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Költségvetés Vajtán, iskola nélkül
A térségben a kistelepülések közül Vajta
került a legnehezebb helyzetbe. Õsszel
végképp bezárták az iskolájukat, amely
évek óta már csak alsó tagozatos osztá-
lyokkal mûködött. A kormányzati meg-
szorítások a kistelepüléseket sújtja legin-
kább. Ezért is voltam kíváncsi, hogyan
alakul az idei költségvetése a település-
nek.
Harmadszori nekifutásra, január 31-én
fogadta el Vajta önkormányzati testülete
a költségvetést. A polgármester a képvi-
selõknek tartott elõterjesztésében nem
vázolt rózsás jövõt. Elmondta, hogy for-
ráshiányos a költségvetés. Rosszabb a
helyzet, mint az elõzõ évben, annak elle-
nére, hogy már nincs iskola. Egyik hónap-
ról a másikra élnek. Örülnek, ha a mûkö-
dõképességet fenn tudják tartani.

Folytatás a 3. oldalon�

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

A kultúra napjaA kultúra napja
NagylókonNagylókon (Írásunk a 3. oldalon)(Írásunk a 3. oldalon)

A juhásznak jól megy dolga...
(Írásunk a 4. oldalon)
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A kultúra napja
Nagylókon

Jótékonysági rendez-
vény keretében ünne-
pelte a magyar kultú-
ra napját a nagylóki
óvoda és iskola.
Nagy Jánosné iskola-
igazgató köszöntötte
az egybegyûlteket.
Mielõtt a mûsor kez-
detét vette volna, az
igazgatónõ emlékla-
pot adott át az egész-
ségnevelési hónap
gyõzteseinek: I. lett a
8—4. osztály csapata,
II. a 7—3. osztály csa-
pata, III. a 6—4. osz-
tály csapata. Egyúttal beszámolt arról is, hogy az iskola tanulói
számos versenyen vettek részt az elmúlt félévben. Egyik diák-
juk, Tajti Norbert igazgatói dicséretet kapott, mivel továbbju-
tott a Móra—Hétvezér mûveltségi vetélkedõ megyei fordulójá-
ra. Nagy Jánosné köszönetet mondott a szülõknek a támogatá-
sért és az utaztatásért, illetve — további sikereket kívánva mun-
kájukhoz — virágot nyújtott át az abai Sárvíz Mûvészeti Alapis-
kola tanárainak: Berta Józsefnek és feleségének, Kiss Gábor-
nak, valamint a citerát oktató Koncz Máriának.
Két pedagógus is elismerésben részesült ezen a napon: Dobai
Teréz tanácsosi címet vehetett át, míg Huszárné Lukács Mária
az Oktatási Minisztérium Arany Katedra Emlékplakettjét.
Ezután a gyerekeké és az õket felkészítõ tanároké volt a terep.
Minden osztály készült valamivel. Hallhattunk szavalatot, furu-
lyás és citerás elõadást, éneket, láthattunk modern és néptán-
cot, színjátékot, mesejátékot. Aranyos volt az óvodások lako-
dalmasa. Jót mulatott a közönség A róka és a holló Romhányi
József-féle változatain, A kiskakas gyémánt fél krajcárja örök-
zöld történetén, a Farsangi mizérián, a kukoricafosztáson, és a
hetedik osztály humoros népi balladáin, játékain. Végezetül pe-
dig az ügyes néptáncosoknak tapsolhatott a nagyérdemû.
Erre az alkalomra az iskola Einstein címû újságja is megjelent a
tanév elsõ számával.
A rendezvényen befolyt pénzadományokat az alsós tantermek
padozatának felújítására fordítják.

Hargitai Kiss Virág

Mindezek mellett tovább görgetik maguk elõtt azt a 20 milliós
adósságot, amivel ez a testület átvette a falut. Az iskola meg-
szüntetése által jutottak egy kis levegõhöz, ami csak arra ele-
gendõ, hogy elkerüljék a csõdöt. Az iskola megszüntetésével a
kiadás 12 millió Ft-tal csökkent. Természetesen a gyerekek
után járó fejkvóta sem jelentkezik a bevételi oldalon. A fejkvó-
tát azok a települések kapják, ahová a vajtai gyerekek iskolába
járnak. A környezõ településeknek ez talált pénz, mert sehol
nem kellett a vajtai gyerekek miatt több osztályt indítani.
A polgármester a gondok közt sorolta a nagy munkanélkülisé-
get, ami Vajtán 20% fölötti. A munkanélküli családok segélyt
kapnak, ezért az önkormányzat egyik jelentõs kiadása éppen a
segélyezés, szociális támogatás, ami 30 millió Ft körüli összeget
tesz ki évente. A költségvetési támogatás is csökkent, miközben
az infláció és az energiaköltségek nõttek.
Az önkormányzat nem tudja növelni bevételi forrásait sem.
Van ugyan két jelentõsebb bevételük, az egyik a homokbányá-
ból, a másik a fürdõ idegenforgalmi adójából, kisebb mérték-
ben egyéb helyi adókból, de ez összesen az évi 7 millió Ft-ot alig
haladja meg. A költségvetés így is csak akkor áll meg a maga lá-
bán, ha segítséget kapnak az államtól. Pályáztak ugyanis az ön-
hibájukon kívül forráshiányos önkormányzatok (ÖNHIKI) tá-
mogatási alapjára.
Az önkormányzat teljes költségvetése 185 millió Ft. Ebbõl 150
millióval tudnak gazdálkodni.
A pénzügyi bizottság vezetõje, Csonka Csaba felvetette, hogy
az utak felújítására, vízelvezetõ árkok rendbetételére több pénz
kellene. Pályázattal nagyobb lenne az önkormányzat mozgáste-
re.
A polgármester elmondta, hogy azért nem tudnak pályázni,
mert nincs pénze az önkormányzatnak a pályázati önrészre. A
belterületi utak építéséhez 50% önerõre van szükség. A vízelve-
zetésre pályáztak. Ha megnyerik, ebbõl több árkot rendbe
tesznek.
Valami gond azért lehet a vajtai önkormányzat gazdálkodásá-
val, hiszen a hasonló viszonyok közt dolgozó alsószentiváni ön-
kormányzat 110 milliós költségvetése mellett 8 osztályos iskolát
és óvodát tud mûködtetni, miközben se homokbányája, se für-
dõje nincs, amibõl jelentõsebb összegû helyi adó folyhatna be az
önkormányzati kasszába.
Érdeklõdtem Nagy Lajos polgármesternél. Õ elmondta, hogy
az idei költségvetés valóban nehezebb az állami megszorítások
miatt, de összefogással, észszerû gazdálkodással fenn tudják
tartani az intézmények mûködõképességét, és nincsenek adós-
ságaik. Pályáztak õk is ÖNHIKI-re, mint Vajta, és fejlesztési
pályázataik is vannak. Folytatják saját erõbõl az árkok rendbe-
tételét közmunkapályázat segítségével, és folytatják az iskola
felújítását, bõvítését is. Regionális pályázatból erre ebben az
évben 55 milliót fordítanak, és felújítják 5,5 millió Ft-ból a rava-
talozót, amelybe halotthûtõt is vásárolnak. Azt kérdeztem a
polgármestertõl, hogy a pályázatok önrészét hogyan tudják elõ-
teremteni. Elmondta, hogy az OTP-tõl nagyon kedvezõ felté-
tellel, 4%-os kamatra vesznek fel fejlesztési hitelt.
Igaz lehet az a mondás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!”
Mert legyen bármilyen nehéz is a helyzet, amit igazán elszántan
akar az ember, véghez tudja vinni.

