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Költségvetési iskolapélda
Nemcsak a diákok kapták ki a bizonyítvá-
nyukat, hanem a képviselõ-testület is.
Mivel a múlt évi és az idei tervezett költ-
ségvetés azt mutatja, hogy elszámolták
magukat a „fiúk”, fel van adva nekik a
lecke: vagy megoldják az alábbi egyenle-
tet, vagy megbuknak, és velük az egész
város. Most aztán õk is elénekelhetik,
hogy: de nehéz az iskolatáska. (Feltéve,
ha lesz még iskola, ahová cipelni tudják.)

A szöveges feladat
303.391.000 Ft a forráshiány, azaz nem-
hogy csökkent volna, hanem több mint
duplájára nõtt a múlt évihez képest. Mint
ahogy az elõterjesztésben áll: a 150 millió

Ft-os forráshiány nem tartható az elõzõ
évrõl áthúzódó kötelezettségek, szerzõ-
dések miatt. Ezekre a 2005-ös pénzma-
radvány elõreláthatólag nem biztosít fe-
dezetet. A mûködési forráshiány érdeké-
ben ÖNHIKI-pályázatot szükséges be-
nyújtani.
Krupa Rozália jegyzõ felhívta a képvise-
lõk figyelmét a kiadások csökkentésére.
A bevételeket már nem lehet növelni. El
kell gondolkodni: tudnak-e fedezetet biz-
tosítani a banknak, mert már vannak le-
terhelt részesedéseik, és nincs olyan in-
gatlan sem, ami több százmilliós hitel fel-
vételét tenné lehetõvé. Az adósi minõsí-
tésük romlik az önkormányzat eladóso-
dása miatt. Vannak halasztható beruhá-
zások. Az intézmények mûködését bizto-
sítani kell. A testület a plusz bevételeket

nem a hiány csökkentésére fordította, ha-
nem az év elején nem tervezett újabb és
újabb kiadásokra, így tovább növelte a
hiányt. A pénzhiány miatt ki nem fizetett
kötelezettségeik nem kis összegek.

Összeadás, kivonás
A civil bizottság javasolta, hogy a Sár-
szentmiklós SE-nek tervezzenek be 3,5
millió Ft támogatást, a mûvelõdési ház-
nál pedig lehetõség van a székek cseréjé-
re 2,5 millió Ft értékben.
Bódai Gábor nem javasolta az 5 és 8%-os
költségcsökkentést a gyerekek rovására,
a focira a 3,5 milliót, a mûvelõdési háznál
a székcserét, a szökõkutat az új üzletköz-
pontnál és a Bogárdi Napokra a 7 milliót.
Viszont javasolta a miklósi ravatalozó
megépítését, az intézményeknél az elöre-
gedett nyílászárók cseréjét.

Ebbõl milyen gyerek
születik?

Nedoba Károly: A forráshiány csökken-
tésénél mindenki majd másra mutogat.
Az intézményvezetõk az intézményükért
harcolnak, a képviselõk pedig a saját vá-
lasztókerületükért. Hogy ebbõl milyen
gyerek születik, ezt én nem tudom.
Juhász János polgármester: A városért
kell harcolni.

Folytatás a 2-3. oldalon�

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

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület január 20-ai nyílt ülésérõl —

Rendõrségi vizsgálat

A KeyTec gyár volt vezetõje és társai
ellen különbözõ bûncselekmények
gyanújával vizsgálatot folytat a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság. A rendõr-
kapitányság vezetõje, dr. Horváth Zol-
tán érdeklõdésemre elmondta, hogy
különös tekintettel az ügy bonyolult-
ságára, a nyomozás eredményessége
érdekében, a vizsgálat befejezéséig
bõvebb információt nem tudnak adni.

/H/
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Nedoba: Tudnék olyan dolgokat javasol-
ni, amik hamar megoldanák ezeket a dol-
gokat, csak azt nem tudom, hogy fel mer-
nétek-e vállalni. Olyan intézményeket
kellene megszüntetni, amik viszik a
pénzt.
Hitoktató Varga László nem értett egyet
azzal, hogy a jutalomkeret minden terü-
leten egységesen 30%-kal csökkenjen.
Õri Gyula: Bódai megfeledkezett arról,
hogy a Sárszentmiklós SE-nek azt a pénzt
õ is ugyanúgy megszavazta. A szavunkat
adtuk, hogy azt az összeget biztosítani
fogjuk.

Tessék már megtanulni!

Pedagógus Varga László: Tessék már
megtanulni nemet mondani sajátma-
gunknak is. Inkább ne kérjük a tisztelet-
díjak emelését április 1-jétõl, csökkent-
sünk azon 8%-ot, ne az intézményeken.
Nem kell díszkutat építeni akkor, amikor
nem tudjuk a fizetéseket idõben kifizetni
és a munkához elengedhetetlen eszközö-
ket biztosítani. Megtehetjük, hogy két
hétre bezárjuk az iskolákat, fûtsön min-
denki otthon, májusban meg reggel 7 órá-
tól délután 5-ig járunk iskolába, de akkor
mondjuk el az embereknek, hogy nekünk
fontosabb a diszkút, mint a fûtés február-
ban. Bocsássatok meg, de nekem tényleg
mást mondanak ezek a számok, nem
azért, mert okosabb vagyok, hanem mert
megértem.

Hú, de hülyék vagyunk!

Etelvári: Hú, de hülyék vagyunk! A többi
nem érti meg, azt hiszed? Mondjál tíz
pontot!
P. Varga: Nem kell az egyéni képviselõi
keret (12,5 millió) és a díszszökõkút (3,3
millió), a Bogárdi Napokra elég 3 millió.
Nedoba: A jutalmat is le lehet húzni 0-ra.
P. Varga: 1994-tõl ’98-ig egy forint jutal-
mat nem fizettünk ki a városban. Nehéz
volt kiállni pedagógusnapon, hogy embe-
rek, itt van a szál virág, ennyit tudunk ad-
ni, de nem volt pénz. Az iskola ugyanúgy
beletartozik a választókörzetedbe, mint a
Juli néni járdája, sõt, az iskola sok
esetben fontosabb.
Juhász: Az intézményeinkben dolgozók
az itt élõk gyerekeit nevelik, az idõseket
látják el, az állampolgárok ügyeit végzik.
Õk is a város érdekeit szolgálják, nem is
rossz minõségben.

Földöntúli intézmények?

Etelvári: Hát, én most voltam egy órán, a
Varga tanár úr órát tartott itt ennek a sok
hülye gyereknek. Nem értem, hogy az in-
tézményeket miért tesszük meg földön-
túli valamikké. Nem tudom elfogadni,
hogy a város egész gazdálkodásától vo-
natkoztassuk el az intézményeket, pedig
mindegyik a szívem csücske. Sokat lehet-
ne spórolni Sárhatvanon meg Puszta-
egresen, de ezt ki vállalja fel? Van sok 100

meg 200 ezer Ft, ami elmegy. Például mi-
ért volt szombaton is az iskolában teljes
világítás, miért kell az a takarításhoz?
— Folyik a felújítás.
Etelvári: A dolgozók bejárására több
millió forintot fizetünk ki. Sárbogárdon
nincsenek olyan képzettségû emberek,
akik megfelelnek az iskolákban és hivata-
lokban? Mit mondunk az embereknek?
Fizetik az adót, és nem lesz járda, utca,
semmi, mert elviszik a pénzt a jutalom és
az intézmények.
Juhász: Az õ gyerekeiket nevelik.
Etelvári: Ezért kapják a fizetést.
Horváth Tibor: A 97 millió forintért el-
adott gázrészvény mit jelent a városnak?
Juhász: Az is szerepel a bevételeknél, de
már nem javítja ezt a pozíciót.

Jóslat

Horváth: A három és fél év alatt mindig
óvtalak benneteket ettõl az egésztõl, de
sajnos van egy olyan érzetem, hogy lesz
még rosszabb is. Ha megvalósul a szökõ-
kút, ott fogtok belesírni azokkal a válasz-
tókkal együtt, akik rátok tették az x-et.

Tanár úr, kérem,
az úgy volt…

Juhász: Az a sok-sok pénz, ami elvezetett
a mostani helyzetig, benne van számtalan
fejlesztésben. Amikor a ciklusprogra-
munkat félidõben értékeltük, meg tudtuk
állapítani, hogy munkahelyet nem tud-
tunk teremteni, de a tervünket teljesítet-
tük, csak olyan gyors ütemben, ami odáig
vezetett, hogy most ismételten visszafo-
gottságra van szükség, és pihentetni kell a
fejlesztéseket. Az egyensúlykeresés ideje
jött el. Jobb, szebb, élhetõbb lett a város.
Nem kell attól félni senkinek, hogy az ed-
digi teljesítményt a választók az októberi
választáson netán leértékelik, ha idén
csak szolidabb fejlesztések valósulnak
meg.

Majd a szökõkútban
fõzünk

Nagy Sándor, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola igazgatója arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a sárszentmiklósi konyha
fõzõüstjei cserére szorulnak. Másfél mil-
lió forintról van szó. Beszélhetnek itt szö-
kõkútról meg ravatalozóról, de ha a gye-
rekeknek nem tudnak enni adni, annál
nagyobb baj nincs.

Értetlen nebulók

Krupa úgy látta, hogy a képviselõ-testü-
let tagjai nem értik azt, hogy a költségve-
tés most készül. Még nincs csõd, de lesz,
ha így marad a kiadási oldal.

A részeredmény

Végül a költségvetés elsõ fordulójának
tárgyalása a következõ részeredménnyel
zárult (csak néhány tételt kiemelve): út-
felújításokra pályázati önrész 17 millió
Ft, 3 millió Ft az útfelújítás és egyebek; a
Mészöly Géza Általános Iskola 2-es
ütemterv 10 millió Ft pályázati önrész ki-
húzásra kerülne; általános tartalék 50
millió helyett 30 millió Ft; intézmények
karbantartása 8 millió helyett 4 millió Ft;
vízjogi engedélyezési terv 12,5 millió Ft,
valamint annak lebonyolítási díja 500.000
Ft; közvilágítás bõvítése 2 millió Ft; fel-
újítások: MGÁI 27.590.000 Ft; városköz-
pont rehabilitációja 16.861.000 Ft; mik-
lósi ravatalozó-elõtetõ 2,5 millió Ft. A ju-
talmakat csökkentenék 30%-kal; a dologi
kiadásokat a polgármesteri hivatalnál 5,
az intézményeknél 8%-kal csökkente-
nék. Döntöttek arról is, hogy tárgyalni
fogják a mûvelõdési ház székbeszerzésé-
nek kérdését, ami kb. 2,5 millió Ft kiadást
jelentene. Elfogadták, hogy ne emelked-
jenek április 1-jétõl a tiszteletdíjak. Ja, és
a szökõkutat is megszavazták.

Józsefvárosi piac

Nedoba: Javaslom, hogy a 2% ösztönzõ
pénzt is vonjuk meg a hivataltól. Ezt nem
kötelezõ adni.
P. Varga: Ezt az ösztönzõ pénzt ki és mi
alapján ítéli oda és kinek?
Krupa: Akik javaslatot tesznek, nem tu-
dom, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy
mi ez?
Nedoba: Hogyne.
Krupa: Akkor válaszoljon.
Nedoba: Ön a hivatalvezetõ, válaszoljon.
Látom, nagyon belenyúltam a méhkasba.
Krupa: A köztisztviselõi törvény szabá-
lyozza, hogy többletfeladat esetén lehet a
köztisztviselõvel megállapodást kötni, ez
a pénz annak a díjazását jelenti. Ezt a fel-
adatot a testület kívülrõl vásárolhatta
volna meg szolgáltatásként 2 millió Ft-
ért, ehelyett rásóztuk a hivatal dolgozójá-
ra, aki maximum 100.000 Ft-ot kapott a
munkáért.
H. Varga: Inkább a szökõkutadból ve-
gyünk le.
Nedoba: Ez választási gesztus.
Etelvári: Jutalommal nem lehetne ezt
megoldani?
Juhász: Ünnepélyesen bejelentem —
függetlenül attól, hogy milyen lesz a sza-
vazás, és nem választási szempontból, ha-
nem ezen cirkuszok kapcsán, amit most
itt mûvelnek egyesek — egy fillér jutalom
nekem nem kell.
Fülöp István: A testületi ülést ne vigyük a
Józsefvárosi piacra.
A testület nem szavazta meg Nedoba ja-
vaslatát, valamint nem született érdemle-
ges döntés a városi ünnepek, rendezvé-
nyek és a Bogárdi Napok költségeinek
csökkentésérõl, illetve a Sárszentmiklósi
SE támogatásáról sem.
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Bérleti díjból felújítás
Sárrét-Víz Kht. önkormányzatnak fize-
tendõ bérleti díja 2005. második félévére
10.334.365 Ft+áfa, melybõl nettó
7.930.068 Ft-ot különféle felújítási mun-
kákra fordítják, míg a fennmaradó össze-
get a magyar laktanya mellett lévõ városi
szennyvízátemelõ gépészeti felújítási
munkáira.

Ingatlanügyek
Schmidt Lóránd indítványozta, hogy a
testület tegye lehetõvé, hogy az önkor-
mányzat Köztársaság út 10. szám alatti
lakóházas ingatlana szociális feladat ellá-
tásához, nem lakás céljára is bérbe adha-
tó legyen. Így a Csipike Egyesületnek
módja nyílik arra, hogy igénybe vehesse
az ingatlant a súlyosan és halmozottan fo-
gyatékos gyermekek fejlesztéséhez.
Újabb jelentkezõ akadt a rendelõintézet
melletti ingatlanokra. Az ingatlanforgal-
mazással foglalkozó bajai L-BOYS Kft.
kereskedelmi központot szeretne létre-
hozni a területen. Az elõterjesztés szerint
a cég érintett ingatlantulajdonossal már
tárgyalásban van; a testülettõl azt kérték,
hogy minden kötöttség nélkül adjanak
egy szándéknyilatkozatot az L-BOYS-
nak arra vonatkozóan, hogy a területet a
kft. részére értékesítik-e és milyen áron.
A testület közel 19,5 millió Ft-os vétel-
árat meghatározva támogatta a cég el-
képzelését.

194 millió szélessávú
közmûre

Pályázaton közel 194 millió forintot nyert
Sárbogárd, Mezõszilas, Hantos és Nagy-
lók szélessávú közmû kiépítésére. Habár
ez az igényelt összegnél alacsonyabb, eb-
bõl az összegbõl is magas színvonalon ki-
építhetõ a hálózat — hangzott el az ülé-
sen.

