center, 2 db Videoton hang-
fal. Tel.: 06 (20) 577 8760. (0668275)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes
házhozszállítással eladó, 06 (20) 336 7067.
(0668777)

Lambéria 898 Ft, hajópadló 1598 Ft, akác-
mintás kerítésléc 179 Ft, hagyományos par-
ketta 1998 Ft, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Sárszentmiklós központjában telek eladó
1,5 millió Ft-ért, 06 (20) 569 0441. (0668767)

Felújított lakás kiadó, 06 (30) 916 0781.
(0668766)

Svájci kereskedelmi cég irodai értékesítés-
re keres munkatársakat fõ- és mellékállás-
ban. Tel.: 06 (20) 452 6578, 06 (20) 571 8662.
(0668442)

Sárbogárd központjában kétszintes, családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668435)

Ingyenes felméréssel szobafestést, mázo-
lást, csempézést, járólapozást akár azonnali
kezdéssel, garanciával vállalunk. Telefon:
06 (25) 473 367.

Ötszobás, szintes, családi ház Sárbogárd
központjában eladó. Irányár: 16 millió Ft,
06 (20) 571 5223. (0668762)

Árpád-lakótelepen, harmadik emeleti, er-
kélyes, felújított lakás eladó, 06 (30) 684
1380. (0668757)

Sárbogárdi sertéstelepre gondozót kere-
sünk, 06 (20) 390 6395. (0668756)

Sárbogárd—Kislókon kétszobás, teljesen
felújított, családi ház pincével, melléképü-
letekkel, gazdálkodásra is alkalmas nagy te-
lekkel eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Telefon-
számok: 06 (20) 5509 238, 06 (20) 4944 908,
06 (25) 413 548 (esti órákban) (0668430)

Akció! Gyapjú-kevertszálas, mûszál garni-
túrák, paplanok, párnák, derékaljak kedve-
zõ áron kaphatók. Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat a Piac tér 4. szám alatti Bari
gyapjú elnevezésû boltunkban. Nyitva tar-
tásunk: H-Sz-Cs: 8-16 óráig, Szo-V: 9-12
óráig. (0668423)

1 db 250 kg-os hízó Rétszilason eladó. Tel.:
06 (25) 460 418. (0668492)

Ady-lakótelepen lakás eladó, 06 (30) 330
2615. (0668490)

Központban 84 m2-es lakás eladó, 06 (30)
330 2615. (0668490)

Központban családi ház eladó, 06 (30) 330
2615. (0668490)

Redõny, reluxa kedvezõ áron, rövid határ-
idõvel, 06 (25) 462 497. (0668414)

Dunántúl Ingatlaniroda keres ügyfelei ré-
szére eladó ingatlanokat. Információ: 06
(30) 330 2615. (0668490)

Ady-lakótelep mögött garázs kiadó, 06 (20)
335 9119. (0668803)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hó-
nap elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Jelentkezés 06 (30) 290
3744, 06 (25) 461 303. Fûrész József. (0668467)

Hitelügyintézés! Személyi kölcsön, sza-
bad-felhasználású hitel, ingyenes, gyors
ügyintézése. Mobilbankár: 06 (30) 994
5882. (0668788)

Akác tûzifa és oszlop kis- és nagytételben
megrendelhetõ, 06 (30) 9470 899. (0668789)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás, ház-
hoz megyek, 06 (20) 4608 508, Gál. (0668792)

Három kiskutyámat elajándékoznám. Tel.:
06 (30) 473 3267.

Sárszentmiklóson háromszobás, családi
ház eladó, 06 (20) 343 8292. (0668795)

Ady-lakótelepen, elsõ emeleti lakás eladó,
06 (20) 342 0788, 06 (20) 518 4071.