Hargitai Lajos

Folytatás az 1. oldalról�

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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A juhásznak jól megy dolga…
A decemberi nagy esõzések miatt a mé-
lyebben fekvõ részeket elöntötte a belvíz.
Cecén a Nádor melletti nagy rét is víz alá
került. Az esõk után pedig nagy hideg
lett, de hó nélkül. Ezért aztán a fenékig
befagyott, a rétet elöntõ sekély víz pom-
pás lehetõséget ad a környékbelieknek
egy kis téli sportra, korcsolyázásra, faku-
tyázásra. Mi is bekalandoztuk a cecei ha-
tárt korcsolyával a lábunkon. Csudajó
volt siklani a szélnél is sebesebben a sima
jégtükrön. Itt-ott nádast, sásszigetet kell
megkerülni, aztán újabb végtelen nyílt
jégfelületen siklik a korcsolya. Gyermek-
korom emlékeit idézi ez a fantasztikus ví-
zi világ, amit a fura, téli idõjárás hozott
ajándékul nekünk. Az Alföldön Fülöp-
szálláson éltem. Télen ott a nagy, szikes
birkalegelõk mind víz alatt álltak. Volt
olyan tél, hogy átkorcsolyáztunk a szom-
szédos falvak határába is. Hát most erre-
felé is ilyen világ lett.
Egy távoli magasabb halmon birkanyáj
legelészett. Meglepõdtem. Ilyen hideg-
ben még vasárnap is kint vannak a birkák
legelni? Persze tudom, ilyenkor télen sza-
badul fel a határ, és a birka minden elhul-
lott kukoricacsövet, hó alatt megbúvó fû-
csomót megtalál. Régi hagyománya van
ezen a tájon a birkatartásának. Népdala-
ink közül sok õrzi a pásztorvilág emlékét.
Azt mondja az egyik nóta, hogy a juhász-
nak jól megy dolga, mert csak terelgeti a
nyáját, fújja furulyáját és bú nélkül éli a
világát. Erre felel a másik: „Juhász va-
gyok, búsan õrzöm a nyájam.” Szép is,
meg nehéz is ez a foglalkozás. Napkelte-
kor kihajtani a birkát, ha esik, ha fúj, az-
tán a nyáj szabja meg az élet ritmusát.
Megálltam beszélgetni az egyik juhásszal.
Amikor közelítettem a nyájhoz, három
harcias kutyája egybõl körülcsaholt.
Visszaszólította õket. Botjára támasz-
kodva kékre fagyott kezét nyújtotta, és
bemutatkozott. Kissé meglepõdtem a ne-
ve hallatán. Deák Ferencnek hívják. Állí-
tólag valamilyen messzi ágról rokonság-
ban is van a kiegyezés korának miniszter-
elnökével. Amíg beszélgettünk, a birkák
körülöttünk legelésztek. Látszott, hogy
többségük anyabirka, teli tõggyel.
— Ilyenkor is fejik a birkát? — kérdeztem.
— Nem, meg hát ezeket egyébként se fej-
jük. Ezek csak bárányt nevelnek. Akkor
fejjük csak, ha a bárányt leválasztjuk, és
amelyik anyabirka feltelik, azt ki szoktuk
fejni, nehogy gyulladást kapjon a tõgye.
— A tejet le tudják valahol adni?
— Nem adjuk le, nincs piaca neki. A
macskának, kutyának adjuk, és egy pár
nap alatt a birka elapad.
— Régen pedig a juhászok a birkatejbõl
csináltak sajtot, túrót.

— Ezek között is van olyan, ami jó fejõs
volna, de ezek a maszekok kis legelõn, ke-
vés birkával nem foglalkoznak vele.
— Ilyenkor is megtalálják az élelmet a
birkák a határban?
— Persze. Még van gyöp is, csak most áll
rajta a víz. Amíg szabad a határ, addig jár-
juk. Aztán már tavasszal nem lehet seho-
vá menni, csak a mi térfelünkön.
— Maga egyébként hová valósi?
— Én túrkevei születésû vagyok.
— Jól eljött ide, „rekotyába”…
— Anyám meg somogyi, Szentgálon él,
ott volt a nagynéném, úgy kerültünk oda,
elváltak a fatertól és kész.
— Maga meg akkor mihamarabb mun-
kába került.
— Túrkevére lementünk a faterral. Dol-
goztam ott a mûhelyben, de aztán eljöt-
tem onnan. Én tartsam a fateromat? Ott
hagytam, visszamentem Kaposvárra, az-
tán onnan elténferegtem egészen idáig.
Közben a kutyák hirtelen eliramodtak.
Utánuk kiáltott, de hiába. Hajtotta õket a
vadászszenvedély.
— Gyere ide, te! — kiáltott a kutyák után.
— Nyulat láttak biztosan.
— Nem a’, madár volt. A rohadék, a szür-
ke állandóan madarat hajszol. Most is
megy a kacsa után.
— Úgysem tudja megfogni. Nézze, a kacsa
már rég túl van hét határon. No, de
visszatérve az élettörténetéhez, mondja, ho-
gyan ténfergett el idáig?
— A szemetesekhez kerültem, a köztisz-
tasághoz, Kaposváron, máskülönben az
unokabátyáméknál laktam. Aztán tsz-ek-
ben kaptam munkát birkák mellett. Így
lettem birkás. A gazdaság megszûnt,
nincs munkahely, a segédmunkás nem
igazán kell. Kihasználták az igazgatók a
helyzetet, és mindent privatizáltak ma-
guknak. És azóta nincsen rendes fizetett

munkám. Azóta csak ilyen alkalmi he-
lyem van, mint ez is, tavaszig. Öreg va-
gyok már — tette hozzá lemondóan.
— Miért? Hány éves? — kérdeztem, bár a
mélyen barázdált arca sokat mutatott.
— Már ötvenen felül vagyok.
— Hát az még nem öregkor.
— Apám 62 éves volt, amikor elhunyt. Õ
is éjjeliõr volt a birkáknál.
— Gyerekei vannak?
— Nem nõsültem meg. Volt csajom, van
egy fiam meg egy lányom, meg még egy fi-
am, de nem nõsültem meg.
— Csak úgy otthagyta õket?
— Ottmaradtak. Az asszony meg férjhez
ment. A Sanyi fiam a nevemet viseli. A
csaj azt mondta, hogy nem adja a neve-
met vissza, és így Deák Sándor lett a fiam
neve.
— Meddig van kint a birkákkal?
— Hát, ezek az anyabirkák olyan négy
óra felé mennek be szoptatni a kisbárá-
nyokat. A többi még kint marad naple-
mentéig. Van baj velük elég. Körmözni,
odabent a karámnál ganézni, meg ami
van munka, azt csinálom. Ott van egy bó-
dém, abban lakom. Begyújtok a kályhá-
ba, aztán van meleg. Itt kint azért nem jó
az idõ.
Ahogy az idõt emlegettük, szinte hívásra,
kibújt a felhõk mögül a déli napocska.
Egybõl derûsebb lett minden. A messzi
templomtoronyban delet harangoztak.
Lassan szállt fel a tájról az álmos téli köd.
A messzi jégen ezer szikrát vetett a téli
nap ezüst fénye.
— Isten áldja — köszöntem el a juhásztól,
és a falu felé vettem az irányt.
Azt mondják, marad a fagy, még talán jö-
võ héten is kimehetünk a jégre korcso-
lyázni.