Bejelentések
Juhász megköszönte Tóth Zoltánnak,
hogy a zongorájukat fölajánlották az ön-
kormányzatnak a díszterembe. (Az ötlet,
hogy jó lenne oda egy zongora kamara-
hangversenyek rendezése céljából, a városi
kórus karnagyától származik. Szerk.) Tájé-
koztatásul elmondta, hogy az új oktatási
szakreferens dégi, akit 13 pályázó (köz-
tük több sárbogárdi) közül választottak
ki. Az új pályázatíró és közbeszerzési elõ-
adó pedig (3 jelentkezõ közül) a miklósi
Varga István lett.

Lidl
Gábris István: A Lidl áruház hogy áll?
Juhász: Úgy vélik, hogy november, de-
cember körül tudnak nyitni.

Szociális
rendeletmódosítás

H. Varga: A szociális bizottság kezdemé-
nyezi a szociális rendelet módosítását a

tekintetben, hogy az egy fõre jutó havi jö-
vedelemhatár az ápolási díj esetében az
egyedül élõknél és a családosoknál is
125%-ról 160%-ra, azaz 44.280 Ft-ra
emelkedjen. Kérik, hogy a következõ ülé-
sen tegyék meg ezt a rendeletmódosítást.
A testület elfogadta a javaslatot.
Õri: Örspusztánál az útcsatlakozásnál
nem folyik át a víz az átereszen, mert meg
van telve iszappal. A KPM kijött, meg-
nézte, de nem csinált vele semmit.

Jó, hogy le nem lõttek
P. Varga: A városi ünnepséget kissé mél-
tatlannak éreztem a 20. évfordulóhoz.
Meg kellett volna kérdezni olyanokat,
akik már csináltak ilyesmit, és akkor le-
het, hogy sikeresebb lett volna. Az intéz-
ményvezetõk és külterületen élõk közül
többen nem kaptak emléklapot. Úgy ül-
tünk be arra a testületi ülésre és gálamû-
sorra, hogy halvány lila dunsztunk nem
volt, mi fog történni. Kényelmetlenül
éreztem magam, amikor a méltán világ-
hírû Benkó Dixieland mûsorán alig vol-
tunk.
Nedoba: Egyetértek. Én is jeleztem, hogy
nem ott kellett volna lenni a testületi
ülésnek, és még háttal is ültünk, még jó,
hogy nem lõttek le bennünket. Azon kí-
vül nem adtunk egy csokor virágot a höl-
gyeknek, és plakát sem volt kint. Mi az
oka annak, hogy a szakreferensi állásra 8
vagy 9 sárbogárdi jelentkezõ volt, és
megint vidékit vettünk fel? A takarékos-
ságról beszéltünk, és az, hogy vidékit
veszünk fel, szöges ellentétben áll ezzel.
Juhász: Õ volt a legalkalmasabb. A bejá-
rással járó plusz költség sokszorosan
megtérül azzal a munkával, amit elvégez
színvonalasan.

„Házastársi” civódás
Nedoba: Ugye, nem gondolod, hogy ezt
elhisszük?
Juhász: Visszautasítom a próbálkozásai-
dat, ami arra vonatkozik, hogy bárkit va-
lamilyen módon hátrányosan vagy elõ-
nyösen megkülönböztettünk volna. Kö-
rültekintõen szoktunk ilyenben eljárni,
kikérem magamnak, amiket mûvelsz.
Nedoba: Hogy meg merem kérdezni: sár-
bogárdi helyett miért vidékit kellett fel-
venni? Kérd ki!
Juhász: Nedoba Károly úr, elnézést ké-
rek, de amikor a civil bizottság összeült
abban a témában, hogy kitõl vásárolod
azokat a rohadt csomagokat, amikor ön-
hatalmúlag hülyeségeket döntesz, azokat
lehet? Mi pedig nem hallgathatunk meg
korrekten írásos pályázatokat sorrendbe
helyezve?
Nedoba: Te gondolod, hogy korrekt.
Juhász: Ezt még meghallgatom, aztán át-
adom az elnöklést. Én ezt nem hallga-
tom, hát ez nem normális dolog.
Nedoba: Én is ezt mondanám.
Juhász: Nem fogok maradni ilyen hülye
emberrel.

Krupa: Hogy ki mit juttatott ki a hivatal-
ból, azzal titoksértést követett el. Az,
hogy Önt valaki megkereste, mert nem õ
futott be — Istenem, volt alkalmasabb
számunkra.

Ki szervezett,
mit szervezett?

Etelvári: Mostanában nem lesz ilyen ün-
nep, de ha lesz valami, akkor hozzáértõ
emberekre kell bízni a szervezést.
Juhász: Most szerinted ki szervezte ezt?
Etelvári: Nem tudom.
Juhász: Ki szokta szervezni, melyik bi-
zottság?
Nedoba: Te szervezted, amit szerveztél.
Juhász: Én? Ilyenkor én szerveztem?
Krupa: A polgármesteri referens szer-
vezte a polgármester helyett, és a polgár-
mesteri referens az kicsoda?
Nedoba: A bizottság benne sem volt eb-
ben.
P. Varga: Bocsánat, de nem csak az ün-
nep, hanem a helyzet is kezd méltatlan
lenni a városhoz. Nem véletlenül nem
kérdeztem, hogy ki csinálta, közös a fele-
lõsségünk. Ne bántsátok már jobban
egymást.

Rettegett Károly
Etelvári: Nem szégyen, ha egy fiatal kez-
dõ szakember odamegy kérdezni. A kö-
vetkezõkben kérdezze meg a jegyzõt, pol-
gármestert, az öreg vagy a fiatal Vargát,
Horváth Pistit vagy engem, akik értünk
hozzá.
Krupa: Most kire gondolnak? Kulcsár
Viktóriára, aki rendezvényszervezõ? Õ
kérdezze meg a Nedoba Károlyt, hogy
hogyan kell rendezvényt szervezni? Azt
tessék megmondani, hogy mennyi pénz
volt erre? Volt 2,5 millió forint?
Nedoba: 2,3 millió.
Krupa: A kiadványokra mennyi elment
belõle!
Juhász: Kb. 400.000 volt a térkép, kb.
200.000 a kulcstartó, 150.000 a tûzijáték,
800.000 a Benkónak. Részletesen elfo-
gadta a képviselõ-testület, hogy mire
mennyi pénz legyen. Akkor mirõl beszé-
lünk? Félelmetes a Károly úr, remélem,
sokan leírják, hogy õ Rettegett Károly úr.
Schmidt: Az Asztalos utca sarkán a köz-
világítás nem jó, és már több autó is árok-
ba ment emiatt.
Juhász: Innentõl kezdve a kipakolási ráta
magas.
Nedoba: Oké, én is úgy vagyok vele.
Schmidt: Jobb lenne, ha boxban intézné-
tek el, kevesebb árat szenvedne a város.
Juhász: Õ az erõsebb sportember, hülye
lennék megveretni magam.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Stella néni
5. rész

— Az óvodában milyen munkakörben dol-
gozott?
— Helyettesként.
— Melyik épületben?
— Elõször a Hõsök terén voltam, ahol
Várhelyinét helyettesítettem. Öcsike oda
járt óvodába, a vezetõ óvónõ megismert
engem, és kérdezte: nem megyek-e oda
dolgozni, nem baj, hogy nincs óvónõkép-
zõm. (Itt egyébként Annamária is volt
egy évig óvónõ.)
— Szerette ezt a hivatást?
— Nagyon! Az elsõ hónapok, amikor be-
le kellett tanulni a munkába, nem voltak
könnyûek, de akartam csinálni, és sike-
rült is. Sárbogárdon öt évig voltam,
Sárszentmiklóson tíz évig. Dicsért a veze-
tõ, kedvesek voltak hozzám a munkatár-

saim, a gyerekek szerettek, és én is szeret-
tem õket. Amikor délelõttönként megér-
keztem a miklósi óvodába, úgy rohantak
oda hozzám, hogy majdnem fellöktek.
Reggel volt foglalkozás, ha jó idõ volt,
irány az udvar. Egyszer volt egy kiállítás
az óvodában a gyerekek és óvónõk mun-
káiból. Az egyik kolléganõm férje barká-
csolt egy szekrényt a babáknak, hogy fel
lehessen tenni a ruhákat. Én meg készí-
tettem fogasokat és varrtam ruhákat
minden évszakra. A kiállításon azt írtam
a vendégkönyvbe, hogy ha még egyszer
születnék, óvónõ lennék. Sokszor álmo-
dom azt, hogy az óvodában vagyok.
— Mennyi unokája, dédunokája van?
— 8 unokám van és 7 dédunokám. Öcsi és
Annamária is elvált. Nem jó, ha közel
vannak a szülõk, akkor könnyen elválik
az ember. Anyósom mindig azt mondta:
rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül.
Ha mindkettõ nem enged, az nagy baj. Az

egyiknek engedni kell. Sokszor ráhagy-
tam a férjemre, amit mondott. Amikor
nekem lett igazam, azt mondta, boszor-
kány vagyok. Én meg azt válaszoltam: mi-
lyen jó, hogy az vagyok; látod, jó azért né-
ha másra hallgatni. Ha sokszor rám hall-
gatott volna, sok mindentõl megmene-
kült volna, és nem vitték volna el. De õ
ment a barátokkal; szeretett mulatni, és
sok pénzt költött el. Jó ember volt, de
azért õ is hibázott. Volt egy barátja, aki-
nek egyszer viccbõl azt mondta, hogy:
„Te, Sanyi, téged kellett volna felakaszta-
ni.” Ez is bekerült a jegyzõkönyvbe.
— Hogyan vitték el õt?
— A kulákok meg a férjem meg voltak hí-
va Fehérvárra, és busszal jöttek vissza.
Amikor félúton jártak hazafelé, jöttek a
rendõrök, megállították a buszt, leszállí-
tották õket és elvitték a börtönbe. Az
egyik ember szólt nekem, aki szintén a

buszon volt, hogy mi történt, menjek, és
vigyek fehérnemût. Azt hittem, hogy
összeesek. Öcsi kéthónapos volt akkor.
Amikor megláttam a férjemet, nem tud-
tunk beszélni, csak sírtunk mindketten.
Felkerestem egy ügyvéd barátunkat, aki
azt mondta: „A rendes emberek most
bent vannak, a gazemberek pedig kint.
Tessék csak nyugodtnak lenni, sokkal
jobb neki, hogy bent van, mert ha kint
lenne, elvinnék az oroszok, és nem látná
akkor soha többé.”
— Nem bántották?
— Nem, mert vizsgálati fogságban volt. A
nyomozók mentek Pázmándra faggatni
az embereket, de csak egyetlenegy volt,
aki haragudott a férjemre, mert õ akart
lenni jegyzõ. Õ jelentette fel mindennel.
Szerencsére három hónap múlva kijött.
A sógoromat viszont elvitték Oroszor-
szágba öt évre. Amikor hazajött, 38 kiló
volt, egy orosz orvosnõ mentette meg.

Ott is vannak rendes emberek. Én nem
haragszom egy nemzetre sem, mert min-
den nemzetben van jó meg rossz ember
is. Brassóban németek, románok és ma-
gyarok laktak együtt, mégsem volt soha
semmi baj, harmóniában éltek. Nekem
voltak magyar, német, zsidó barátnõm is,
és nem volt nézeteltérés, vagy gyûlölet
közöttünk.
— Az egyik fényképen fegyvert tart a kezé-
ben…
— Ez Kosnán volt. Szoktunk vadászni a
férjemmel.
— Ki tanította meg Stella nénit lõni?
— Senki. Amikor udvarolt a férjem, egy-
szer elmentünk egy búcsúhelyre, ahol
egymás után hat tábla csokoládét nyer-
tem a céllövöldében. Anyus és apus is
nagy vadászok voltak.
— Gondolom, a vadászat a módosabb em-
berek, elöljárók idõtöltése volt.
— Igen. 1956-ban, amikor a férjemet el-
vitték, többek között azzal vádolták, hogy
meg akart ölni nem tudom kit, meg hogy
mennyi puskát tart. Vadászember létére
persze, hogy volt puskája, de engedélye
is. De hát akkoriban mindig találtak vala-
mi ürügyet. Minden jegyzõt üldöztek,
nemcsak a férjemet. De aki csendõr volt
régen, az sem kapott állást. A grófok sem
voltak kivételek, pedig adtak munkát az
embereknek. Ahol postáskisasszony vol-
tam, ott rengeteg ember dolgozott nekik.
Ha valami baleset volt, a grófok mindjárt
mentek autóval, vitték a sérültet a kór-
házba — sok mindenben segítettek.
— Korábban mesélte, hogy az eljegyzésükre
egyikük a hintóját ajánlotta fel.
— Engem nagyon szerettek, mert, ugye,
ha jött posta vagy távirat, és a postahordó
nem volt ott, akkor bezártam a postát, és
elvittem nekik a leveleket. Kaptam tõlük
pénzt, õsszel meg mindhárom gróf kül-
dött egy kocsi fát, gyümölcsöt kosárszám.
A sógornõmmel, Marikával mindent el-
raktunk télire. Olyan finom lekvárt fõz-
tünk, hogy minden este azt ettük.
— Ez a cseresznyeszörp is nagyon finom,
amivel megkínált.
— Ezt Ildikó készítette. Én már nem tu-
dok semmit csinálni, mert amióta sárga-
ságba estem 2002-ben, azóta beteg va-
gyok, csontritkulásom van. Tegnap vol-
tunk a rendelõben, ahová 28-30 évesek is