Malacok eladók, 06 (70) 457 0393. (0668799)

Háromszobás, erkélyes, 71 m2-es lakás el-
adó, vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélendõ. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0668469)

Nagylókon családi ház albérletbe kiadó. Ér-
deklõdni: Nagylók, Rákóczi u. 12. (0668470)

Frissítõ és gyógymasszázs a Nelly fodrá-
szatban, Ady E. út 160., 06 (30) 523 1924.
(0668473)

Profi fûrészest keresek fakitermeléshez. Je-
lentkezni: 06 (30) 630 8456. (0668478)

Akciós télikabát-vásár az Atlanta sportbolt-
ban. (0668481)

Üdülés a görög tengerparton. NEI-PORI-
ban. Utazás autóbusszal. Indulás június
16-án. Jelentkezési határidõ március 5-ig.
Telefon: 06 (30) 994 5882. (0668483)

Rántanivaló csirke kapható. Sárbogárd,
Kertalja u. 1. Tel.: 06 (25) 460 252, 06 (30)
9564 067.

Hízók eladók Cecén, 06 (30) 348 6234.
(0668484)

Daruhegyen (Elõszállás mellett) három-
szobás, családi ház gazdasági épületekkel
750 négyszögöles saroktelken eladó. Irány-
ár: 4 millió. Tel.: 06 (20) 3744 362. (0668485)

Sárbogárdon, a központban, igényesen fel-
újított, 74-ben téglából épült, kétszintes,
egyedi bútorokkal, gázkonvektorral+ra-
kott cserépkályhával, szövetkezeti la-
kás+garázs+150 négyszögöl szõlõföld el-
adó. Leveleket a kiadóba kérem telefon-
számmal. Jelige: „tehermentes” (0668487)

Abai sörözõbe fiatal, nõi pultost felveszek,
igény esetén szállást biztosítok, 06 (30) 9275
627. (0668488)

Olcsón eladó Pentium II-es számítógép
TV-tuner kártyával, billentyûzettel, egér-
rel. Érdeklõdni: 06 (30) 3864 133.

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

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.

KÁRPITOS BÚTOROK
teljes választéka

MOST
meghosszabbított

—10-15%-os
AKCIÓBAN!

Franciaágyak 24.000 Ft-tól,
heverõk 13.400 Ft-tól,
fotelágyak 13.500 Ft-tól,
fotelek 13.000 Ft-tól,
kanapék 35.500 Ft-tól,
kis sarok ülõg. 49.900 Ft-tól,
3+2+1 (3+1+1)
ülõgarnitúrák 79.000 Ft-tól,
nagy sarok ülõg. 74.900 Ft-tól,
továbbá vállaljuk bútorának áthúzását

és felújítását helyszíni felméréssel,
házhoz szállítással. Kárpitos kellékek

forgalmazása, bútorszövetek,
szivacs- és rugósbetétek méretre is stb.

FAIR 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

06 (20) 9826 630
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BILLIÁRD, CSOCSÓ,
ZENE, ITAL
20., péntek: latin-est,

21., szombat: L. L. Junior,
27., péntek: mulatós est,

28., szombat: DJ-verseny.
Jelentkezni lehet: 06 (70) 311 5488

Minden pénteken, szombaton
TÁNCOS LÁNYOK,

szombatonként ITALAKCIÓK!
BUSZJÁRAT: Vajta: indul: 22 óra;

Simontornya, autóbuszállomás: 22.30 óra;
Simontornya, Kaktusz: 22.35 óra; Sárbogárd, Hõsök tere: 23 óra;

Sárszentmiklós, Korona: 23.05 óra.

Rendezvényekre a helyiség kiadó.
Érdeklõdni: Kecskés Marietta, telefon: 06 (70) 311 5488.

Minden nap nyitva,
16-24-ig

JÖ
N:
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Princz tanár úr temetésén Rózsa Zoltán,
az 1969-ben érettségizett IV. c osztály ne-
vében búcsúzott el.
Osztály, vigyázz!
Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osz-
tály létszáma egyre fogy…
És most Te is elmentél. Magaddal vitted
az emberek iránti szeretetedet, a min-
denkin segíteni akarásodat, és elvitted
azt a nagy mennyiségû tudást, amibõl mi
is építkeztünk a diákéveink és a késõbbi
találkozásaink alatt. Arra tanítottál min-
ket, hogy tisztességesek, becsületesek le-
gyünk. Jó példával jártál elõttünk, hiszen
Te is így éltél.
Sokszor fogunk még beszélgetni Rólad,
felidézzük sokadszor az együtt töltött

idõt, az osztálytalálkozókat, a bulikat, a
pinceklubot és a zenekart.