Hargitai Lajos
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Kérdések Lengyel Zoltánnak
— Lassan vége van egy nehéz ciklusnak,
amelyben ellenzéki oldalon kellett képvisel-
ned ezt a választókörzetet. Sikerült-e ered-
ményeket elérni?
— Ez fogós kérdés. Az ellenfeleim azt
akarják bebizonyítani, hogy semmit.
Meggyõzõdésem, hogy ha reálisan végig-
nézzük a 4 esztendõt, találnánk azért né-
hány lényeges dolgot. De gondolom,
hogy az elkövetkezõ hetek errõl fognak
szólni. Nagyon sok tv-s és rádiós megszó-
lalási lehetõségem volt. Gondosan ügyel-
tem, hogy hazai példát említsek, ezért na-
gyon sokszor került szóba a Mezõföld,
Dél-Fejér, Sárbogárd vagy Enying térsé-
ge. Több esetben sikerült a helyi problé-
mát az országos sajtó szintjére emelni.
— Két héttel ezelõtt közöltünk egy statisz-
tikát, miszerint te voltál a Fidesz legaktívabb
képviselõje a parlamentben. Melyek voltak
azok a fontosabb országos ügyek, amelyek-
ben hangoztattad a véleményed és netán még
meg is hallgattak kormányoldalon?
— Nem számoltam, valóban megleptek
az adatok, amikor elkészültek a statiszti-
kák. Igen, a 150 felszólalás tavaly a leg-
több volt a frakcióban. Azóta lett újabb
adat is. A parlament második legtöbbet
interpelláló képviselõje lettem a ciklus-
ban. Itt Szijjártó Péter elõz meg. Az önál-
ló indítványaim száma 513, a nem önálló-
ké 252. Az összes felszólalások száma a
ma hajnalival együtt 290.
Nehéz fejbõl felidézni, de rengeteget vi-
táztam a költségvetések tárgyalásakor.
Minden évben minden fejlesztési javasla-
tot beadtam, amirõl a 2002-es kampány-
ban beszéltünk, amire a szocialisták is azt
mondták, hogy megépítik, sõt, még töb-
bet is. Nos, ezeket indokoltam. Sajnos jó
részét hiába. Pedig bíztam benne, ha õk is
egyetértettek a kampányban, ráadásul
megígérték, támogatni is fogják. Mégsem
tették!
A helyi ügyek mellett országos témákat is
vittem a gazdasági kabinetben, Varga
Mihály mellett. Két éve a mezõgazdasági
kabinet vezetõjeként, illetve a mezõgaz-
dasági bizottság alelnökeként ezt felvál-
totta egy önálló szakmai munka.
Bármennyire is hihetetlen, a bizottság-
ban, a szakmai egyeztetéseken el lehetett
fogadtatni érveléseket a kormányoldal-
lal. Nem egy és nem két ügyben sikerült
az eredeti kormány-elõterjesztésen javí-
tani. Itt már névtelenné válik az elvégzett
munka, de a lényegen ez nem változtat.

A legutóbbi példa az önkormányzatok
földhöz juttatásának kérdése, amit inter-
pellációval és írásbeli kérdéssel „kény-
szerítettem” ki. Éppen a mai nap érkezett
Karsai kormánybiztos úr levele, amiben
tájékoztat a legfrissebb fejleményekrõl.
— Az elõzõ választásokon a déli térség
fejlesztése volt a programod középpontjá-
ban. Mit sikerült ebbõl megvalósítani és mit
nem?
— Vannak olyan jelentõs dolgok, amik
sok energiát igényelnek. A térség nagyon
érzékeny belvíz szempontjából. Fontos-
nak tartottam, beszéltünk errõl sokat
2002 elõtt is. Több 100 milliót kapott a
térség, és ennek köszönhetõen sok kelle-
metlenségtõl menekültünk meg. Az
eredmény látványos, mert a térségnek a
korábbiakkal ellentétben és más térségek
gondjaihoz képest nincsenek súlyos bel-
vízgondjai. Mi lett volna itt december-
ben, ha ez a munka nincs elvégezve? Ezt a
rendszert tovább kellett építeni más tele-
püléseken is, és a levezetõket is rendben
kell tartani. Sajnos, erre nem fordított
kellõ figyelmet a jelenlegi kormány.
Rendszeresen emlékeztettem õket az el-
spórolt forintokra, a késedelmes kifizeté-
sekre. A víztársulati szakemberek észre-
vették, hogy miért küzdök, remélem az
emberek is. És ez csak egy a sok közül.
Mint az elõbb említettem, minden költ-
ségvetésnél alaposan kimunkálva bead-
tam mindent. Azt tudjuk, hogy milyen
áron, és mit engedtek megvalósulni. De
szerintem errõl még fogunk beszélni.
— Az M8-as út és a 63-as elkerülõ út még
mindig álom. Várható-e, hogy a következõ
ciklusban ezek megépülnek?

— Fontos lenne. Ha nincs kormányvál-
tás, 2003-ban kezdõdik a dunaújvárosi
híd építése. Az autópálya ide csatlakozik.
Most 2006-ot írunk. A beruházás hátra-
sorolását a szocialisták és az SZDSZ egy-
ségesen támogatta, mi elleneztük. Akko-
riban itt volt Sárbogárdon Fónagy János,
volt közlekedési miniszter, aki részletes
tájékoztatást adott a témáról.

„Kormányom felvirágoztatja a magyar
mezõgazdaságot, és a magyar vidéket.”—
Valahogy így hangzott a baloldal akkori
vezérének egyik jelmondata. Úgy tûnik,
ez is csak ígéret maradt.

— Mindezek mellett mi az, amit reálisan
megvalósíthatónak gondolsz a következõ
ciklusban, ha a Fidesz kerül kormányra?

— Sajnos, négy év alatt sikerült a kor-
mánynak ugyanannyi adósságot felhal-
moznia, mint a Kádár-rendszer alatt
összesen. Ez tény. Ezért nehezebb a hely-
zet, mint négy éve volt. A konkrét prog-
ramról késõbb szeretnénk beszélni. Elké-
szítettük, de az országos példa azt mutat-
ja, hogy néhányan olyanok, mint a rossz
diák. Másolnak. És remélem, hogy csak
másolnak, és nem lesznek olyan gátlásta-
lanok a kampányban, mint négy éve.

Hargitai Lajos

Meghívó
A FVM Fejér Megyei Földmûvelés-
ügyi Hivatal tisztelettel meghívja Önt

2006. február 8-án (szerdán),
16.00 órakor

Sárbogárdon, a mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

kistermében tartandó

AGRÁRFÓRUMRA.

A fórum témái:
1. Tájékoztató a mezõgazdaság hely-
zetérõl, az EU-csatlakozás tapasztala-
tai.
2. Aktualitások (területalapú támoga-
tás, AKG, intervenció).
3. Igények, problémák, felvetések a
résztvevõk körébõl.
Az elõadók: Léhner Alfonzné terület-
központ-vezetõ falugazdász.
Megtisztelõ figyelmére és véleményé-
re számít:

Lajkó Ákos hivatalvezetõ
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Albin tanár úr a színpadon
Csokonai-díjjal tüntette ki LESZ-
KOVSZKI ALBINT, a Petõfi Sán-
dor Gimnázium tanárát a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma
az amatõr színjátszás területén
hosszabb ideje végzett kimagasló
mûvészeti munkájáért. Ennek ap-
ropóján beszélgetett a diákok és
szakma körében is elismert Albin
tanár úrral Hargitai Kiss Virág.