Folytatás a következõ oldalon�

Stella néni miklósi kollégái gyûrûjében

Stella néni az ovisokkal
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jöttek sántikálva. Mondom: akkor, Isten-
kém, én ne is szóljak egy szót se.
A családi fényképeket nézegetve így folytat-
ja Stella néni a mesélést:
— Ildikó a Teleki Blankába járt Székesfe-
hérvárra (akkor Pázmándon laktunk).
Amikor a férjemet elvitték 1956-ban, Il-
dit is ki akarták tenni az iskolából, de volt
egy jóakarónk, a férjem egyik barátja, aki
beszélt velük és kifizette a díjat is. Én el-
mentem varrni egy ktsz-be Fehérváron.
Albérletben laktam egy öreg néninél fél
évig. De a kis Öcsi a nagymamánál volt
Adonyban, Annamária pedig a sógoro-
méknál ugyancsak Fehérváron. Akkori-
ban sokat sírtam, hogy egyedül marad-
tam.
A varrás elõször lassan ment. Mire meg-
tanultam a gyerekpizsama készítését,
blúzokat hoztak. Keveset kerestem, de
annak is örültem. Aztán elmentem egy
varrónõ mellé segíteni. Ott 500 forintot
kaptam. Borzasztó, mit kínlódtam. 23 ki-
lót fogytam fél év alatt. Ildikótól mindig
elhoztam a szennyest, de nem volt fám.
Akkor vettem a bõröndöt, és mentem a
gazdákhoz kukoricaszárért. Azzal gyúj-
tottam be vizet melegíteni.
— A szüleivel mi lett? Ottmaradtak Erdély-
ben?
— Brassóban maradtak, ott is haltak
meg, és ott is temették el õket. Anyukám
82 éves koráig nem volt beteg, de akkor
érszûkületet kapott, levágták az egyik
lábujját, késõbb a lábfejét, aztán a fél lá-
bát, majd egy év után a másik lábát is. Azt
mondta az orvos: olyan egészséges szer-
vezete van, hogy élhet még hat évet. Így is
lett. A mostohaanyám 72 éves korában
halt meg, apám meg 81 évesen.
— Õket nem bántották?
— Cheaucescu idejében mindenki szen-
vedett a magyaroktól a románokig. Na-
gyon-nagyon nehezen éltek. Amikor már
lehetett menni, vittünk nekik lisztet, cuk-
rot, egyebet. Sokáig nem tudtunk menni,
mert nem volt pénzünk. 28 évig nem vol-
tam otthon. Ezalatt az idõ alatt anyám
volt itt kétszer, a nõvérem is meglátoga-
tott, a gyerekei is.
— A nehézségek ellenére, úgy látom, Stella
néni megõrizte víg kedélyét.
— Miután Arthur meghalt, én is meg
akartam halni. De Cica néni (Kormos-
né), a barátnõm, mindig hívott a nyugdí-
jasklubba. Két évig nem volt lelkierõm el-
menni. Aztán az egyik hétfõn fogtam ma-
gam, és elmentem. Cica nagyon örült ne-
kem, rögtön be is mutatott mint új tagot.
Ennek immár 21-22 éve. Most én vagyok
a legidõsebb. Nagyon jól érzem ott ma-
gam, és mindig kérem a Jóistent, hogy ha
még élek, akkor minden hétfõn el tudjak
menni a klubba.

Vége

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Évzáró vacsora a Sárszentmiklósi
nyugdíjasklubban

„Már régen volt, hogy ez a kis csa-
pat egy családdá fonódott össze.
Közben vezetõk, tagok váltogatták
egymást, mert a sors keze kímélet-
len volt. Róluk már csak az emlé-
kek élnek. A stafétabotot az élõk vi-
szik tovább… Erõnkhöz mérten
igyekszünk felvidítani, vigasztalni,
szórakoztatni egymást. Nekünk,
idõs embereknek pár jó szó, meg-
becsülés, egymás iránti tisztelet:
életet, erõt ad mindennapjaink-
ban” — kezdte beszámolóját Si-
põcz József, a Sárszentmiklósi
nyugdíjasklub elnöke a január
21-én, este megtartott
26. évzáró vacsorán a
Klubkönyvtárban.
A klub megalakulásá-
nak évfordulója egyben
alkalom volt arra, hogy
számot vessenek a 2005.
év történéseirõl. Az el-
nök beszámolt a 2005-
ben szervezett progra-
mokról, kirándulások-
ról. Köszönetet mon-
dott a segítõknek, támo-
gatóknak, külön kie-
melve a város és Sárközi
Anti önzetlen segítsé-
gét.
Az esten, a „testvérklubok” (városi és
töbörzsöki klub) képviselõi mellett, meg-
jelent Lengyel Zoltán, a választókörzet
országgyûlési képviselõje, Juhász János
polgármester, dr. Szabadkai Tamás al-

polgármester, és Varga
László (pedagógus) vá-
rosi képviselõ.
A beszámoló után a
testvérklubok és a helyi
klubtagok színes mûsor-
ral szórakoztatták egy-
mást. A „hivatalos” rész
zárásaként a klub elnö-
ke virággal köszöntötte
a „20 éves” klubtagokat:
Major Józsefnét és Hu-
szár Józsefnét. Az Ama-
deus étterem által készí-

tett finom vacsora elfogyasztása után fia-
talosan ropták a táncot a jelenlévõk
Faragó Lajos muzsikájára.

— való —

JÁTSZÓHÁZ
CECÉN

Fogyatékkal élõ és egészséges gyerme-
keknek tartanak kézmûves- és néptánc-
foglalkozásokat minden szombaton, dél-
elõtt 9-11 óráig a cecei kultúrházban ja-
nuártól júniusig. A rendezvényre —
melynek felelõse Hargitai Enikõ, a Csi-
pike Egyesület elnöke — a Fogyatékos
Gyermekekért Közalapítványtól nyert
támogatást a cecei önkormányzat, mûve-
lõdési ház és könyvtár. Az együttléteken
szakemberek foglalkoznak a gyerekek-
kel, így Farkasné Sobor Ágnes gyermek-
gondozó nevelõ (Csodapók Családi Nap-
közi), Asbóth Lászlóné (cecei iskola) és
Szabóné Czuczai Katalin (Sárbogárd), a
népi kismesterségek oktatói, valamint
Kovács Jánosné és Huszárné Várhelyi
Ildikó, a Zengõ Óvoda pedagógusai.
A gyermekek részben a helyi és környék-
beli iskolák tanulói, részben otthoni ellá-
tásban részesülõ csemeték. A program

segítségével nemcsak a készségeik, ké-
pességeik fejlõdhetnek, hanem egyúttal
személyiségük is. Fontos, hogy az egész-
séges gyermekek a közös játék által meg-
tapasztalhatják, miben tudnak segítséget
nyújtani fogyatékkal élõ társaiknak, és
jobban el tudják fogadni õket. A fogya-
tékkal élõ gyermekek pedig ezáltal köny-
nyebben be tudnak illeszkedni a társada-
lomba.
A játszóházba szívesen látnak minden ér-
deklõdõt a szervezõk és gyerekek!

Hargitai Kiss Virág
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A gyorsan elrepült karácsonyi szünet
után ismét megkezdõdött a tanítás a
gimnáziumban. A félévi bizonyítvá-
nyokon most szárad a tinta, holnap
kapják kézhez kicsik és nagyok a félévi
értesítõt... vagy mérgesítõt? Zajlanak
továbbá a tanulmányi versenyek és
vetélkedõk. A mostani számban többek
között ezekrõl olvashatunk.

Milyen lesz a félévi
eredményem?

A nyolcosztályos gimnazisták legfiata-
labb diákjait kérdeztem meg arról, meny-
nyire elégedettek az ellenõrzõjük tartal-
mával.
Katona Fanni: „Az anyanyelv, latin és ter-
mészetismeret jegyeimnek örülök, a ma-
tek négyesnek kevésbé, mert eddig min-
dig ötös voltam. Szûr Noémi Kitti: „Sze-
rettem volna, ha kitûnõ leszek, de lesz egy
négyesem.” Szabó Martin: „Én magatar-
tásból és matekból leszek négyes, a többi
jeles lesz.”
A 12. évfolyam három osztályának diák-
jai ezekben a hetekben döntenek végle-
gesen a továbbtanulást illetõ terveikrõl.
Otthon, szüleikkel szorgalmasan forgat-
ják a decemberben megjelent felvételi tá-
jékoztatót, mérlegelnek, ki milyen felsõ-
oktatási intézményeket jelöljön meg és
milyen sorrendben. Az osztályfõnökök
most is, mint mindig, csak tanácsokat ad-
hatnak, a döntést a diáknak magának kell
meghoznia, a szülõkkel közösen.
A végzõs osztályok szalagavató bálja
2006. február 24-én, pénteken, 19 órakor
kezdõdik a Mészöly Géza Általános Isko-
la aulájában.

Versenyek

Játékos anyanyelvi vetélkedõn vett részt
iskolánk csapata, ahonnan az 5. helyezés-
sel tértek haza. A csapat tagjai: Lesz-
kovszki Máté 6.c, Szávics Dániel 7.c és
Németh Éva 8.c osztályos kisgimnazisták
voltak. Szaktanáruk: Barabás Irén.
Az iskolai Vörösmarty-szavalóversenyen
két kategóriában mérték össze tudásukat
kicsik és nagyok. Az 5-8. osztályos kisgim-
nazisták között arany minõsítést kaptak:
Horváth Réka és Kovács Zoltán 6.c osz-
tályos tanulók. Ezüst minõsítést kaptak:
Arany Ariella 8.c, Lakatos Áron 5.c és
Szabó Nóra 6.c osztályos tanulók. Bronz
minõsítést kaptak: Szûr Noémi Kitti,
Tóth Enikõ, Takács Anna, Makkos Amb-
rus, Enczi Alexandra, Hajba Norina, Al-

másy Anna Liza 5.c, Szüle Beáta 6.c, Kéri
Donát és Szabó Bence 7.c osztályosok.
Dicséretet kaptak: Meister Xénia, Szaj-
kó Anikó, Tóbel Kitti, Szegleti Ákos 5.c,
Holcz Viktória, Huszár Anita és Kad-
lecsik Tamás 6.c osztályosok. A 9-12. osz-
tályos gimnazisták közötti versenyben
arany minõsítést kaptak: Kása Nikolett
10.b; ezüst minõsítést kapott: Heinrich
Adrienn 12.c; bronz minõsítést: Szu-
nyogh Szilvia 11.b és Deák Tímea 10.c;
dicséretet kapott: Schrobár Ágnes 9.b,
Mezõ Adrienn 9.d és Gubik Zsuzsa 11.b
osztályos tanulók. Felkészítõ tanáraik:
Barabás Irén, Géró A. Péterné, Kozma
Andrásné, Leszkovszki Albin, Leszkov-
szki Anna és Sallai Szilvia.
A megyei Vörösmarty-szavalóversenyen
Bakonyi István 10.b osztályos tanuló 3.
helyezést ért el. Gratulálunk!
Évek óta szerepelünk a Simonyi Zsig-
mond helyesírási versenyen is. Az idei
tanévben Vinklmann Gréta 5.c osztályos
kisdiák 1. helyezett, Huszár Rózsa 7.c
osztályos 2. helyezett lett és továbbjutot-
tak a megyei versenyre. Makkos Bence
8.c osztályos tanuló szintén 2. helyezett
lett. Tanáraik: Barabás Irén és Géró A.
Péterné.

Rajzpályázatok

Még az õsszel hirdetett pályázatot a Fejér
Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
a megyei középiskolások számára, a me-

gyei drogellenes tevékenység szlogenjé-
nek és emblémájának megalkotására, va-
lamint a drogmentes életvitel, az egészsé-
ges életmód melletti elkötelezettségrõl
szóló rajzok és írásmûvek megalkotására.
Iskolánkból Márkus Krisztina, Deák
Tímea, Csibrik Orsolya, Szénási Eszter,
Gazdag Szimonetta, Pordán H. László,
Láng Gertrúd Otília, Tóth Barbara és
Horváth Valter pályamunkái nyertek dí-
jakat, amit a Fejér Megyei Önkormány-
zat dísztermében vehetnek át a jövõ hé-
ten.
A BMGE által meghirdetett „Milyen le-
gyen a jövõ autója?” országos rajzpályá-
zaton Gubik Zsuzsa 11.b osztályos tanuló
beküldött munkájával különdíjas lett.
Tanáruk: Huszár Károly.

Sport

Kispályás labdarúgásban a IV. korcso-
portban iskolánk 8. osztályos csapata 1.
helyezett lett. Tagjai: Bór Patrik, Csikós
Péter, Diósi Máté, Dombi Viktor, Em-
perger Bence, Fövenyi Máté kapus, Laj-
tos András, Simon Ádám, Tolnai Ádám
és Vámosi Gábor. Edzõ: Virág Mária.
A megyei asztaliteniszversenyen, Polgár-
diban, az V. korcsoportban Kasza Tamás
9.c és Papp László 10.a osztályos tanuló-
ink a 3. helyezést hozták el. A körzeti ver-
senyen, a IV. korcsoport, egyéniben
Dombi Viktor 8.c osztályos tanuló 2. he-
lyezett lett.

GIMISAROK
2006. JANUÁR — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

Indulás a sítáborba
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OKTV

Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen Fülöp Attila 11.c osztályos ta-
nuló a 2. fordulóba jutott dolgozatával,
továbbá bekerült a megyei matematika-
verseny döntõjébe. Tavaly ezen a verse-
nyen a 2. helyen végzett. Tanára: Györé-
né Lengyel Teréz.
Továbbküldhetõ dolgozatot írtak francia
nyelvbõl Kõmûves Edina, Reng Nóra
12.b osztályosok, valamint Fülöp Attila,
Horváth Lilla, Szeklár Emese és Sztojka
Mária 11.c osztályos tanulók. A második
fordulóba Horváth Lilla és Fülöp Attila
kerültek be. Tanáruk: Zádori Gyöngyi.

Nyelvvizsgák

A téli nyelvvizsgaidõszakban angol nyelv-
bõl a 10.a osztályos Horog Gergely alap-
fokú A, Vorsléger Zoltán és Tóth Sza-
bolcs alapfokú B vizsgát tettek. A 9.c osz-
tályból Bögyös Gréta alapfokú C és Sza-
bó Kitti alapfokú A bizonyítványt kapott.
A 10.b osztályból Sütõ Éva, Bali Tamás
alapfokú C és Sipos Ágnes alapfokú B
vizsgát tett sikeresen. Tanáraik: Bodoki
Tamásné és Müller Csaba.

Sítáborok

Hosszú évek óta van iskolánk diákjainak
lehetõsége arra, hogy januárban az Ala-
csony-Tátrában síeljenek. Jelenleg is
mintegy 40 diák és felnõtt tölt el egy hetet
Szlovákiában. A tábort idén Horváthné
Szabó Judit testnevelõ szervezte. A Fejér
Megyei Önkormányzat erdélyi testvér-
megyéje, Kolozs megye, 30 diákot hívott
meg sítáborba a Gyalui-havasokba. Isko-
lánkból öt tanuló vehet részt jutalomjel-
leggel: Dörögdy Flóra, Nagy Renáta,
Papp László, Schrobár Ágnes és Szu-
nyogh Szilvia Vivien. Mindkét táborbeli
élményekrõl a következõ számban olvas-
hatunk.