Korán mentél el! Sokat akartunk még
mondani Neked. Sokat akartunk még
kérdezni Tõled. Mindig úgy válaszoltál,
hogy azt meg tudtuk érteni. Szerettél
minket, és mi tisztelettel szerettünk Té-
ged.

Tanár úr! Elbúcsúzunk Tõled, a sárbo-
gárdi 4. c-s fiúk.

Nyugodj békében!

(Sárbogárdról sokan voltak a temetésen,
többek között: Leszkovszki Albin, Len-
gyel Teréz, Huszics Vendel, Huszics
Vendelné és Lantos József.)

Nyílt
tér

AZOK A HÍRES 68-ASOK
„Huszonöt éve, 1969-ben végezték el a
gimnáziumot. Ez volt a botrányosztály.
Botránykõ volt az osztályfõnökük is. „A
Princz…” Egy húron pendültek diákok és
tanárok egyaránt. Õk csinálták a híres
gimi klubot, a híres gimi zenekart. Azok a
híres 68-asok.
Egész életre meghatározó volt szinte
mindegyikük számára az az 1968-as kor-
szak. Princz tanár úr akkori zseniális „ta-
lálmánya” a pinceklub volt, ahol szólha-
tott a zene, egyenlõvé vált tanár és diák,
ahol nagy beszélgetésekre is sor kerülhe-
tett, ahol lehetett lázadni is egy kicsit az
akkori dogmák ellen. Lehetett másképp

öltözni, zenekart alakítani. Lökös Jani,
Szõnyegi Pista, a másik osztályból Sza-
badkai Laci, Sztari Béla voltak annak a
híres zenekarnak a tagjai. Jani máig em-
legeti, amikor elmentek Budapestre a
nagy Omega koncertre. Hallgathatták
magnón a Beatlest, a nyugati lázadó fia-
talság zenéjét. 160 tagja volt a pinceklub-
nak. Ereklyeként õrizgette pinceklubos
igazolványát Horváth Gyula. A megsár-
gult kis könyvecskét büszkén mutatja ne-
künk. Simon tanár úr féltve õrzi még
most is a valamikori pinceklub naplót.
Princz tanár urat kértem, meséljen azok-

ról az idõkrõl. Princz remegõ kézzel fél-
méteres szakállába túrt.
— Az egy csoda volt. A nagy lázadás, a fi-
atalság különbözõ csoportjainak nagy
egymásra találása. Az volt a jelmondat:
„Addig énekelj, míg fiatal vagy!”
Jöttek oda a falu egyszerû gyerekei is.
Jöttek festõk, kõmûvesek, mindenféle
gyerekek. Azok is bejöttek. Segítettek ki-
alakítani a klubot. Akkor egy rövid idõre
sikerült a gimnazisták és a falusiak közt
kapcsolatot teremteni. Nem különült el a
gimi a falutól.”

(Bogárd és Vidéke
VI. évfolyam 5. szám, 1995. február 3.)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

SZILVA JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet Rigó László
képviselõnek és a karitásznak,

valamint a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

id. BÖGYÖS JÁNOS
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett férjem

VINKLMANN
TAMÁS

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút

helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

BÚCSÚZÓ
Szeretett feleségemet, Sárközi Imrénét
január 14-én temettük.
Búcsúznak Tõle így, az újságban is: szere-
tõ férje és lánya, háziorvosa, dr. Nemes
Mária, testvére és családtagjaik, kereszt-
lányai és családtagjaik, édesapja testvére
és rokonai, sógornõi és azok családtagjai,
férje testvérei és családtagjai, az unoka-
testvérek és családtagjaik, közeli és távo-
labbi rokonok. A jó szomszédok és az el-
költözött, volt szomszédok. A régi jó ba-
rátok: Szabó és Novák család. A jó bará-
tok. Férje osztálytársai. A Szent György
Kórház gyermekosztályának orvosai és
nõvérei. A HEMO nyugdíjasklubjának
tagjai, lánya fõnöke és munkatársai, lá-
nya osztálytársai, valamennyi megjelent
gyászoló és mindazok, akik ismerték és
szerették.
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak,
akik a nehéz órákban velünk voltak, gyá-
szunkban osztoztak, drága halottunk sír-
jára virágot, koszorút helyeztek.

Sárközi Imre és leánya

BÚCSÚ