— Mikor volt utoljára színházban?
— Az Operett Színházban voltam leg-
utóbb, mert a nagyobbik fiam és a me-
nyem ott dolgozik. Kíváncsi voltam, mit
csinálnak.
— Profi vagy amatõr elõadásra jár szíve-
sebben?
— Amikor amatõr elõadásra megyek, ak-
kor többnyire mi is szerepelünk, így az
mindig izgalmasabb. A profi elõadást pá-
holyból nézem. Sokat nem járok színház-
ba.
— Mik a kedvenc darabjai?
— Nagyon szeretem Shakespeare-t, Cse-
hovot, de Molnár Ferencet is. Van, hogy
meg szeretném nézni ezt vagy azt a dara-
bot, de a korom vagy a lustaságom miatt
mégsem teszem.
— Régebben többet járt színházba?
— Igen, volt bérletem Fehérváron, és jár-
tam a Katonába is.
— Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával,
1997-ben, azt mondta, hogy a 70-es évek
körül kezdett el foglalkozni rendezéssel,
drámaoktatással, amikor Lengyelország-
ból átjött az amatõr színházas korszak.
Elõtte mennyire foglalkozott a színházzal?
— A színház már gimnáziumban is érde-
kelt.
— Ott voltak drámacsoportok?
— Lett volna lehetõség rá, de nem volt
olyan tanárunk, aki foglalkozott volna ve-
lünk. Mi elhatároztuk, hogy eljátsszuk a
Liliomfit, de csak a szereposztásig jutot-
tunk el. Az egyetemen viszont a színját-
szó banda állandó tagja voltam. Több da-
rabot is játszottunk. 1955-56-ban orszá-
gos fesztiválokra jártunk, és a mi csapa-
tunk lett az elsõ. A késõbb híressé vált szí-
nész, Till Attila rendezte a nyertes dara-
bot.
— Melyik darab volt ez?
— Déry Tibor Talpsimogatók címû komé-
diája, ami a KISZ-karrieristákat teszi ne-
vetségessé.
— Az amatõr színpadok szabadon mûköd-
hettek abban a rendszerben?
— Azért nagyon megfigyelték õket, sok
beépített ember volt.
— Sárbogárdon is?
— Itt nem szóltak bele a munkába, néha
megkérték a szöveget több példányban,
volt egy kis ejnye-bejnye, de semmi több.

Az biztos, hogy mindig éreztük a politikai
hatalom tekintetét magunkon. Ifjúsági
mozgalom volt a színjátszás, és ez a fiatal
banda meg tudta csinálni, hogy szabad le-
gyen abban a légkörben is. A mûvészet
meg tudja teremteni a maga szabadságát.
— De azt a fajta játékot, nyelvet meg kellett
tanulni, rá kellett érezni.
— Ez tehetség kérdése. Olyan kérdése-
ket vetettek fel, olyan módon játszottak
és olyan stílust teremtettek, hogy vala-
hogy kicsúsztak a cenzúra kezei közül. De
sok amatõr színpadot (mint például a Pál
István-féle szegedi JATE-színpadot)
tönkretettek. Mi nem politizáltunk.
— Mikor kezdett a rendezéssel foglalkozni
pontosan?
— Körülbelül 1965-ben. Elõször irodal-
mi jellegû volt a színjátszás; nem színmû-
veket csináltunk, hanem verseket, novel-
lákat, adaptációkat adtunk elõ szerkesz-
tett mûsorok keretében.
— Mikor kezdtek el színdarabokat játsza-
ni?
— Egy idõ múlva unalmassá váltak a szer-
kesztett mûsorok, gúnyolták a tévében is
— tovább kellett lépni. Beletanultunk az
új formába.
— A környékben mennyi színjátszó csapat
mûködött?
— Volt az iparos köri színjátszás. Egy
idõszakban minden iskolának volt szín-
játszó csoportja, vetélkedõket tartottak.
— Régebben talán sokkal mozgalmasabb
volt a színjátszó élet.
— A tévé elõtti világ más volt, érdeke-
sebb. Az elsõ sikeresebb elõadásaink a
Papírbokréta és a Látószögek voltak.
— Melyik generációval játszotta ezeket?
— A feleségem akkor volt gimnazista. A
Papírvirágok emlékkönyv-versikékkel
kezdõdött, ami akkor nagy újdonság volt.
Az elsõ változatban a komikus, giccses
versikéket nagyon komoly, súlyos iroda-
lommal szembesítettük. A Látószögek
pedig az elsõ világháborúban játszódó
dokumentum volt — nagy karriert futott
be.
— Pontosan mekkorát?
— Országos szinten nagyon jó minõsítést
kapott, bemutatóink voltak Budapesten,
Debrecenben Orfeusz-díjat kaptunk —
amikor este hazaértem Debrecenbõl, zu-
hanyozás közben hallottam, hogy a rádió-
ban is bemondták.
— Ezt számos más siker követte.
— A második országos sikerünk a János
vitéz volt. Aztán a Ki mit tud?-on kétszer
is döntõsök voltunk. Volt, amikor két
nagy színpad vonult fel: a szentesi meg a
bogárdi. A szentesi kifutotta magát, mert
drámai tagozatot csináltak, hívtak engem
is, hogy menjek oda tanítani, de nekem
eszemben sem volt. Rengeteg színész pá-

lyája indult onnan, Alföldi Róberttõl
kezdve.
— Úgy tudom, a régi tanítványai közül van-
nak, akik a színház világában dolgoznak.
— Hivatásos színész a mi csoportunkból
nem került ki. Inkább amatõrként men-
tek tovább. Csak néhányat említve: Mi-
kuli Jancsi Pécsett rendez, Horváth
Györgyi Mezõszilason, aztán ott van még
Tóth Zoli és Sándor Erzsi.
— A mai generációkkal hogyan tud együtt
dolgozni?
— Régen hetente kétszer másfél—két
órás próbát tartottunk. Mivel az óraszám
radikálisan megnõtt, most jó, ha egyszer
tudunk találkozni a gyerekekkel egy
órácskát. Néha õk mondják, hogy tanár
úr, tartsunk még próbát. Most három di-
ákkal bemutattunk a Csokonai-díjjal
kapcsolatos gálán, Pesten, egy hatperces
kis játékot, amit három nap alatt hoztunk
össze. Nagyon szépen sikerült.
— Jelenleg kikkel dolgozik?
— A 10—11. osztályosokkal, akik közt
van egy kilencedikes is.
— Mit rendez?
— Az Odüsszeiával foglalkozunk, de ne-
hezen születik, mert nem egy könnyû a
téma.
— Mikor várható bemutató, ahol látni le-
het majd a csapatot és a darabot?
— A megyei diáknapokon, ahol minden
évben szerepelünk. De rendszeresen ott
vagyunk a Helikon Napokon Keszthe-
lyen, vagy Kiskunfélegyházán a Kárpát-
medencei színjátszók találkozóján. Ta-
valy a megyei diáknapokon nemcsak
arany minõsítést kaptunk, hanem a leg-
jobbnak járó kategóriadíjat is mi hoztuk
el.
— A sárbogárdi közönség elõtt mikor
lépnek fel?
— Itt nincs olyan érdeklõdés a diákszín-
játszás iránt. Szerintem engem sokkal
többen ismernek Bogárdon kívül. Én
meg nem vagyok egy menedzsertípus.

Hargitai Kiss Virág

LESZKOVSZKI ALBIN 1935-ben szüle-
tett, gyermekkorát Tárnokon töltötte.
Tizenkét évesen a székesfehérvári
cisztercita gimnáziumba került ösztön-
díjjal, majd tanulmányait a budapesti
Budai Nagy Antal Gimnáziumban foly-
tatta. Magyar—történelem szakon
szerzett egyetemi diplomát, késõbb
(tanítás mellett) színházmûvészeti és
-elméleti szakra is járt. 1958-tól tanít a
sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium-
ban. Az iskola amatõr színjátszó köré-
nek vezetõjeként nemcsak rendez, ha-
nem maga is ír drámákat. A Bogárd és
Vidéke hetilapban az újság megalapí-
tása óta folyamatosan publikál. Elsõ
könyve, a Kompországi szerelmek ta-
valy jelent meg.
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Lopás az iskolában
H. R. sárkeresztúri lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki január 16-án,
21.00-21.45 óra közötti idõben a Sárbo-
gárd, Mészöly Géza Általános Iskola tor-
naterméhez tartozó öltözõben hagyott
farmerkabátja zsebébõl eltulajdonította
különféle iratait, pénztárcáját, mellyel
kb. 20.000 Ft kárt okozott.
G. I. hantosi lakos bejelentést tett, mely
szerint bekerített bodzaültetvényére ke-
rítésbontás módszerével bementek, és az
ott tárolt Carmen típusú utánfutót eltu-
lajdonították.
A cecei katolikus templom plébánosa fel-
jelentést tett ismeretlen személyek ellen,
akik január 18-ra virradóra a templom
sekrestyéjének fa ajtaját, zárszerkezetét
megfeszegették. A rongálási kár kb.
15.000 Ft. Nyomkutatás alapján megálla-
pításra került az elkövetõ személyek kilé-
te (N. Z. és N. B. bajai lakosok). Meghall-
gatásuk után õrizetbe vételük megtör-
tént.