Szülõi értekezlet

2006. február 10-én, pénteken, fél ötkor
szülõi értekezlet lesz a gimnáziumban,
melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk az
iskolában tanuló diákok szüleit.

A napokban kósza hírek kaptak szárnyra
a sárbogárdi református idõsek otthoná-
val kapcsolatban. Azt mondták, hogy
csõdbe ment, már bocsátják el a dolgozó-
kat. Megkerestem Agyagási Istvánnét,
aki az otthon vezetõi feladatait látja el, és
megkérdeztem, valóban ilyen nagy-e a
baj?

A tiszteletes asszony elmondta: szó sincs
arról, hogy csõdbe mentek volna. Persze,
minden hírnek van igazságmagva, így en-
nek is.

— Arról van szó, hogy a kormány 20%-
kal csökkentette az emelt szintû szociális
intézmények állami támogatását. Ez a
sárbogárdi református idõsotthon eseté-
ben évi 10 millió Ft-ot jelent, amit „csak
úgy”, mellényzsebbõl képtelenség kigaz-
dálkodni. Ezért kényszerültünk arra,
hogy az otthon 24 dolgozója közül most
7-tõl megváljunk. Sajnálatos az a tény,
hogy a kormány ugyan korábban már
megemelte a béreket, és jelezték, hogy
áprilisban megint emelik az alkalmazotti
béreket, de ehhez pénzt nem biztosítot-
tak. Ezt a csapdát az otthon csak úgy tud-
ja kivédeni, hogy több szakképzett dolgo-
zótól megválunk annak ellenére, hogy a
munkájukkal mindenki elégedett. He-
lyettük alacsonyabb bérû szakképzetle-

neket alkalmazunk. Ez a józanésznek
ugyan ellentmond, mégis kénytelenek va-
gyunk megtenni, ha az eddigi elvárások-
nak továbbra is eleget akarunk tenni. A
presbitérium ülésén is elhangzott: sokak-
nak nem tetszik, hogy ezeket a lépéseket
meg kellett tenni. Meg kell érteni, ha nem
vállaljuk ezeket a népszerûtlen intézke-
déseket, akkor valóban elõbb vagy utóbb
bezárhatjuk az intézményt, mert külsõ
segítségre nem, csak magunkra számítha-
tunk. Azért emelt szintû ez az intézmény,
mert itt az idõsek nem tömegnyomorban,
egy szobában többen összezsúfoltan él-
nek, mint egyes helyeken, hanem min-
denkinek van saját szobája, fürdõszobája,
az emberi méltóságuknak megfelelõ ellá-
tást és gondozást kapnak. Meg akarjuk
tartani azt a szintet, amit eddig biztosítot-
tunk az otthon lakói számára. Sajnálatos,
hogy a jelenlegi kormány ezt nem támo-
gatja, sõt bünteti. A múlt héten, amikor
az elsõ dolgozónktól, az élelmezésveze-
tõnktõl búcsúztunk, mindenki meg volt
rémülve, hogy most mi lesz. Azóta már
nincs félelem a szívünkben. Isten eddig is
gondoskodott rólunk, ezután is fog. A
bizonytalan helyzet miatt egyelõre fél-
éves szerzõdéseket kötünk mindenkivel.

Hargitai Lajos

Mi lesz az idõsek
otthonával?

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások
Február 1. és 28. között kell benyújtani a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet értelmé-
ben az agrár-környezetgazdálkodási támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek-
nek a kifizetési kérelmet.
A jogosult gazdálkodók az elõre kitöltött kérelemcsomagokat január 24-tõl vehe-
tik át a falugazdászoktól. A kitöltött és aláírt kérelemcsomagokat térképekkel
együtt 2006. február 28-ig lehet leadni a falugazdászoknál. Lehetõség van a postán
történõ feladásra, de ebben az esetben is javasolt, hogy a kitöltött kérelmeket a
postázás elõtt a falugazdászok átnézzék.
Azok az ügyfelek, akik rendelkeznek helyt adó vagy részben helyt adó agrár-kör-
nyezetgazdálkodás támogatási határozattal, de február 10-ig nem kapnak a falu-
gazdásztól vagy postán keresztül kifizetési kérelemcsomagot, feltétlenül keressék
fel az MVH megyei kirendeltségét.

Bögyös Zsolt falugazdász

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
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Kellenek-e a genetikailag módosított
(GMO) szántóföldi növények?

1. rész

Az országgyûlés nemsokára arról dönt, hogy jó lesz-e nekünk,
ha akár már az idén szabad lesz nálunk is a genetikailag módosí-
tott növényeket termeszteni, azaz hogy lehetõvé tegyék-e ter-
mesztésüket és forgalmazásukat hazánkban is. Hogy ez a lát-
szólag egyszerû kérdés valójában mekkora horderejû, azt sokan
nem is tudják.
A szóban forgó növények — élükön egy kukoricával — olyan új
fajták, melyek természetes körülmények között nem fordulnak
elõ. A genetikailag módosított kukorica például egy baktérium
génjét is tartalmazza, amelynek hatására a kukorica minden
sejtje egy mérgezõ vegyületet (toxint) termel, amely valamilyen
kártevõ rovart elpusztít. Mások, például egy GMO-repcefajta,
pedig egy beültetett gén hatására egy totális — azaz minden nö-
vényt kipusztító — gyomirtó szerrel szemben válik genetikailag
ellenállóvá.
Ma Magyarország az EU által jóváhagyott moratórium alapján
még mentes a GMO-növényektõl. Az országgyûlés könnyelmû
döntése azonban ezt a helyzetet egyszer s mindenkorra megvál-
toztathatja.
A GMO-fajták elõnyeit — a mihamarabbi engedélyezést elõse-
gítendõ — az érdekelt cégek (élükön az amerikai Monsan-
to-val) és képviselõik mindenfelé fennen hirdetik. Legfõbb ér-
vük, hogy csak e növényekkel biztosítható az emberiség növek-
võ szükségletének kielégítése, és az éhezés megszüntetése a vi-
lágban. Ugyanakkor e növények termesztése Magyarországnak

is nagyon elõnyös. A mérget termelõ kukorica termesztése
ugyanis a hagyományosnál környezetkímélõbb, használatával
pedig magasabb hozamot (kisebb veszteséget) remélhet a ter-
mesztõ. A növényvédõ szernek ellenálló fajtáknál viszont
kevesebb szert kell majd használni, ráadásul e szerek a ma
használatosaknál környezetkímélõbbek is.
Ne áltassuk magunkat! Európa és Amerika élelmiszerraktárai
tele voltak és vannak a GMO-növények termesztése nélkül is.
Lenne mivel segíteniük a világ éhezõin, mégsem teszik. Helyet-
te azokat támogatják, akik kevesebbet termelnek, állataikat le-
vágják, földjeiket nem mûvelik. Az éhezõ országok pedig azért
nem kapják meg a raktárban álló élelmiszereket, mert nem tud-
nak érte fizetni. Így aztán õk éheznek tovább, miközben egye-
sek a génmódosított növények humanitárius fontosságáról
akarnak meggyõzni bennünket.
A GMO-fajták szószólói nemigen beszélnek arról, hogy tudo-
mányosan megalapozott ismereteink a várható hatásoknak csu-
pán egy kisebb részérõl vannak, s azok sem mindig tekinthetõk
elfogulatlannak. A hatásvizsgálatok túlnyomó részét ugyanis
vagy maguk a fajtatulajdonos cégek, vagy pedig az általuk fize-
tett kutatócsoportok és intézetek végezték, azaz a független
vizsgálatok száma minimális. Azokat a kísérleti eredményeket
pedig, amelyek a GMO-fajták káros hatásaira utalnak, egysze-
rûen a szõnyeg alá söprik, vagy elhallgatják. E kísérletek ered-
ményei szerint a génmódosított kukorica fogyasztása komoly
egészségkárosodáshoz vezethet az embernél is, amire elsõként
éppen egy Angliában dolgozó magyar származású kutató, Pusz-
tai Árpád hívta fel a figyelmet. Ez már önmagában is figyelmez-
tetõ jel kellene, hogy legyen. A jelenleg rendelkezésre álló
összes kísérleti eredmény alapján pedig már egyértelmûen csak
az állapítható meg, hogy a GMO-kukorica fogyasztásának emberi
szervezetre gyakorolt hatása kielégítõ részletességgel nem vizsgált,
ártalmatlansága megnyugtató mértékben nem igazolt. Ezt csak te-
tézi, hogy mindezidáig még arra sincs részletes, tudományos
vizsgálat, hogy milyen hatásai lehetnek a kukorica által termelt
méregnek más élõlényekre, a talajra, az ivóvízre, bár a kezdeti
eredmények már itt is legalább óvatosságra intõek. Mégis, mi-
hamarabb be akarják nálunk is vezetni a GMO-fajták termesz-
tését. Vajon Ön, kedves olvasó, mindezek tudatában szeretne
olyan húst, kukoricát tartalmazó terméket fogyasztani, amely a
kukoricamoly ellen termelt és az emberre ismeretlen hatású
mérget vagy annak származékait tartalmazza? S vajon gyerme-
keit etetné-e velük?
Jövõ héten folytatjuk.

Lendvai Gábor

A Fidesz jelöltje
Varga Mihály, a Fidesz—Magyar Polgári Szövetség alelnöke
mutatta be Lengyel Zoltánt, a 6-os számú választókörzet or-
szággyûlési képviselõjelöltjét szerdán, egy sajtótájékoztató
keretében, Sárbogárdon.
Lengyel Zoltán elmondta: az országgyûlésben a megye rend-
kívül elmaradott déli térségének fejlesztését szorgalmazza.
A Fidesz programjában kiemelt fontosságú, hogy megépül-
jön az M8-as út Sárbogárdnál, és a mezõgazdaságból élõk
helyzete javuljon.
A Lengyel Zoltánnal készült interjút lapunk következõ szá-
mában olvashatják.

Hargitai Lajos
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Ágotai
mozaik

Hagyományainknak megfelelõen a 2005.
év utolsó tanítási napján tartotta iskolánk
karácsonyi mûsorát. A kultúrházban,
ahogy szokták mondani, egy gombostût
sem lehetett leejteni. Az elsõ és a máso-
dik osztály adott rövid mûsort, valamint
fellépett a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola
tánccsoportja, a citerazenekar valamint
az iskola énekkarai.
A felsõsök bemutatták az abai iskola által
meghirdetett „Karácsonyi népszokások”
címû versenyen arany minõsítésben ré-
szesült betlehemi játékot. A mûsor után
került sor a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványtól nyert ajándékcsomagok kiosztá-
sára, melyben 16 család részesült.
Második alkalommal emlékeztünk meg a
magyar kultúra napjáról két pályázat ki-
írásával: a rajzpályázat a magyar mesevi-
lág témaköréhez kapcsolódott, a leadott
70 mû közül díjban részesültek a követke-
zõ tanulók: I. helyezést ért el Roszkopf
Anita (7. osztály) és Handa Soma (4. osz-
tály); II. helyezettek lettek: Bíró Balázs
(8. osztály) és Németh Erzsébet (3. osz-
tály).
Az irodalmi pályázat témaköre a könyv-
ajánlás volt. Erre 22 pályázat érkezett, a
gyõztes két pályázatot Németh Viktória
6. osztályos és Gula Bianka 4. osztályos
tanulók írták. A díjazottak oklevelet kap-
tak és tárgyjutalomban részesültek, ame-
lyet a tanulók által készült pályázatok
kiállításának megnyitóünnepségén ve-
hettek át.
Elkezdõdött az építkezés az intézmény
területén, amelynek során 6 új tanterem-
mel bõvül iskolánk, valamint sor kerül a
jelenlegi épület felújítására is. Várhatóan
még az idei évben birtokba vehetik a
tanulók az új tantermeket.

Józsa Gáspár

Himnuszfõpróba
Nyilvános fõpróbát tartottak a zeneisko-
la növendékei Jákob Zoltán vezetésével a
miklósi református gyülekezeti terem-
ben, vasárnap délután. A magyar kultúra
napjára készült összeállítást adták elõ,
amivel a hétfõi iskolai rendezvényen lép-
tek föl. A gyerekek (Szummer Ádám—
trombita, Hegedûs Zsófia—klarinét,
Mezõ Bálint—gitár, Koska György—te-
nor, cintányér és csörgõdob, Varga Má-
tyás—altfurulya, Varga Júlia és Pacai
Marietta—furulya) és Jákob Zoltán az
angol, izraeli, német, japán, francia, spa-
nyol himnuszt játszották el, de persze
csak azután, hogy közösen elénekeltük a
magyar Himnuszt.
A zeneszámokat Jákob Zoltán érdekes
történetekkel fûszerezte. Végül nemzeti
imánk történetérõl, egyházi gyökereirõl,
bibliai vonatkozásairól, dallamvilágának
sajátosságairól mesélt. Arra is rávilágí-
tott a zene oldaláról, milyen lehetséges
tényezõk okán nem becsülik meg ma so-
kan annyira Kölcsey és Erkel több mint
180 éve íródott mûvét, mint régen.

Remélhetõleg a mi Himnuszunk nem jut
arra a sorsra, mint egyes országokban,
ahol lecserélték a régi nemzeti énekeket.
Ez rajtunk, mindnyájunkon múlik!
Az esemény mivel mással is zárulhatott
volna, mint a Szózattal.