Leszorította az útról
S. G. szabadegyházai lakos január 7-én,
10.15 órakor Szabadegyháza belterüle-
tén közlekedett Peugeot személygépko-
csijával. Egy ismeretlen személygépkocsi
vezetõje irányjelzés nélkül elékanyaro-
dott, mely során a sértett jobb oldali ajta-
jának és hátsó sárvédõjének ütközött.
Ennek során a sértett balra tért és a bal
oldalon lévõ betonlábazatú kerítésnek
ütközve megállt. Az ismeretlen jármûve-
zetõ a baleset után az úttesten megfor-
dult és megállás nélkül továbbhaladt.
Anyagi kár keletkezett.
Ismeretlen tettes január 18-án, 10.30 óra-
kor Sárkeresztúr belterületén Volvo
nyergesvontatóval közlekedett. Egy ke-
rékpáros elõzésébe kezdett, mely során a
terelõvonalat jelentõsen átlépte. Ezt ész-
lelte a vele szemben szabályosan közleke-
dõ B. I.-né Suzuki személygépkocsijával,

az ütközés elkerülése végett fékezett és
jobbra kormányzott, ennek következté-
ben jármûvével a vizes úton illetve a sáros
padkán megcsúszott és a jobb oldali árok-
ba csúszott, ahol a 62. számú ház elõtt ta-
lálható betonhídnak csapódva állt meg.
Ismeretlen jármûvezetõ Lada személy-
gépkocsival közlekedett január 20-án,
12.35 órakor Sárbogárd lakott területén
belül, amikor az Ady E. úton lévõ busz-
megállóból a menetiránya szerinti jobb
oldali forgalmi sávba megfordulási céllal,
kaparó kerekekkel kifordult. A mögötte
szabályosan, a vasútállomás irányából a
város központja felé közlekedõ G. T. által
vezetett Suzuki személygépkocsi jobb ol-
dalának ütközött.

Kaja, pia, meg ami
a kezébe akadt

F. K. sárkeresztúri lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki január 18-ra
virradóra sárkeresztúri kertjében lévõ
présházába ablakkifeszítés módszerével
betört, majd a pince lelakatolt ajtajáról a
lakatpántot lecsavarozta és a pincében
lévõ egyik hordóból bort tulajdonított el.
Lopási kár kb. 4.000 Ft.
K. J. kálozi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki január 16-18-a közötti
ismeretlen idõpontban kálozi, lakatlan,
családi házába zárfeszítés módszerével
bement és 2 db színes tv-t, 1 db grillsütõt,
1 db kenyértartót tulajdonított el. Lopási
kár kb. 100.000 Ft, míg rongálással kb.
10.000 Ft kár keletkezett.
P. Gy. igari lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki január 17-én, 10.30-
11.00 óra közötti idõben az Igar-Vám-
szõlõhegyen lévõ családi házhoz tartozó
kiskonyhájába bement és a heverõn lévõ
kézitáskából — a tulajdonos figyelmet-
lenségét kihasználva — eltulajdonította
megtakarított nyugdíját, kb. 80.000 Ft-ot.
Január 18-ra virradóra lakatlevágás mód-
szerével ismeretlen tettes behatolt M. M.
Suszterhegyen lévõ présházának mellék-
épületébe, de onnan eltulajdonítás nem
történt, rongálási kár kb. 1.000 Ft.
O. J.-né sárkeresztúri lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki január
20-ra virradóra sárkeresztúri családi há-
zának hátsó udvaráról eltulajdonította 20
db, 6 m hosszú fûtésnek való vascsövet,
mellyel kb. 100.000 Ft kárt okozott.
T. S. sárbogárdi idõsek otthona lakója
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki január 20-án, 14.45-14.55 óra közötti
idõben a Posta utcában leszólított és
pénzváltás jogcímen figyelmét elterelve
kézitáskájából 61.000 Ft készpénzt tulaj-
donított el.

Országúti kalózok
Ismeretlen tettes M. L. jugoszláv állam-
polgárt január 20-án, 20.30 órakor Sá-
rosd 6228-as út 29+30 km szelvényében
lámpakörözéssel megállította. Amikor az
ablakot lehúzva ennek oka felõl érdeklõ-
dött, a sértett ölében lévõ kézitáskát erõ-
szakkal kitépte, melyben különféle ira-
tok, útlevelek, Nokia mobiltelefonok,
igazolványok, kulcscsomó, 1000 euro
készpénz voltak, majd a helyszínrõl az el-
követõk gépkocsival, nagy sebességgel
távoztak.
C. J. sárkeresztúri lakos január 21-én,
21.00 óra körüli idõben Sárkeresztúr, Pa-
radicsom presszóban megrongálta a nye-
rõgép üvegét, mellyel kb. 18.500 Ft kárt
okozott. A tulajdonosnak ígéretet tett a
kár megtérítésére, amelyet — az azóta
felújított gépre — nem fizetett ki.
Ismeretlen tettes január 24-re virradóra
lakatlefeszítés, illetve ajtóbefeszítés
módszerével behatolt B. I. nagylóki lakos
lakóházához tartozó garázsba és onnan
eltulajdonított 1 db láncfûrészt, valamint
betörte a garázsban álló személygépko-
csija bal hátsó ablakát. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 69.990 Ft.

Disznótoros kóstolóra
vágyott

Ismeretlen tettesek F. J. sárszentágotai
lakos háza hátsó udvarán található füstö-
lõbõl január 26-ra virradóra eltulajdoní-
tottak házi szalámit és disznósajtot
30.000 Ft értékben, valamint H. F.-né
sárszentágotai lakos garázsából eltulaj-
donítottak lószerszámokat. Az okozott
kár: 70.000 Ft. Ugyanekkor N. F. sár-
szentágotai lakos lakóépületéhez tartozó
nyári konyhájából, a fagyasztóból eltulaj-
donítottak kolbászt, sonkát, szalonnát,
disznó-, tyúk- és kacsahúst, valamint az
ólból 9 db élõ tyúkot. A lopással okozott
kár kb. 61.000 Ft.
A fenti és további más bûncselekmények
elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható személyek felderítésre kerültek, el-
lenük személyes szabadságot korlátozó
intézkedések mellett folyik az eljárás.
Ismeretlen tettes január 26-ra virradóra
Z. J. sárbogárdi lakos udvarában lévõ füs-
tölõbõl lakatlevágás módszerével eltulaj-
donított 3 db sonkát. A bûncselekmény-
nyel okozott kár: 40.000 Ft, a rongálási
kár: 1.000 Ft.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Trükkös
A Tamási Rendõrkapitányság munka-
társai nyomozást folytattak ismeretlen
személyek ellen, akik 2006. január 21-
én Tamásiban egy idõs hölgy lakásába
bementek villanyóra-leolvasás ürü-
gyével. A sértett figyelmét elterelték,
és eltulajdonítottak az asztalról közel
40 ezer forint készpénzt. A nagy erõk-
kel folytatott nyomozás során megál-
lapítást nyert, hogy a bûncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható R. M. alapi lakos, akit 2006. ja-
nuár 26-án elfogtak és a rendõrkapi-
tányságra elõállítottak. Ellene a bün-
tetõeljárást megindították.
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Hatósági ügyeleti
beosztás 2006.

február hónapban
I-II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta:

február 4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1. Tel.: 06 (30) 6257 807;
február 11-12.: dr. Németh Sándor, Dég,
Szabadság tér 1. Tel.: 06 (20) 9717-306;
február 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) 9751 715;
február 25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62. Tel.: 06 (30) 9398
629.