Hargitai Kiss Virág

Könyvajánló
Móra Ferenc:

KINCSKERESÕ
KISKÖDMÖN

Móra ebben a könyvben is, mint majd-
nem minden ifjúsági mûvében, saját gyer-
mekkorát idézi. Szép magyar nyelvével,
könnyes humorával a Kincskeresõ kis-
ködmön a magyar gyermekirodalom
egyik gyöngyszeme. Gergõrõl, egy kisfiú-
ról szól a mese, akinek az apja, az öreg
szûcs, gyönyörû kisködmönt varr, de a
ködmön csak akkor kényelmes, ha az, aki
hordja, emberül viselkedik; amikor
rosszat tesz, szorítani kezd. Ez a mesebeli
kiskabát a szegény falusi gyerek hûséges
kísérõje a „kincskeresõ” utakon. Amikor
kell, figyelmezteti is a gazdáját, hogy a
„kincset” a szegénységgel küszködõ apa,
a csendes, jóságos anya és a körülötte élõ
falusi emberek körében keresse. A
gyermekkor álomvilágán átsejlõ valósá-
gos történeteket Reich Károly ihletett
rajzai kísérik.
Azért ajánlom ezt a könyvet, mert egy
kisfiúról és a családjáról szól, akik szegé-
nyek voltak. Gergõnek, a „kisfiúnak” az
édesapja varr egy ködmönt, ami mindig
rajta van. Gergõ nagyon szerette a szüle-
it. A szeretet tükrözõdik benne.
Mi is a szeretet? Sajnos sokan nem tudják
a mai világban. Ebben a rohanó világban

már sokan elfelejtenek szeretni. Ez na-
gyon szomorú dolog, mert sokan megfe-
ledkeznek az idõsebbekrõl, öregekrõl.
Sokakat az sem érdekel, ha egy szegény
koldulót látnak. Sajnos, ilyenek vagyunk
mi emberek. Mennyit változott a világ —
gondolják elõdeink. Akármilyen szegény
családról van szó, a szeretet mindig
megnyilvánul, talán még jobban is, mint a
gazdagoknál.
A kisfiú elindul kincskeresõ útra, hogy
édesapja és édesanyja sorsa jobbra for-
duljon. Gergõ a ködmönben indul útnak,
de ha rossz ember viseli a ködmönt, ak-
kor azt szorítja. Hogy sikerül-e kincset ta-
lálnia, az kérdés. Megtudhatod, ha elol-
vasod a regényt. „A legnagyobb kincs
akkor is csak egy szó: SZERETET.”
Azoknak az embereknek ajánlom ezt a
könyvet, akik kíváncsiak egy kisfiú életé-
re. Nagyon tanulságos, a szeretetrõl és
békességrõl szól. Akármilyen szegény is
az ember, ugyanúgy kell vele bánni, mint
a gazdagabb emberekkel. Csak olvasd el
és gondolkozz el rajta egy kicsit. Meglá-
tod, igazat mondtam. Én már olvastam.

Németh Viktória 6. osztályos tanuló

Nyomtatás és másolás
felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja

a Bogárd és Vidéke Nyomda.
Brosúra, névjegy, meghívó, szórólap, plakát,

füzet, könyv, 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), tel.: 06 (25) 508 900.
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Devils—Pusztaegresi Fiúk 1-2 (1-1)

Vezette: Gerse F. Devils: Ocsovai, Ko-
vács, Huszár, dr. Pátzay, Dravecz. Csere:
Danicsek, Lajtos, Téglás. Pusztaegres:
Ébl, Schmidt, Holcz L., Holcz T., Tóth.
Csere: Bosnyák, Õri Gy., Varjas.
A tabella utolsó két helyén álló csapat
„ki-ki mérkõzést” játszott, némi puszta-
egresi fölénnyel. Nem bírtak egymással a
csapatok, egy gól ide, egy gól oda: az elsõ
félidõ döntetlennel végzõdött. A második
játékrészben helyzet itt, helyzet ott, végül
a labda utat talált a Devils kapujába. Ezzel
megszerezte elsõ gyõzelmét a bajnokság
során a Pusztaegres. Így természetes, hogy
a tabellán is helyet cseréltek. Góllövõk: dr.
Pátzay illetve Bosnyák (2).

Vasutas—Haladás 6-2 (2-1)
Vezette: Gerse F. Vasutas: Kehl, Roz-
gonyi J., Magyar, Fövenyi, Flögl. Csere:
Rozgonyi, Guszejnov, Rozgonyi G. Hala-
dás: Géczi, Szalai, Balogh, Hollósi, Szántó
K. Csere: Kiss J.
Az ászait nélkülözõ Haladás szerzett ve-
zetést, de ez nem sokáig tartott, mert húsz
másodperc múlva elõbb egyenlített, majd
a vezetést is megszerezte a Vasutas, me-
lyet már nem engedett ki a kezébõl. Ez le-
hetett volna nagyobb arányú is, ha Magyar
nem annyira önzõ. Góllövõk: Flögl (2),
Fövenyi, Magyar (3) illetve Hollósi, Ba-
logh.
Miklós-Cece—B. B. Truck SE 6-0 (1-0)
Vezette: Gerse F. Miklós-Cece: Gyenes,
Kiss P., Klazer, Erdélyi, Kiss J. Csere:
Démuth, Kokics, Salamon. B. B. Truck:
Csendes, Balázs, Dobrovótzki, Simon,
Zádori. Csere: Kovács.
Lassú iram, öreguras tempó, keveset moz-
gó játékosok. Hiába, kivárásra játszott
mindkét csapat. Elõször a B. B. Truck hi-
bázott, ezt használta ki a rutinosabb Mik-
lós-Cece csapata, és ez az egy gól lett a fél-
idõ eredménye. A második félidõben az-
tán kijött a két csapat közti különbség,
mely gólokban is megmutatkozott. Góllö-
võk: Kiss J., Erdélyi (3), Klazer, Kiss P.

Vidámfiúk—Twister 2-4 (2-1)
Vezette: Fekete L. Vidámfiúk: Huszti L.,
Oláh, Horváth, Kovács, Keresztyén.
Twister: Bajer, Szabó Gy., Balogh, Papp,
Szabó L. Csere: Bognár, Katona, Molnár.
Az azonos erõt képviselõ csapatok a mér-
kõzésen ellentétes félidõket játszottak. A
fegyelmezetlen, többet futó Twister — an-
nak ellenére, hogy a Vidámfiúk nagyon
sok helyzetet hagytak ki —, megérdemel-
ten nyerte meg a mérkõzést, így helyet cse-
réltek a tabellán. Bár ez a három pont
egyik csapat számára sem elegendõ arra,
hogy a következõ bajnokságot is a felsõ
ágon játsszák. Sárga lap: Szabó Gy. Gól-
lövõk: Kovács K. (2) illetve Szabó L. (2),
Papp (2).

Enying—Old Boys 10-2 (5-1)
Vezette: Fekete L. Enying: Varga, Pudel-
ka, Csányi, Körmendi II., Vass F. Csere:
Körmendi I. Old Boys: ifj. Porkoláb, Vass

I., Kovács, Tóth, Soós. Csere: Huszár,
Mikuli.
Meglepetésre szöglet után Pudelkáról sa-
ját kapujába pattant a labda, ezzel az ön-
góllal vezetett az Old Boys. Nem sokáig
örülhettek a vezetésnek, mert hamar
egyenlített az Enying. Huszár hagyott ki
két nagy helyzetet, közben megszerezte a
vezetést a listavezetõ. Ettõl kezdve az tör-
tént a pályán, amit akartak. Derekasan
küzdött az Old Boys, de a nagyobb arányú
vereséget nem tudta elkerülni. Góllövõk:
Körmendi II. (3), Vass F. (4), Pudelka (2),
Csányi, illetve Pudelka (öngól), Kovács.

Sárkeresztúr KIKE—OMV 3-4 (1-1)
Vezette: Fekete L. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szauervein, Sütõ. Csere: Len-
gyel. OMV: Nagy, Örkényi, Zsebõk, Grá-
czer, Killer. Csere: Domján, Sinka.
Végre egy jó mérkõzés vasárnap. Az elsõ
félidõben nem bírt egymással a két csapat.
Szoros volt a második félidõ is, elõbb az
OMV szerzett vezetést, de egyenlített a
KIKE. Szöglet után védelmi hibából
elõnyt szerzett a KIKE, ezután egyenlített
az OMV, majd mandinerbõl elõnyhöz ju-
tott, melyet a lefújásig meg is tartott. A
KIKE veresége a Memphisnek kedvezett,
most már kizárólagosan rajta múlt, hogy
tud-e élni az elõnnyel. Sárga lap: Hajdin-
ger. Góllövõk: Szauervein, Lengyel, Sütõ
illetve Sinka, Gráczer, Domján (2).

DKS—Toledó 2005
Vezette: Fekete L. DKS: Suplicz, Kele-
men, Szabó, Domján, Mondovics. Csere:
Kassai, Somogyvári. Toledó: Horváth I.,
Csuti T., Soós, Barabás R., Kiss L. Csere:
Barabás B., Kiss A., Horváth Zs.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés. Elõbb
a DKS, majd a Toledó volt eredményes.
Elszabadult a pokol, mert a Toledó játé-
kosai nem tudták tartani Kelement. Az el-
sõ félidõ eredménye önmagáért beszél. A
fiatalok önzõ játékot mutattak, elsõsor-
ban Barabás R., aki elszállt önmagától. Így
nem lehetett más az eredmény, mint a ve-
reség. Góllövõk: Kelemen, (4), Domján,
Mondovics (2), Kassai illetve Barabás R.,
Kiss A.

Extrém—Krencz Nagyker 3-2 (1-0)
Vezette: Fekete L. Extrém: Vörös, Pálin-
kás, Dévényi, Horváth, Juhász. Krencz:
Pálinkás, Simon, Ragyamóczki, Kõvágó,
Gyenis. Csere: Halász, Somogyi, Petro-
vics, Vámosi.
Az Extrém vezetése után ellaposodott a
játék a Krencz csapat alibi játéka miatt. Ez
a csere nélkül játszó Extrémnek kedve-
zett. A második félidõben az Extrém még
további két góllal növelte az elõnyét.
Visszafogta a játék iramát, és így tudott
szépíteni a Krencz-csapat. Amit az Ext-
rém mûvelt pár forduló alatt, az kiemelke-
dõ teljesítmény. Góllövõk: Horváth, Ju-
hász (2) illetve Somogyi, Halász.

Memphis Plusz—Arsenal 3-2 (1-0)
Vezette: dr. Tihanyi L. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Molnár, Simon. Csere:
Lóth, Tar, Zámbó. Arsenal: Haray, De-

recskei, Érsek, Lukács, Veres P. Csere:
Kiss R., Máté K., Veres G.
A két kapus közötti különbség eldöntötte
a három pont sorsát. Becsületesen küz-
dött az Arsenal, de hiába, ha… Megérezte
Salga hiányát a Memphis, annak ellenére,
hogy a rájuk nehezedõ teher súlya alatt
hozták a kötelezõ gyõzelmet, átvették a
vezetést a tabellán. Sárga lap: Simon, il-
letve Lukács. Góllövõk: Herczeg, Simon,
Takács illetve Veres P., Lukács.

Taki Team—Magnum 7-0 (2-0)
Vezette: dr. Tihanyi L. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Rohonczi R., Geiger, Ro-
honczi G. Csere: Iván, Juhász, Király.
Magnum: Györök, Ragyamóczki, Vinkl-
mann, Csõgör, Bor. Csere: Mádi.
Jó iramban folyt a mérkõzés. Meghatáro-
zó volt a Magnum játékában, hogy Bor sé-
rülten vállalta a szereplést. Gólerõsen ját-
szott a Taki Team, ráadásul még sok zic-
cert ki is hagytak. Emberelõnyben játszott
a Magnum, de ezt sem tudták kihasználni.
Rossz volt nézni szánalmas játékukat, egy-
re lejjebb csúsznak a tabellán, pedig több-
re képes e csapat. Sárga lap: Rohonczi G.
Kiállítás: Rohonczi G. 2 perc. Góllövõk:
Rohonczi M., Geiger (4), Juhász, Iván.
Az elmúlt fordulóban lejátszott Taki Te-
am—OMV mérkõzés gólarányát helyesen, a
pontokat tévesen jegyeztem a tabellán, ezért
a két csapat elnézését kérem. A tabellán a
helyesbítést végrehajtottam. (G. F.)

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Memphis Plusz 10 2 1 51-23 32
2. Sárkeresztúr KIKE 10 1 3 73-37 31
3. OMV 10 - 4 77-36 30
4. Extrém 8 3 3 48-35 27
5. Krencz Nagyker 7 3 4 45-32 24
6. Flamengó 5 3 5 36-45 18
7. Taki Team 5 2 7 44-37 17
8. Magnum V. Bt. 5 1 7 40-45 16
9. Arsenal 3 1 10 28-34 10
10. Twister 1 2 10 21-66 5
11. Vidámfiúk 1 2 10 27-83 5

Góllövõlista állása:
I. Sütõ Zoltán 23 gól, II. Gráczer László
22 gól, III. Salga Géza, Bor József,
Geiger Zoltán 21 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 13 - - 115-15 39
2. DKS 10 - 3 63-39 30
3. Miklós-Cece Öf. 9 - 5 70-25 27
4. Légió-Fair Kft. 9 - 4 62-22 27
5. Haladás 8 - 5 51-30 24
6. Toledó 2005 8 - 6 62-56 24
7. Vasutas 7 - 7 67-54 21
8. Old Boys 5 - 9 46-85 15
9. B. B. Truck SE 3 1 10 18-75 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 12 15-74 4
11. Devils 1 - 13 16-124 3

Góllövõlista állása:
I. Vass Ferenc 33 gól, II. Vas Tamás 29
gól, III. Pudelka Krisztián 27 gól.

Záró rendezvény, sportbál
március 25-én lesz.

— G. F. —



Bogárd és Vidéke 2006. január 26. HÍREK, ESEMÉNYEK 11

Ellátták a baját
S. L. munkanélküli, valamint G. Cs. bün-
tetlen elõéletû, foglalkozásnélküli sze-
mélyek január 10-én, 22.10 óra körüli
idõben Sárbogárd, Ady E. út 103. szám
alatti Fanny presszó elõtt tettleg bántal-
mazták H. I. sárbogárdi lakost, aki a bán-
talmazás következtében súlyos sérülése-
ket szenvedett. A bántalmazottat kór-
házba szállították.