Betegellátási ügyelet
2006. február hónapban

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

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

Vajta, Sáregres:
február 4-5.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30. Tel.: 06 (20) 3557 213;
február 11-12.: dr. Pál István, Sárbogárd,
Ady E. út 226. Tel.: 06 (20) 5301 582;
február 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) 9751 715;
február 25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62. Tel.: 06 (30) 9398
629
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,

Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza:

február 4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1. Tel.: 06 (30) 6257 807;
február 11-12.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a. Tel.: 06 (30) 6393
977;
február 18-19.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3. Tel.: 06 (20)
9749 065;
február 25-26.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30. Tel.: 06 (30) 9939 404

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

Vidéki ügyeletek február havi beosztása

Sárvíz kistérség központi ügyelet:
(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ. Telefon:
06 (22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti
napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Február 1-28.:
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör február havi
ügyeleti beosztása:

2-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
3-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
4-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
5-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
6-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
7-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
8-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
9-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
10-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
11-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
12-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
13-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
14-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
15-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
16-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
17-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
18-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
19-én: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
20-án: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
21-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
22-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
23-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
24-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
25-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
26-án: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
27-én: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
28-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;

Dr. Jaskó Sándor koll. vezetõ háziorvos

Köszönjük!
A Csipike Egyesület tagjai — súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek szülei — ezúton szeretnék kifejezni
köszönetüket mindazoknak, akik a 2005. évben valami-
lyen formában segítették, támogatták a szervezetet.
Az alább felsoroltak között voltak, akik munkájukkal vagy
pénzadománnyal, tárgyi eszközökkel segítettek erejükhöz
mérten. Mi minden támogatást köszönettel fogadtunk.
Viszonozni azzal szeretnénk a segítségüket, hogy közzé
tesszük a nevüket (a felsorolás nem az adomány mennyisé-
gének sorrendjében történik): Dörögdi Károly, Lepsényi
Izabella — Ötlettár, Vincze Viktória — Radírpók papírbolt, Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete, Tolnai Mihály és családja, a Freedom együt-
tes koncertjén részt vevõ közönség és a zenekar minden tagja, Szakács Benõné, a
Fogyatékkal élõk világnapja rendezvény adományozói, segítõi, a 2004. évi adójuk
1%-át felajánlók, Sohár István, Schmidt Lóránd.
Amennyiben a felsorolásból bárki is kimaradt volna, elnézését kérjük, szívesen pó-
toljuk mulasztásunkat.

Csipike Egyesület

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-
át ajánlják fel a Sárbogárdon és kör-
nyékén élõ súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.

Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig, pén-
teken 7-13-ig.

Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.

Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.

Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.

Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: a szakrendelés február
13-17-ig szünetel. Szakrendelés és tüdõszûrés:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13, szerda
12-17-ig. (Tompa u. 2., tel.: 06 (25) 460 120.)

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság eredményei
Krencz Nagyker—Sárkeresztúr KIKE

4-4 (3-1)
Vezette: Nagy S. Krencz: Pálinkás, Si-
mon, Ragyamóczki, Gyenis, Somogyi.
Csere: Kõvágó, Krencz, Petrovics,
Schneider, Vámosi. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere: Plu-
hár.
A hibák ellenére jó mérkõzés volt. Az el-
sõ támadásból eredményes volt a KIKE,
majd hibát hibára halmozva elengedte a
Krencz-csapatot úgy, hogy már 4-1 volt az
eredmény. De nem olyan csapat a KIKE,
amelyik könnyen feladja a mérkõzést, an-
nak ellenére, hogy 5-2 a kapufák aránya a
Krencz-csapat javára. Sõt, az utolsó má-
sodpercekben a gyõzelmet is megszerez-
hették volna a sárkeresztúriak. Góllövõk:
Petrovics, Simon (2), Somogyi illetve Sü-
tõ (2), Szauervein, Vörös.

Magnum—Extrém 2-6 (1-3)
Vezette: Nagy S. Magnum: Györök,
Vinklmann, Mádi, Lakatos, Bor. Extrém:
Vörös, Dévényi, Pálinkás, Juhász, Hor-
váth T. Csere: Horváth D.
Három mezõnyjátékossal indult a Mag-
num, ebbõl ketten sérülten vállalták a já-
tékot. Mielõtt megérkezett volna a ne-
gyedik játékosuk, megszerezte a vezetést
az Extrém, melyet kettõvel még megtol-
dott. A biztos vezetés tudatában vissza-
vett az iramból az Extrém, szépített a
Magnum. A második félidõ arról szólt,
hogy mikor és mennyi gólt lõ a kényelme-
sen játszó Extrém. Nem erõltették meg
magukat, a lényeg a három pont begyûj-
tése volt. Góllövõk: Bor (2), illetve Dévé-
nyi (3), Horváth T., Horváth D. (2).

Légió 2000—Vasutas 2-3 (0-1)
Vezette: Fekete L. Légió: Meggyes, Hu-
szár, Csuti, Egei Zs., Csizmadia. Csere:
Egei J., Horváth Z., Németh, Szilágyi Cs.,
Szilágyi F., Tar. Vasutas: Kehl, Magyar,
Rozgonyi J., Fövenyi, Flõgl. Csere: Bo-
zsoki, Horváth T., Horváth Zs., Guszej-
nov, Rozgonyi G.
Az elsõ félidõben a Vasutas sokkal több
helyzetet dolgozott ki, és ebbõl egyet si-
került értékesíteni az elsõ félidõben. A
második félidõt kapufával kezdte a Vas-
utas, az iramból nem vettek vissza a csa-
patok, a többet támadó Vasutas újabb
gólt lõtt. Elõbb szépített, majd egy védel-
mi hibát kihasználva egyenlített a Légió,
ha nyugodtabbak, akkor a vezetést is át-
vehették volna. Végül a Vasutas lõtt gólt,
ezzel megnyerte a mérkõzést. Góllövõk:
Németh, Egei Zs, illetve Flõgl (3).

Flamengó—Taki Team 1-3 (0-1)
Vezette: Fekete L. Flamengó: Lekner,
Tóth, Berta, Verbóczki, Lakatos. Csere:
Banda. Taki Team: Lajtos, Rohonczi R.,
Rohonczi M., Rohonczi G., Geiger. Cse-
re: Iván, Juhász, Király, dr. Roshdi.
„Nyugi, nyugi” — hangzott a Taki Team
cserepadjáról. Végül szöglet után sike-
rült megszerezni a vezetést az elsõ félidõ-

ben. Ez annyira megnyugtatta a csapatot,
hogy egyenlített a Flamengó. Ráébredt,
hogy változtatni kell a taktikán. Gyor-
sabb lett a játék, „gólratörõbben” játszot-
tak. Emberhátrányba is kerültek két
percre, de ezt nem tudta kihasználni a
Flamengó. Egy szemfüles góllal dr.
Roshdi megszerezte a vezetést, melyet
még eggyel megtoldottak a Taki Team já-
tékosai. Kiállítás: Juhász 2 perc. Góllö-
võk: Lakatos, illetve Rohonczi R., dr.
Roshdi, Király.

B. B. Truck SE—Enying 2-14 (0-4)
Vezette: Fekete L. B. B. Truck: Kovács,
Varga, Dobrovitzki, Balázs, Zádori. Cse-
re: Bognár, Simon. Enying: Varga, Pu-
delka, Csányi, Vas, Vass. Csere: Körmen-
di I., Körmendi II.
Nehezen tört meg a jég. Tizenöt percig
jól tartotta magát a B. B. Truck, bár eh-
hez kellett a listavezetõ rossz játéka is.
Végül kidomborodott a két csapat közöt-
ti tudáskülönbség, és jött az újabb nagy
gólarányú gyõzelem. A kapott két gól pe-
dig tanulságként önmagáért beszél. Gól-
lövõk: Dobrovitzki, Zádori, illetve Vas T.
(5), Csányi (4), Vass F. (3), Pudelka (2).

Arsenal—Vidámfiúk 2-6 (2-2)
Vezette: Szakács I. Arsenal: Kiss A.,
Derecskei, Veres G., Lukács, Veres P.
Csere: Érsek, Haray, Kiss R. Vidámfiúk:
Huszti L., Oláh, Horváth, Kovács, Ke-
resztyén. Csere: Huszti R.
Helyzetek kihagyásával indított mindkét
csapat. Vezetést szerzett a Vidámfiúk
csapata, de három perc múlva kapusuk
rossz kidobását lefülelték és egyenlített
az Arsenal. Megint vezetést szereztek a
Vidámfiúk, azonban kapusuk megismé-
telte a rossz kidobást és egyenlõ lett a gól-
arány az elsõ félidõ végén. A második fél-
idõ a Vidámfiúk játékáról szólt. Sárgalap:
Huszti R. Góllövõk: Lukács, Derecskei,
illetve Kovács (5), Keresztyén.
Január 15-én, este Huszti R. tárcája elve-
szett. Kérjük, aki megtalálta, adja le a
szerkesztõségben, vagy adja fel a neve-
zett címére, amely az igazolványában
van!

Haladás—Devils 5-1 (1-0)
Vezette: Fekete L. Haladás: Géczi,
Szalai, Szántó Zs., Hollósi. Csere:
Berzeviczy, Tóth, Varga. Devils:
Ocsovai, Huszár, Lajtos, dr. Pátzay,
Dravecz.
Az elsõ félidõben nem látszott nagy kü-
lönbség a két csapat között. A második
félidõben érthetetlen volt Ocsovai kapus
unott játéka, mely a Haladás fölényét
eredményezte, gólokban is megmutat-
kozva. Góllövõk: Szántó K., Tóth,
Berzeviczy (3), illetve Pátzay.

Old Boys—DKS 3-9 (1-4)
Vezette: Fekete L. Old Boys: ifj. Porko-
láb, Vas, Huszár, Tóth, Soós. Csere: Ko-
vács, Szakács. DKS: Suplicz, Domján,

Kassai, Szabó, Mondovics. Csere: Far-
kas, Kelemen, Kovács, Somogyvári.
Nehezen indult be a gépezet, de aztán el-
indult sikere felé a DKS. Az Old Boys
idõsebb játékosai nem tudták felvenni a
ritmust a fiatalokkal. Góljaikat akkor
szerezték, amikor visszavett az iramból a
DKS. Góllövõk: Huszár, Soós, Vas, illet-
ve Mondovics (3), Kassai (2), Domján
(2), Kovács (2).

OMV—Memphis Plusz 4-4 (1-3)
Vezette: dr. Tihanyi L. OMV: Nagy,
Zsebõk, Örkényi, Killer, Sinka. Csere:
Domján. Memphis: Boros, Herczeg, Ta-
kács, Salga, Simon. Csere: Lóth, Molnár,
Zámbó.
Óvatosan kezdtek a csapatok. A vezetést
az OMV szerezte meg, de hamar egyenlí-
tett a Memphis. A gólok után megválto-
zott a játék képe. Egy rosszul elvégzett
szabadrúgás után kontrából vezetést
szerzett a Memphis. Nagy kapus hibájá-
ból tovább növelte elõnyét a Memphis.
Salga büntetõt hibázott. Jött a fordulat,
egyenlített az OMV. A három pontért
mindkét csapat teljes erõbedobással küz-
dött. Elõbb az OMV, majd a Memphis já-
tékosai megmutatták, hogyan kell ki-
hagyni a nagy helyzetet. A bajnokság so-
rán a két csapat játékosai bemutatták a
teremlabdarúgás összes szépségét, a né-
zõk nagy örömére. Kiállítás: Domján 2
perc. Góllövõk: Sinka (2), Zsebõk, Killer,
illetve Herczeg, Salga, Simon, Lóth.
Pusztaegres—Miklós-Cece 0-13 (0-5)

Vezette: dr. Tihanyi L. Pusztaegres: Õri
Gy., Schmidt, Tóth, Varjas, Bosnyák.
Csere: Magyar. Miklós-Cece: Gyenes,
Kiss P., Klazer, Erdélyi, Sohár. Csere:
Démuth, Kokics, Kovács, Salamon.
Nem egy súlycsoportba tartozik a két csa-
pat. Alig-alig jelentettek veszélyt a
Miklós-Cece kapujára a pusztaegresi fia-
talok. Az elsõ félidõben a rúgott gólok
mellett legalább ugyanannyit ki is hagy-
tak a ceceiek. A második félidõben vala-
mivel pontosabban céloztak a játékosok,
így a gólarány a pusztaegresiekre nézve
hízelgõ. Góllövõk: Erdélyi (5), Kovács
(5), Salamon (2), Sohár.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Memphis Plusz 10 3 1 54-27 33
2. Sárkeresztúr KIKE 10 2 3 77-41 32
3. OMV 10 1 4 81-40 31
4. Extrém 9 3 3 54-37 30
5. Krencz Nagyker 7 4 4 49-36 25
6. Taki Team 6 2 7 47-38 20
7. Flamengó 5 3 6 37-48 18
8. Magnum V. Bt. 5 1 8 42-51 16
9. Arsenal 3 1 11 30-40 10
10. Vidámfiúk 2 2 10 33-85 8
11. Twister 1 2 10 21-66 5

Góllövõlista állása:
I. Sütõ Zoltán 25 gól; II-III. Geiger Zol-
tán, Bor József 23 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 14 - - 129-17 42
2. DKS 11 - 3 72-40 33
3. Miklós-Cece Öf. 10 - 5 83-25 30
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Mirõl szólt Orbán Viktor évértékelõ beszéde?
Újra meg kell teremteni a ma-
gyar szolidaritást. A szolidaritás
azt jelenti: hazánk számíthat
ránk a bajban, s mi is számítha-
tunk a hazánkra. Ez az a közös
alap, amelyen együtt állhatnak
jobb- és baloldaliak. Olyan kor-
mányra van szüksége Magyaror-
szágnak, amelyik szolidáris a
magyar családokkal, a magyar fi-
atalokkal és nyugdíjasokkal, a
hazai kis- és középvállalkozók-
kal, a magyar gazdákkal, az adó-
fizetõkkel. Hazánkban a rend-
szerváltoztatás óta eltelt tizenöt
év alatt mind a közéletbõl, mind
a politikából kiveszett a szolida-
ritás. Változásra van tehát szükség, ezért
a következõ kormánynak a magyar szoli-
daritás kormányának kell lennie.
A világban verseny van, és verseny van
Magyarországon is. A magyar emberek-
nek azonban ebben nem elég részt ven-
niük, hanem gyõzniük kell. Ahhoz, hogy
gyõztesként kerüljenek ki a versenybõl,
magasabb fizetésre, több nyugdíjra, biz-
tonságosabb életre van szükségük.
Nem ígéretek, hanem megoldások kelle-
nek. A Fidesz kormányzati idõszakában
olyan kipróbált, mûködõ megoldások
születtek, amelyek továbbvitele garan-
tálhatja, hogy Magyarországon az embe-
rek legyenek a gyõztesek.

Részletek a beszédbõl

Mi a kérdés?