Sonka, kolbász
a sláger

Ismeretlen tettes január 9-re virradóra
Cs. I. sárbogárdi lakos udvarán lévõ mel-
léképületbe kapuleemelés módszerével
bement, annak füstölõjébõl sonkát, sza-
lonnát; a tulajdonos fiának melléképüle-
tébõl Stihl motoros fûrészt, Black&Dec-
ker fúrógépet, sarokcsiszolót, villáskulcs-
készletet, benzinnel teli mûanyag kanná-
kat tulajdonított el. Lopási kár kb. 80.000
+100.000 Ft.
Ismeretlen tettesek január 10-re virradó-
ra több sáregresi lakoshoz betörtek. P.
L.-hez lakatfelfeszítés módszerével men-
tek be, füstölt húsárut kb. 100.000 Ft ér-
tékben vittek el; A. L.-tõl Husqvarna mo-
toros fûrészt, Stihl fûnyírót tulajdonítot-
tak el kb. 180.000 Ft értékben; Sz. J.-né
kamrájába is ajtóbefeszítés módszerével
mentek be, szalonnát, szalámit, kolbászt
vittek el kb. 40.000 Ft értékben; K. I. Gy.
telkére kerítésbontás, ajtókifeszítés
módszerével hatoltak be, ott eltulajdoní-
tás nem történt. Sz. J. A.-né 2 db tárolójá-
nak vasajtaját megrongálták, a lakattal
lezárt füstölõhelyiség lakatját megron-
gálták, eltulajdonítás itt sem történt, a
rongálási kár kb. 40.000 Ft. S. M. I. nyári
konyhája ajtaját befeszítették, kutatást
végeztek, a füstölõbe lakatlefeszítés
módszerével mentek be, és kolbászt vit-

tek el. A csukott, de nem zárt Suzuki
személygépkocsiból zseblámpát tulajdo-
nítottak el. A rongálási kár kb. 2-3.000 Ft.
Ismeretlen tettes január 12-re virradóra
ajtóbefeszítés módszerével behatolt a
Pusztaegres, Köztársaság tér 13. szám
alatti vegyesboltba, és különféle árut,
szalámit, kolbászt, gyümölcsöt tulajdoní-
tott el. Lopási kár kb. 111.000 Ft.
M. V. hantosi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki január 12-re virra-
dóra ajtóbefeszítés módszerével behatolt
Zrínyi u. 32. szám alatti épülõfélben lévõ
lakásukba, ahonnan számítógépet, Vide-
oton erõsítõt, DVD-filmeket, szerszá-
mosládákat, különféle italokat tulajdoní-
tott el. Lopási kár kb. 140.000 Ft. Rongá-
lási kár kb. 20.000 Ft.
Ismeretlen tettes behatolt a Közép-Han-
tos Kft. telephelyére lakatlevágás mód-
szerével, ahonnan 1 db motoros fûkaszát
tulajdonított el. Lopási kár kb. 92.000 Ft.

Fosztogatók
a Papföldön

Ismeretlen tettes január 15-re virradóra
Sárbogárd, Munkácsy u. 10. szám elõtt
parkoló Scania tehergépkocsiból 2 db
poroltót szakszerûen — fülek kikapcso-
lásával — eltulajdonított, mellyel kb.
30.000 Ft kárt okozott.
Ismeretlen tettes január 15-re virradóra
Sárbogárd, Elõd vezér út 2. szám elõtt
parkoló Scania tehergépkocsiról 2 db ak-
kumulátort tulajdonított el kb. 140.000 Ft
kárt okozott.
Ismeretlen tettes január 16-ra virradóra
Sárbogárd, Elõd vezér út 2. szám alatti
irodaépületbe lakatlefeszítés és álkulcs
használatával bement és számítógépmo-

nitorokat, illetve a raktárhelyiségbõl
láncfûrészeket tulajdonított el. Lopási
kár kb. 400.000 Ft, míg rongálással kb.
500 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes január 16-ra virradóra
Sárbogárd, Arany J. u. 1. szám alatt par-
koló MAN tehergépkocsiról 2 db akku-
mulátort tulajdonított el, mellyel kb.
100.000 Ft kárt okozott.

A magyar kultúra napja a sárszentmiklósi iskolában
Január 23-án, délután, színes programmal ünne-
peltek a magyar kultúra napján a Sárszentmik-
lósi Általános Iskola tanulói és nevelõi. Nagy
Sándor igazgató úr megnyitó szavai után a jelen-
lévõk közösen énekelték a magyar Himnuszt,
majd a zeneiskola helyi növendékei más népek
(angol, izraeli, japán, francia, spanyol) himnu-
szait mutatták be. A közös megnyitót követõen a
gyerekek egyik része a könyvtárban rövid részle-
tek felolvasásával mutatta be kedves olvasmá-
nyát, másik részük pedig az iskolában vehetett
részt a szépkiejtési versenyen.

A szépkiejtési verseny eredménye:
5-6. osztály: I. Bogárdi Tamara 6.b; II. Lajtos
Petra 5.b; Parnicsán Patrik 6.a; III. Tóth Tamás
6.b; Raffai Gergõ 5.a;
7- 8. osztály: I. Simon Anna 8.c; II. Holcz Anita
7.a; III. Mezõ Bálint 8.a.

— való —

Választások
Sólyom László köztársasági elnök az
országgyûlési képviselõválasztások
elsõ fordulóját április 9-én, vasárnap-
ra írta ki. A 6-os választókörzetben ed-
dig négy párt állított jelöltet. A Fidesz
Lengyel Zoltánt, az MDF Terner
Irént, az MSZP dr. Szabadkai Ta-
mást, az SZDSZ Sándor Endrét jelöl-
te.
Az MSZP Fejér megyei jelöltjeit Sze-
keres Imre mutatta be kedden, dél-
után Székesfehérváron, az iparkama-
ra székházában.
Lengyel Zoltánt, a Fidesz jelöltjét
Varga Mihály, a Fidesz—MPSZ alel-
nöke szerdán, Sárbogárdon tartott
sajtótájékoztatóján mutatta be.
Várható, hogy más pártok vagy cso-
portosulások is állítanak még jelöltet,
sõt, egyéni jelöltek is indulhatnak az
országgyûlési képviselõségért.

/H/
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Tükör által homályosan
Akik ismerték a mamát, kivétel nélkül iri-
gyelték. Szép volt, elegáns volt, agyonkí-
mélt volt. Férje kényeztette azzal, hogy
mindent megadott neki professzori fize-
tésébõl. S, hogy õ mégis elment tanítani,
az is a kényeztetéshez tartozott. „Hadd
hasznosítsa az oklevelét! Hadd járjon
emberek közé!” — így a férje. Pedig sem
társadalmi, sem anyagi helyzetük nem
követelte volna meg, hogy õ is dolgozzon.
Így lett „passzióból” kenyérkeresõ.
Ismerõsei ekkortól még jobban irigyel-
ték. Ugyanis majd minden nap az iskola
elõtt várta az egyszem lánya, az okos,
kedves, egyszem lánya. Aki mellette, bár
harminc évvel fiatalabb volt, mindig szür-
ke egérnek tûnt. Mert a divat szerint — a
mama öltözött. Fodrászhoz hetente — a
mama járt. Kalapot, kesztyût — csak a
mama viselt. A lánya azért várta, hogy
együtt menjenek bevásárolni. A mama
csak rámutatott az árura, a lánya rakta a
kosárba. A kesztyû még a pénztárnál sem
került le a mama kezérõl: könnyed moz-
dulattal fizetett úgy is. Közben ragacsos
(sáros, morzsás) árut a lánya rakta át a
cekkerbe, amiket természetesen õ vitt
aztán a mama balján hazáig. A mama
napi terhe a retikülje volt.
— Ez azért túlzás! — súgták az ismerõ-
sök, amikor a lány, egyetemistaként is,
még mindig majd minden nap várta, gar-
dírozta, kiszolgálta a mamát. Az évek
múlása is csak a lányon látszott. Õ õszült,
a mama haját évtizedek óta ugyanaz az
árnyalatú festék színezte.
— Nem szégyelli magát, így kiszipolyozni
azt a szegény lányt? Csak ezért, hogy õ
mindig úgy nézzen ki, mint akit skatulyá-
ból húzták volna ki! — sziszegték a vitrio-
los nyelvek a háta mögött.
— Hogy neked milyen jó kislányod van,
drágám! — mézesmázaskodtak a sunyib-
bak.
— Bizony nagyon jó kislányom van, pedig
nem várom el tõle, hogy így kíméljen! De
õ szívesen teszi, magától! — magyarázta
a mama, bár jóformán senki nem hitte el
neki. — Nem tudom, miért ilyen jó
hozzám!
Így rakta, rakta dugig a mérleg egyik ser-
penyõjét a lány, úgy, hogy közben egyre
kiáltóbban üres maradt a másik… Ahová
a mamának kellett volna ejtegetnie
valamit.

Férjhez ment a lány, és gyors egymás-
utánban három gyereke született. Ekkor
persze nem tudott olyan sokat segíteni a
mamának, mint korábban. Az õ serpe-
nyõje úgyis hosszú ideje dugig volt, a
mamáé meg majdnem üres…
Aztán megmozdult a mérleg.
A harmadik gyereke még egyéves sem
volt, amikor panaszkodni kezdett a lány.
Elõször csak magának, majd a férjének,
nehogy izgalmat okozzon a mamának.
„Ki kell vizsgálni!” — mondta az orvos. A
három gyerekhez a férj vett ki szabadsá-
got arra az egy hétre, hogy kíméljék a
mamát.
De az egy hétbõl kettõ lett, meg három, a
kivizsgálásból pedig egy sürgõs mûtét.
A mama elõször csak vacsorára hívta el a
võt a gyerekekkel. Két hét múlva már õ
vitt nekik vacsorát. A harmadik héten
már ebédet fõzött. A negyedik héten reg-
gelit is adott. Öt hét múlva, amikor haza-
adták a lányát, már egész nap náluk volt.
Igaz, a professzor férj vásárolt be min-
dennap lista alapján, és a húga vitte a
szennyest a patyolatba. Ekkor még beteg
lányával egyidejûleg délutánonként lepi-
hent a mama is, ahogy egész életében
megszokta.
De a lány csak nem állt talpra. A panaszai
nem múltak el, sõt megszaporodtak. A
második kórházi tartózkodás alatt a ma-
ma még hazajárt a férjhez aludni, bár
egész nap lánya családjánál dolgozott. A
harmadik beutaláskor szó nélkül átköltö-
zött férjestõl a vejéhez, mondván: „ho-
gyan fogsz te dolgozni, ha minden éjjel föl
kell kelned a kicsikhez?”
Fodrászhoz elõbb csak kéthetente jutott
el. Aztán havonta. Amikor pedig a lányát
hazaadták harmincöt évesen, gyógyítha-
tatlanul, örült, ha a húga hathetente le-
nyírta elhanyagolt haját.
Kisírni akkor tudta magát, amikor a lá-
nyától elment az orvos és az a morfi-
um-injekciótól végre elaludt. Éjjel és
nappal ápolta az elõbb ötven, negyven,
majd harminc kilogrammra sorvadt lá-
nyát, a három kisgyereket, a tragédiától
kábult vejét és a síró, kétségbeesett férjét.
Az utcán akkor jelent meg újra, amikor
már eltemették a lányát és a veje ideg-
összeroppanással, férje pedig szívpana-
szokkal kórházban feküdt. A három árva
még aludt reggelente, amikor õ már ha-

zafelé tartott a cekkerekkel — igaz, még
mindig kalapban és kesztyûben, össze-
szorított szájjal és könnyekkel a szemé-
ben.
Ahogy az évek múlnak és már a legkisebb
is iskolás, már segítõje is akad. A három
árva. Hátukon táska, kezükben torna-
zsák, de a szabad kezükkel egy kis kosarat
visznek, vagy megfogják a nagymama
szatyrának fülét, hogy neki könnyebb le-
gyen.
Mindenki hallgat. A korábbi „okosok”
némák. Nem értik: mi történt. Nem értik,
hogy a mérleg egyensúlyba került! Õk
ilyesmihez nem értenek.
De majd a mennyben, ahol õ nem lesz ka-
lapos és kesztyûs, de a lánya sem lesz rák-
ban elégett roncs, ott, a mennyben, tu-
dom, hogy a lány kedvesen rákacsint
majd a mamára és annyit mond: „Ugye,
te tudtad, mami, amit senki nem értett?
Én azért kíméltelek téged, hogy fel tudd
majd nevelni a három árvámat!”
És õk ketten tökéletesen fogják érteni
egymást.

(Forrás: Riskóné Fazekas Márta:
Tükör által — színrõl színre)

Golgota Keresztény Gyülekezet biblia órái

Vajtán: Zichy-kastélyban, csütörtökönként, 19.30 órakor;

Sárbogárdon: a mûvelõdési házban keddenként, 19.00 órakor.
e-mail: sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

„Mert most tükör által homályosan
látunk, akkor pedig színrõl színre.
Most töredékes az ismeretem, akkor
pedig úgy fogok ismerni, ahogyan en-
gem is megismert az Isten. Most azért
megmarad a hit, remény, szeretet, e
három, ezek közül pedig legnagyobb
a szeretet.”

(1Kor 13, 12-13)

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
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28-án, szombaton, 19 órakor:

Egy szoknya,
egy nadrág

Színes magyar vígjáték

Sóvári Péter Magyarország legjobb
színésze, a nõk mind õt akarják. Kivé-
ve Pintér Ibolyát, a szépséges színész-
nõt. Borsai Lajos szappanoperákat
rendez. Nagyok a tartozásai, de a ter-
vei még nagyobbak. Egy dúsgazdag
mexikói producerasszony érkezésére
vár, akivel következõ sorozatát szeret-
né elkészíteni. Mikor Borsai lecsapja
Sóvári kezérõl Ibolyát, a színész elha-
tározza, hogy nemes bosszút áll, és
felölti Dulcinea de la Rosa álruháját.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Olvassunk egymásnak!
Lázár Ervin mûveibõl olvas-
tak föl diákok, valamint fel-
nõttek a sárbogárdi Mada-
rász József Városi Könyvtár
hagyományos, a magyar
kultúra napja alkalmából
megtartott rendezvényén,
szombaton. Az ifjúsági rész-
leg csordultig telt a fõképp
gyermekekbõl álló résztve-
võkkel és közönséggel. A
mintegy háromórás ese-
mény egyik érdekessége
volt a Pálfán tanító Horváth
Lajos, tanítványa és az otta-
ni iskola igazgatónõjének
elõadása a Négyszögletû ke-
rekerdõ címû könyvbõl.

Hargitai Kiss Virág

Január 20-án, este nyitotta meg Varga László, a Sárszentmiklósi Klubkönyvtár ve-
zetõje a Sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör tagjainak alkotásaiból összeállí-

tott kiállítást. A decemberben, Miklóson kiállított anyag nagy része fölkerült a József
Attila Mûvelõdési Központ kamaratermének falaira és tárlóiba. A kiállítást február
12-éig tekinthetik meg a látogatók naponta, a nyitvatartási idõben.
A kiállítók: Böröczki (Térmeg) Adrienn, Gondos Józsefné, Frõlich Istvánné,
Kristófné Juhász Ildikó, Tiringerné Simon Erzsébet, Tóth Zoltánné és a csoport ve-
zetõje: Varga Lászlóné. — tudósítónktól —

A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be legismertebb mûvét, a
Himnuszt, melynek „születésnap-
ját” a magyar kultúra napjaként ün-
nepeljük.

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 Is-
kola hangszeres és táncos növendé-
kei, a Mészöly Géza Általános Is-
kola tanulói, a Petõfi Irodalmi Szín-
pad tagjai, és a Black Time tánccso-
port. Mûsorvezetõ: Szabó Ildikó.

Az estre a belépés ingyenes.

FOLTVARÁZS kiállításFOLTVARÁZS kiállítás
a mûvelõdési központbana mûvelõdési központban
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Burgundi marharagu
Hozzávalók: 1 kg marhalapocka vagy
nyak, 50 dkg gomba, 20-50 db apróhagy-
ma, 1-1 nagy szál sárga- és fehérrépa, 1
kis zellergumó, nagy doboz sûrített para-
dicsom, 3-4 babérlevél, 1 nagy fej vörös-
hagyma, 1 mokkáskanál kakukkfû, só,
bors, 1 csokor petrezselyem, 7 dl száraz
vörösbor, 3-4 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: az apróra vágott nagy fej
vöröshagymát kevés olajon megfony-
nyasztjuk, beletesszük a 2x2 cm-es
kockákra vágott húst, és nagy lángon
megpirítjuk. Felöntjük annyi vörös-
borral, hogy éppen ellepje, sózzuk,
borsozzuk.
Kb. fél óra múlva tesszük bele a kari-
kákra vágott sárga- és fehérrépát, a ba-
bérleveleket, a sûrített paradicsomot,
a kakukkfüvet, a reszelt zellergumót, 1
csokor apróra vágott petrezselymet és
a tört fokhagymát. Az elpárolgott fo-
lyadékot vörösborral pótoljuk.
Az elkészülés elõtt 30 perccel tesszük
bele a szeletekre vágott gombát és a
20-50 db apróhagymát.
Az ízek jobban összeérnek, ha egy
nappal a fogyasztás elõtt készítjük el.

Gesztenyés piskóta
Hozzávalók: 8 db tojás, 8 kanál cukor, 8
kanál liszt, csipetnyi sütõpor, 1 csomag
gesztenyemassza, 15 dkg vaj, rum, porcu-
kor, 10 dkg tejcsokoládé.
A 8 tojásból, lisztbõl, cukorból, sütõ-
porból a szokásos módon piskótát ké-
szítünk. Kettévágjuk a tésztát, majd a
következõ krémmel töltjük meg: 10
dkg vajat 1 csomag gesztenyemasszá-
val, kevés rummal és ízlés szerint por-
cukorral jól kikeverjük. A tetejére
csokimázat öntünk. 10 dkg tejcsokolá-
dét 5 dkg vajjal gõz fölött felolvasz-
tunk.
Egyszerûen elkészíthetõ, és igen mu-
tatós sütemény.

Nagymama
receptjei

BESZÁMOLÓ EGY FOGADÁSRÓL
Na ezt hallgasd meg!
Elõfordult már az életedben, hogy részt
vettél egy fogadáson? Mi a fene az a foga-
dás? Nálunk falun száz emberbõl egy, ha
tudja. Legfeljebb filmeken látnak ilyes-
mit, de a sorsuk nem engedte meg, hogy
õk maguk is részesei legyenek. A nagy-
apám azt mondaná, hogy az urak kitalál-
ták maguknak ezt a kellemes idõtöltést.
Ott álldogál pár tucat ember általában jól
öltözötten, a kezekben poharak vagy tá-
nyérkák válogatottan finom ételekkel.
Oldalt, asztalokon felhalmozva italok, hi-
deg húsok, saláták, de meleg ételek is,
például nagy tepsikben töltött káposzta,
birkapörkölt. Odamehetsz, veszel abból,
ami megtetszik. És amennyit akarsz. A
vendégsereg iszogat, eszeget. Állva. Ez
elég röhejes és fõleg kényelmetlen, de így
szokás. Alighanem amerikai módi. Ro-
kon munkakörben dolgozó vezetõ sze-
mélyiségek, szakemberek tanácskozásai-
nak záró eseménye volt a fogadás. Erede-
tileg arra találták ki, hogy a résztvevõk
cseveghessenek, eszmét cseréljenek, sõt,
esetleg nagyon fontos, sok-sok ember
sorsát eldöntõ ügyeket megbeszéljenek.
A bor, a pezsgõ, a falatok az oldott han-
gulatot szolgálják. Adódnak váratlan ta-
lálkozások, köttetnek fontos kapcsola-
tok, barátságok, sõt, talán születnek sze-
relmek is.
Mint általában az elit életmódjának, kul-
túrájának más elemei, a fogadás is leszi-
várgott az alsóbb rétegekhez, tehát ma-
napság mondjuk egy tejszövetkezet vagy
amatõr fafaragó közösség is tarthat
fogadást.
A múltkor voltam egy ilyen rendezvé-
nyen szép fõvárosunkban. Épp szabdal-

tam a kis villámmal a süteményemet,
amikor észrevettem, hogy messzirõl, a tö-
megbõl néz valaki. Odajött, megkérdezte
a nevemet.
— Nem volt a maga édesapja fogoly a vi-
lágháború után a Szovjetunióban? – kér-
dezte.
— Dehogynem.
— Fogolytársak voltunk ott — mondta,
és megjelent egy könnycsepp a szeme sar-
kában. — Segítettünk egymásnak, tartot-
tuk egymásban a lelket.
Tehát ötven évvel ezelõtt, abban a na-
gyon régi világban, egy rommá lõtt Euró-
pa keleti zugában, ama birodalomban,
melynek híres dala szerint „Nincs a föl-
dön gazdagabb, szebb ország, Minden em-
ber érzi, hogy szabad”, õk ketten drótkerí-
tés mögött, géppisztollyal az oldalukban
együtt ásták az árkot. Nem volt az gazdag
ország, egy, az út szélén talált marharépa
nagy kincsnek számított, és szabad sem
volt minden ember. Tulajdonképpen
senki nem volt szabad, még maga Sztálin
is üldözési mániában szenvedett.
Az a hadifogolytábor közvetlenül Odüsz-
szeusz kalandjai szomszédságában foglal
helyet a tudatomban, része a magánmito-
lógiámnak. Úgy néztem a stramm, nyolc-
vanöt éves bácsira, mint egy kísértetre,
aki a túlvilágról lépkedett oda hozzám
pohárral a kezében. Vagy inkább mintha
a múltból elevenedett volna ki egy láto-
más, mondjuk, mintha Baradlay Richárd
állt volna szóba velem. A mese hirtelen
valósággá vált, az evõeszközök csörgése,
poharak csendülése mögött, mint távoli
mennydörgés, fölmordult a megfogha-
tatlan történelem. Megrendültem, felka-
varodtak bennem az emlékek halott
apámról.
A múlt nem hagyja, hogy úgy tegyünk,
mintha nem történt volna meg, kérlek
szépen.

(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.

Hitelek lakáscélra, szabadfel-
használásra és hitelkiváltásra.
Meglévõ életbiztosítását beszámítjuk.

Fészekrakó és közszféra hitelek.
Kamat:1.99-3.89%-ig.

Érd.: 06 (20) 377 9639

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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A JÓSZÍVÛ ÓRIÁS
Hol volt, hol nem volt, túl mindenen, élt
egyszer egy óriás. Ez az óriás olyan hatal-
mas volt, hogy az erdõ legmagasabb fája
is csak a térdéig ért, feje pedig a felhõket
súrolta, ám amilyen nagy és erõs volt, épp
olyan szelíd és jószívû.
Egy szép, tavaszi napon, amikor lent ül-
dögélt a folyóparton, kétségbeesett sírás-
ra lett figyelmes. Felnézett, és egy kisma-
darat pillantott meg az egyik nagy fûzfa
ágán.
— Hát te miért sírsz itt ilyen keservesen?
— kérdezte tõle az óriás.
— A sas elragadta egyetlen fiókámat! —
zokogta a kismadár. — Ki segít most, ki
ad nekem erõt, hogy elviseljem ezt a
csapást?
Az óriás elkomorodott. Felállt, az inge
alá nyúlt. Amikor elõhúzta a kezét, a te-
nyerében egy hatalmas, vörösen izzó szív
lüktetett.
— Az én erõm a szívemben lakozik. —
mondta. — Most megosztom veled ezt az
erõt.
Azzal a kismadár felé nyújtotta a szívét.
Az hozzásimult, érezte, hogy valami me-
legség járja át a testét. Felröppent az
óriás vállára.
— Köszönöm neked! A te erõd most már
az enyém is! — csivitelte hálásan, azzal
elrepült az erdõ irányába. Félútról még
egyszer visszanézett az óriásra. „Milyen
furcsa!” — gondolta. — Valahogy na-
gyobbnak tûnt az elõbb.
Az óriásnak ettõl a naptól fogva rengeteg
tennivalója akadt: az erdõ összes állata
hozzá jött el bánatával, hogy erõt merít-
senek tõle a reménytelenségben. És õ
adott mindenkinek.
Közben elmúlt a tavasz, majd a nyár. Õsz-
re az óriás már épp csak elérte a legcsene-
vészebb fa legalsó ágát, de továbbra is
odanyújtotta szívét minden rászoruló-
nak. Eljött a tél...
Az óriás, aki most már akkora volt csak,
mint egy nagyobbacska fûszál — az erdei
úton sétált. Meg-megállt, néha szagga-
tott köhögés rázta meg a testét. „ A végé-
hez közeledik az esztendõ. Nemsokára

újra eljön a tavasz, majd a nyár. De ne-
kem nem lesz már több tavasz. „Idáig ju-
tott gondolataiban, amikor egy csende-
sen pityergõ kisleányt pillantott meg az út
szélén.
— Miért sírsz, kisleány? — szólította
meg.
„Nini, egy manócska !” — csodálkozott a
kisleány és abbahagyta a pityergést.
— Segíts rajtam! Mindenki csak engem
bánt! Elfogyott az erõm!
Az óriás elmosolyodott. Kinyújtotta te-
nyerét, amelyben ott feküdt egykor oly
hatalmas szíve összeaszva, megfakulva.
Már alig dobogott, csak néha futott át raj-
ta egy-egy gyenge remegés.
— Hunyd be a szemed, és érintsd meg! —
mondta a kislánynak.
Az lehajolt az óriáshoz. Becsukta a sze-
mét, és megérintette a szívet. Az össze-
rándult, majd felizzott. A kislány érezte,
ahogy az ismeretlen erõ átáramlik a
testébe.
— Köszönöm, manócska! — suttogta
halkan, és kinyitotta a szemét.
De az óriás addigra már eltûnt. Csak egy
maréknyi szív alakú hamukupac maradt a
helyén, amit a szél felkapott és szétszórt...

Heti idõjárás
A következõ napokban
már több lesz a felhõ,
és helyenként hószál-
lingózás, gyenge havazás is elõfordul
majd, de számottevõ csapadék sehol
nem valószínû. Az éjszakai fagyok
gyengülnek, és kissé erõsödik a nappa-
li felmelegedés, de így is többnyire
fagypont alatti legmagasabb hõmér-
séklettel kell számolni. A reggeli hõ-
mérséklet -7, -14, a nappali -7, -2 fok
körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
Zalaegerszeg, Budaörs, Kecskemét,
Debrecen, Kiskunfélegyháza, Monos-
torapáti, Komárom
Helyes megfejtést küldött be: Gortva Dá-
niel, Sárbogárd; Gortva Lúcia, Sárbo-
gárd; Barabás Tamás, Kislók; Törzsök
Beáta, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna,
Sárbogárd; Varjas Orsolya, Sárszent-
miklós

Szerencsés megfejtõnk:

Barabás Tamás
Kislók

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
1. LÓ KALAND — Ebbõl a két szóból,
ha összeolvasod õket, és átrendezed
betûiket, egy szó lesz: kandalló.
A következõkbõl milyen szavakat le-
het alkotni?

a., BAL IZOM
b., FELE ONT
c., RAB KÁDI

2. „Ki” van az intarziában? Egy fiú
vagy lány neve rejtõzködött el? Keress
keresztneveket!

Kicsim, reszelõs a torkod?

A kend szoknyája, ni, milyen rövid!

Ha bármi ragályról tudsz, védekezz!

Beküldési határidõ: 2006. január 31.

Jelmez-

kölcsönzés

1000 Ft/db

Koszorúsruha kölcsönzés:

3000-6000 Ft-ig

Helye: Napraforgó áruház, Káloz

Nyitva: hétfõtõl péntekig,

8-17-ig, szombaton 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 496 096

Szerkesztõségi sziesztaSzerkesztõségi szieszta



16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 2006. január 26. Bogárd és Vidéke

Január 28., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Delta plusz 9.55 Zselé 10.00 Süsüke, a sárkány-
gyerek 10.30 Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk 11.50 Zselé
12.00 Híradó 12.05 Momentán 12.30 Zselé 12.35 Sikertörténetek 13.05 Fõz-
zünk megint egyszerûen! 13.35 Kolombusz 14.30 AutóVízió 15.00 Könnyûzenei
magazin fiataloknak 15.30 Vallások és kultúrák 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05
Félszázadunk 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Zuha-
nás 22.30 Dob+basszus 23.25 Híradó 23.30 Sporthírek 23.40 Fivér 1.30
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.20 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 AutóMánia
12.45 Havazin 13.10 Egy rém rendes család 13.40 Cool a verda 14.10 Elveszett
legendák kalandorai 15.00 Tuti gimi 15.55 Hegyi mentõk 16.50 Négylábú men-
tõangyal 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most 20.25
Szupermozi 22.45 Thai-boksz 22.55 Csillagszóró 1.25 A játék neve: túlélés
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.20 Jetix 11.05 Viva S Club 11.35 A vadon naplója
12.10 Laktérítõ 12.40 TotalCar 13.10 Century City 13.55 Országutak õrangyala
14.50 Eddie 15.50 Bûbájos boszorkák 16.45 Csillagkapu 17.35 Rex 18.30 Té-
nyek 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Csaó, Darwin! 23.00 Forró rágógu-
mi 7. 0.40 Megúszni egy gyilkosságot 2.10 Fastlane 3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy
csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Konti-
nensek, szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20
Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok
nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól esik visszaemlékezni 21.05 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Vásárhelyi
Gáborral beszélget Bónis Ferenc

Január 29., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 9.55 Bundás és Rozsdás 10.25 Sandokan
10.50 „Így szól az Úr!” 11.00 Kastl—Magyar Gimnázium 11.30 A betegek szol-
gáinak rendje 12.00 Híradó 12.05 Fõtér 13.00 TS 15.00 Örömhír 15.35 Csellen-
gõk 16.00 Híradó 16.05 Tejben-vajban 16.30 ABSZOLÚT 17.00 BBC-exkluzív
18.00 TS 20.00 Híradó 20.25 Krém 21.30 A szólás szabadsága 22.35 Szeretõk
és titkok 0.20 Híradó 0.25 Sporthírek 0.30 TS-Motorsport 0.50 Héthatár 1.30
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.40 Lisa 7.00 Kölyökklub 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 12.45 Rejtélyek kalandorai 14.40
Hegylakó — A holló 15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.30 Trucaling 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 21.55 Heti hetes 23.00 Tokiói fosztogatók
1.05 Fókusz-portré 1.35 A játék neve: Túlélés
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.35
Jetix 11.20 Egy rém rendetlen család 11.50 Stahl konyhája 12.20 Sliders 13.10
Kaland Bt. 14.05 Monk—flúgos nyomozó 15.50 Száguldó vipera 16.45 Walker
17.40 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.15
Moziverzum 22.45 Képírók 1.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp
emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészle-
mezek 16.04 Erõnk szerint a legnemesbekért 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Zsákai Ferenc nótáiból 20.04 Archívumok mé-
lyérõl 21.05 Közvetítés a Bárka Színházból 22.00 Krónika 23.05 Zene

Január 30., 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 Bartók 125
16.00 Híradó 16.05 BBC exkluzív 17.05 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.20 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
1956-2006 21.30 Fejtõ-változatok 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00
TS-Sporthét 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 TS-Sporthét 0.15 Az
aranyserleg 2.20 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-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 22.30 Halálnemek
0.15 Találkozások 0.40 A játék neve: Túlélés 1.30 AutóMánia 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Azúrkék óceán 12.30 Játék 13.25 Mozidélután 15.30 Anita

16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 20.55 NCIS 21.55
Szulák Andrea-show 22.55 Esküdt ellenségek 23.50 Tények este 0.20
Holtunkiglan 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Egy csepp emberség 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 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Erõs vár a mi Istenünk! 14.10 Zeneszóval
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 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól esik visszaemlékezni… 21.05 A
Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Január 31., KEDD

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
SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalan-
dos nyár 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Templomi orgonák titkai 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 Életképek 20.40 Filmdalok 21.05 Dokuzóna 22.05 Kedd este 22.50 Kul-
túrház 23.05 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.40 Sporthírek 23.45 Provokátor
0.15 Végjáték 1.40 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 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 A Grace klinika 21.50 Rövid pó-
rázon 23.30 Így készült: Tibor vagyok, de hódítani akarok 23.55 Találkozások
0.10 Igaz történetek 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop
11.30 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.45 Mozidélután
16.30 Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
20.55 Nem a te napod! 21.30 Columbo 23.20 Moziverzum 23.50 Tények este
0.20 Hack-mindörökké zsaru 1.15 Az utolsó motoros banda 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Egy csepp emberség 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 Ven-
dég 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 Aranyem-
berek 20.35 Jól esik visszaemlékezni 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Február 1., 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 13.25 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kormányváró
15.20 Kalandos nyár 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.25 Református ifjúsági
mûsor 16.30 A Valero-ház 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 A 37. Magyar Filmszemle
alkalmából 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.40 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35 Sheena
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Szupermozi 23.10 XXI. század
23.40 Az elnök emberei 0.35 Találkozások 0.50 Zsaru az ûrbõl 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop
11.30 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.45 Mozidélután
15.30 Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
20.55 Született feleségek 21.55 Buzera 22.55 Tvpremier 0.35 Tények este 1.05
Magyar film 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Beszélni nehéz! 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 Ze-
ne-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Digitális 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
Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek
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Február2., CSÜTÖRTÖK

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 Rondó 13.25 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00
Kalandos nyár 15.54 Bartók 125 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 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 Közkívánatra! 21.05 Panoráma 22.00 Csütörtök este
22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55 Mielõtt le-
száll az éj 2.00 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 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 22.50 Házon kívül
23.25 Kemény zsaruk 0.20 Találkozások 0.35 Infománia 1.05 Zsaru az ûrbõl
1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.30 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.45
Mozidélután 15.30 Anita 16.05 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00
Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 20.55 Szemünk fénye akció 22.55 Mutató 23.55 Strucc 0.25 Tények este
0.55 Az utolsó éjszaka Hongkongban 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.05 A Szabó család 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 Tár-
salgó 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 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapél-
da 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hallgassuk együtt! 23.45 Téli rege

Február 3., 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 4. Magyarországi Nemzetiségi Filmszemle 13.35 Sorstársak 14.00
Regióra 15.00 Kalandos nyár 15.54 Bartók 125 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
19.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Kell egy pasi! 21.05 Komlós Juci 22.00
Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthí-
rek 23.40 Petárda 1.10 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 19.40 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Lost-eltûntek 21.55 Rajtaütés
23.25 Alias 0.20 Találkozások 0.35 MeneTrend 1.55 A GEO bemutatja 1.50 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 azúrkék óceán 12.35 Játékidõ 13.30 Mozidélután 16.30 Anita 16.00
Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.00 Stephen King:
A tûzgyújtó 2. 0.15 Tények este 0.45 Vegytisztítás 2.25 A hetedik érzék 3.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Halljad Izrael! 14.10 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Hol-
napra 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 Be-
szélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Egy hazában

BILLIÁRD, CSOCSÓ, ZENE, ITAL
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:

Szerkesztõségünkben kaphatók többek

között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos:

Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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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)

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

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

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes ház-
hozszállítással 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 értékesítésre
keres munkatársakat fõ- és mellékállásban.
Tel.: 06 (20) 452 6578, 06 (20) 571 8662.
(0668442)

Parasztház a központban eladó, 06 (20) 993
3561, 06 (20) 451 0975. (0668438)

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

Ingyenes felméréssel szobafestést, mázolást,
csempézést, járólapozást akár azonnali kez-
déssel, 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, erké-
lyes, 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, melléképüle-
tekkel, gazdálkodásra is alkalmas nagy telek-
kel 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 garnitú-
rák, paplanok, párnák, derékaljak kedvezõ
áron kaphatók. Szeretettel várjuk kedves vá-
sárlóinkat a Piac tér 4. szám alatti Bari gyap-
jú elnevezésû boltunkban. Nyitva tartásunk:
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)

Hitelügyintézés! Személyi kölcsön, sza-
bad-felhasználású hitel, ingyenes, gyors ügy-
intézése. 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)

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

Ady-lakótelepen, elsõ emeleti lakás eladó,
06 (20) 342 0788, 06 (20) 518 4071.
Háromszobás, erkélyes, 71 m2-es lakás el-
adó, vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélendõ. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0668469)

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

Profi fûrészest keresek fakitermeléshez. Je-
lentkezni: 06 (30) 530 8456. (0668478)

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.
Daruhegyen (Elõszállás mellett) háromszo-
bás, családi ház gazdasági épületekkel 750
négyszögöles saroktelken eladó. Irányár: 4
millió. Tel.: 06 (20) 3744 362. (0668485)

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

Költöztetést, kisebb fuvart vállalok gyors és
kedvezõ áron, 06 (20) 511 7351. (0668856)

Erdészeti munkára munkatársakat kere-
sünk, 06 (70) 374 0769. (0668842)

100-160 kg-os hízók eladók, Tinódy u. 44.
(0668840)

Cocker spaniel kiskutyák eladók, 06 (20)
9270 985. (0668839)

2000 m2-es építési telek eladó Sárbogárd bel-
területén, 06 (20) 9270 985. (0668839)

K&H vállalkozói gyorshitelek, szabad fel-
használású ingatlanfedezetes és személyi hi-
telek. K&H Általános Biztosító, Sárbogárd,
Ady E. út 204., tel.: 06 (20) 323 6011. (0668837)

Kezdõ ECDL-tanfolyam indul februárban a
töbörzsöki iskolában, 10 fõs csoportokban,
heti 2x3 órában, 17 órától. Tel.: 06 (30) 276
8331. SzéCsa (0668845)

Igényesen felújított családi ház eladó, 06
(20) 318 9014. (0668836)

Jelmezkölcsönzés a Rózsa szalonban. Sár-
bogárd, Ady E. út 171., 06 (25) 462 336.

Hízó eladó. Deák F. u. 6., 06 (25) 460 804.
(0668832)

Gyöngyszövõ foglalkozások az Ötlettárban,
idõpont-egyeztetéssel. Sárbogárd, Ady E. út
168., 06 (25) 463 858, 06 (30) 444 5525.

Farsangi jelmezek és kellékek kölcsönözhe-
tõk az Ötlettárban Sárbogárdon, Ady E. út
168., 06 (25) 463 858.

Magyar óriás galambok és sárga postaga-
lambok oltva eladók Sárbogárdon, 06 (20)
943 2317. (0668828)

Evõeszközök, tányérok, tálalók olcsón el-
adók az edénykölcsönzõben. Tel.: 06 (30)
377 7690, 06 (30) 749 2281. (0668498)

Angol oktatás, korrepetálás. Tel.: 06 (30)
4019 094. (0668855)

Ház eladó! Sárbogárd, Tinódy u. 169. Érdek-
lõdni a helyszínen. Irányár: 3 millió Ft. (0668494)

Magyar-német korrepetálást vállalok ol-
csón, 06 (25) 464 520.

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.

VÁLLALJUK KFT.-ÉK, BT.-ÉK, EGYÉNI
VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT,

BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, APEH,
TB-ÜGYINTÉZÉSÉT, BEVALLÁSOK

ELKÉSZÍTÉSÉT — akár visszamenõleg is
— PÁLYÁZATOK, HITELEK ÜGYINTÉZÉST,

SZJA-BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSÉT.
TELJES KÖRÛ ADMINISZTRÁCIÓ

HELYBEN! Érdeklõdni: 06 (20) 412 2780,
06 (30) 332 1853.

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 35.000 Ft-tól,
kis sarkok 49.900 Ft-tól,
3+2+1 (3+1+1)
ülõgarnitúrák 79.000 Ft-tól,
nagy sarkok 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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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 tanfolyamon érettségi nélkül.
Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék, * munkalehetõség,

* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.
Jelentkezési határidõ: 2006. február 15.

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

H ITELAKC IÓ !
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
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Arégi gyógyszertár a cecei önkormányzat tulajdona. Korábban a polgármesterrel
készült interjúban elhangzott, hogy ebbõl az épületbõl kézmûvesházat hoznak

létre. A múlt héten kezdték az épület bontását. A polgármester érdeklõdésemre el-
mondta, hogy 57 millió Ft-ot nyertek pályázaton az épület felújítására és átalakításá-
ra. Az önkormányzatnak csak 3 millió Ft önrésszel kell hozzájárulnia az építkezéshez.
Az épületben annak elkészülte után különbözõ kézmûves közösségek kapnak majd
helyet.
A beszélgetés közben arról is szó esett, hogy tavasszal szintén pályázati pénzbõl foly-
tatják a belterületi utak felújítását. Ennek köszönhetõen több utca aszfaltos burkola-
tot kap majd.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Sonka, kolbász, láncfûrész
Sáregresen január 11-én ismeretlen tet-
tesek betöréssorozatot hajtottak végre.
Feltehetõen biztos információval, helyis-
merettel rendelkeztek a tolvajok. Az ed-
digi adatok alapján csaknem teljesen bi-
zonyos, hogy nem helybeli bûnözõk vol-
tak a tettesek. Mindenesetre pontos in-
formációjuk volt arról, hogy ezen a kör-
nyéken többen vágtak az év végén és év
elején disznót, a sonka, kolbász, szalonna
már a füstölõkben lóg. Az Erkel Ferenc,
Kossuth és Ady Endre utcákban hét ház-
hoz ugyanis szinte biztos címre mentek,
ahol feltörték a füstölõt, illetve az udvari
melléképületeket.
A betörõk zsákmánya mintegy másfél
mázsa füstölt *sonka, kolbász, de kezük-
be akadt egy láncfûrész és egy bozótvágó
is, amit szintén bepakoltak az autójukba.
A tetteseket a kutyaugatásra ébredõ la-
kók megzavarták, ezért négy háznál csak
rongálási kár keletkezett a betörési
kísérlet során.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság hatta-
gú nyomozócsoportja folytatott széleskö-
rû vizsgálatot, melynek során rögzítették
a nyomokat, és meghallgattak 30 sze-
mélyt. Ennek köszönhetõen sikerült sok
hasznos információt összegyûjteni, ami a
rendõrök reményei szerint a tettesek
nyomára vezethet.
A rendõrkapitányság vezetõje elmondta:
Sáregresen sajnos az utóbbi idõben jelen-
tõsen megnõtt a bûncselekmények szá-
ma. Ennek oka, hogy a körzeti megbízott
egészségügyi nyugdíjazás elõtt áll, és ez
az egyetlen település, ahol nincs még

szervezett polgárõrség. A polgárõrség a
lakosság önkéntes szervezõdésével jött
létre minden településen, ez mindenhol
látványos eredményeket hozott a bûncse-
lekmények számának csökkenésében.
Ezúton is kérik a lakosságot, hogy figyel-
jék lakókörnyezetüket! Amennyiben is-
meretlen, vagy gyanús személyek jelen-
létét, mozgását észlelik, hívják a rendõr-
kapitányság ingyenes segélyhívó számát,
a 107-et, illetve tegyenek közvetlen beje-
lentést a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon. A rendõrkapitányság különös tekin-
tettel a fenti, sorozatos bûncselekmé-
nyekre is, járõrözéssel növeli a települé-
sen a rendõri jelenlétet addig is, amíg lesz
új, helyi körzeti megbízott Sáregresen.

Hargitai Lajos

Mamikánkat
91.

születésnapján
szeretettel köszönti

az egész család.

Épül a cecei kézmûvesház

Sárkeresztúrról
kérdezték

Miért nincsen
néhány utcában

közvilágítás?
Egy sárkeresztúri lakó fordult szerkesz-
tõségünkhöz a fenti kérdéssel. Panaszol-
ta, hogy némelyik utcában már öt hónap-
ja nincsen közvilágítás. Jelezte a problé-
mát az áramszolgáltatónak, de azok a
fülük botját sem mozdították.
Virág Miklóst, Sárkeresztúr polgármes-
terét kerestük fel a kérdéssel, aki a követ-
kezõkrõl tájékoztatta lapunkat:
Van közvilágítás Sárkeresztúron, azon-
ban néhány lámpa kiégett, és még nem
tudták lecserélni, mivel folyamatban van
a szerzõdéskötés az áramszolgáltatóval.
Az önkormányzat már egy hónapja várja
az e-on válaszát. Bízik benne, hogy miha-
marabb megoldódik ez a kérdés.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651