Magyarországon a magyar emberek kell,
hogy a legfontosabbak legyenek. A kö-
vetkezõ kormánynak a szolidaritás kor-
mányának kell lennie, hiszen a közélet, a
politika és az állam egyetlen értelme az,
hogy segítse az embereket törekvéseik-
ben és boldogulásukban és abban, hogy
az emberek számíthassanak egymásra.
A választások tétje az, hogy a magyar
szolidaritást választjuk, vagy a közönyös
és kíméletlen vadkapitalizmust. A 21.
századot, vagy a múlt századot.
Ez a kérdés, Barátaim, hát válasszatok!

A magyar gazdaság

nem a saját lábán áll

Költségvetésünk hiánya a választások
várható idõpontjára meg fogja haladni a
10 százalékot. Ha az államadósságunkat
nézzük, azt látjuk, hogy a növekmény há-
rom év alatt annyi volt, mint amennyit
Kádár János harminc esztendõ alatt vett
fel. Az aggastyánoktól a most születõ
csecsemõkig mindenkinek lassan már
másfél millió forint adósság nyomja a

vállát, és akkor azt a kérdést, hogy hol ez
a rengeteg pénz, még fel sem tettük.

2005 a beletörõdés éve volt

Szokták mondani: a részvétel a fontos,
nem a gyõzelem. Ezt általában a sporto-
lókat kísérõ delegációk tagjai szokták
mondani, hiszen õk nem gyõzhetnek, õk
csak részt venni tudnak, nem neveztek
be a versenybe.
Ha gyõzni nem is lehet mindig, de azért
tudjuk, hogy törekedni kell rá. Töreked-
ni kell a minél jobb helyezésre, a minél
jobb eredményre. De a minimum, amit
elvárunk saját magunktól, az, hogy ja-
vuljunk és egyre jobb teljesítményt
nyújtsunk. Akinek csak a részvétel a fon-
tos, az eleve beletörõdött a vereségbe,
már a verseny elõtt feladta, és eleve ku-
darcra ítélte magát.

Magyarország többre képes

Kérem, emlékezzenek arra, hogy a kishi-
tûség azt mondta, hogy a minimálbér je-
lentõs növelését felelõtlenség lenne
megvalósítani, de mi nem hittük el, és si-
került megvalósítani.
Magyarország képes volt rá.
Azt mondták, a tb-járulék csökkentése
felelõtlen ígéret, nem fogjuk majd tudni
kifizetni a nyugdíjakat. De amikor kor-
mányon voltunk, sikerült jelentõsen
csökkenteni a járulékot és kifizetni a
nyugdíjakat, sõt meg is emeltük azokat.
Mert Magyarország képes volt rá.

Munka alapú gazdaságra

van szükség

Öt kérdésrõl beszélgettünk az emberek-
kel a mögöttünk hagyott két hétben: a
legfontosabb a munka volt. Azért válasz-
tottuk a munkát, mert Magyarországon
ma a nyilvántartások szerint 400 ezer re-
gisztrált munkanélküli van, de pontosan
tudjuk, hogy legalább 300 ezer olyan

honfitársunk is él, aki hébe-hóba
dolgozik, szeretne, de nem talál
rendszeres munkát. Vagyis ma
Magyarországon 700 ezer em-
bernek nincs biztos kenyérkere-
seti lehetõsége. Már korábban is
mondtuk, a mögöttünk hagyott
év megerõsítette: elvált egymás-
tól a jólét és a munka. Azok a
nemzetek emelkednek ma föl
Európában, ahol a kettõ össze-
kapcsolódik. A jólét a munka
természetes következménye, és
a munka természetes eredmé-
nye a jólét. Magyarországon ma
egyre inkább az a fölfogás ural-
kodik, hogy becsületes munká-

ból nem lehet megélni.
Ha valaki ma a magyar mezõgazdaság-
ban körülnéz, akkor hallhatja azokat a
hangokat, amelyek arról szólnak, hogy
Magyarország Európa élelmiszer-sze-
métlerakó telepévé változott. Rossz mi-
nõségû és az egészségre káros terméke-
ket hoznak be az országba, és a kormány
ahelyett, hogy megvédené a magyar gaz-
dákat — most is hallhattuk — vagy a ma-
gyar piacot, a magyar termékeket, ezek-
nek inkább szabad utat enged.
Egyetlen más olyan ország sincs Európá-
ban — az újonnan csatlakozott országok
között sincs egyetlen olyan ország sem
—, amelynek egy gazdája, egy fiatal gaz-
dája másfél évvel a csatlakozás után ilyen
véleményt mondana, mint a Dombóvár
mellõl érkezett vendégünk. Mind a len-
gyelek, mind a csehek, a szlovákok nem-
csak hogy kifizették a gazdáknak járó
európai uniós támogatást, hanem elõre-
hozták annak kifizetését. Ma már nem
csak a nyugatiakkal kell versenyeznünk a
saját élelmiszerpiacunkon, hanem úgy,
ahogyan az elõbbi véleménybõl is hallot-
tuk, most már versenyeznünk kell bizony
a szlovákokkal, akiknek nincs is igazából
mezõgazdaságuk, a lengyelekkel, és más
most csatlakozott államokkal. Én el-
mondtam Dombóváron, és itt is szeret-
ném megismételni: sehol Nyugat-Euró-
pában nem fordulhat elõ, hogy egy or-
szág a saját gazdáival szemben folytas-
son mezõgazdasági politikát. Az ilyen
kormány sok sót nem eszik meg.
Egyetlen kiút van ebbõl a helyzetbõl, és
ha esély van rá, akkor ezt nekünk meg is
kell cselekedni. Hosszú idõ után elõször
a gazdatársadalom képviselõjét kell a
mezõgazdasági tárca élére állítani, hogy
legyen, aki Önöket képviselje.

Budapest, 2006. január 29., Fidesz —
Magyar Polgári Szövetség, sajtóosztály
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Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete telek-értékesítésre ajánla-
ti felhívást tesz közzé a város északi részén
található 2 db építési telekre, magánerõs
lakásépítés céljából.
A telkek a Sárbogárd, Fenyõ u. 887/6. hrsz. és
az Árpád u. 1069/19 hrsz. szám alatt találha-
tók. A minimális vételár: 1.000 Ft/m2.
A vételi ajánlatok benyújtásához a teljes aján-
lati felhívás ismerete szükséges, ami a polgár-
mesteri hivatalban Fehér Mihálynénál átvehe-
tõ, ugyanitt bõvebb felvilágosítás is kérhetõ.
A vételi ajánlatok benyújtásának határideje:
2006. február 10., délelõtt 10.00 óra.
A vételi ajánlatot zárt borítékban kell benyújta-
ni Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testület városgazdálkodási és városfejlesz-
tési bizottság elnökének címezve. A borítékon
jól láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat
építési telekre. Csak bizottság által bontható
fel”

Polgármesteri hivatal

4. Légió-Fair Kft. 9 - 5 64-25 27
5. Haladás 9 - 5 56-31 27
6. Toledó 2005 8 - 6 62-56 24
7. Vasutas 8 - 7 70-56 24
8. Old Boys 5 - 10 49-94 15
9. B. B. Truck SE 3 1 11 20-89 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 13 15-87 4
11. Devils 1 - 14 17-129 3

Góllövõlista állása:
I. Vass Ferenc 36 gól; II. Vas Tamás 34
gól;, III. Pudelka Krisztián, Erdélyi Ta-
más 29 gól.

ZÁRÓRENDEZVÉNY,
SPORTBÁL

március 25-én lesz.
— G. F. —

SÍC — hírek,
eredmények

A január 21-én Hatvan
városában rendezett
terem-íjászversennyel
megkezdõdött a 2006.
évi versenyévad.
Egyesületünket 4 fel-
nõtt versenyzõnk kép-
viselte. Sportolóink na-
gyon a tudásuk alatt tel-
jesítettek. Olyannyira,
hogy azon gondolkod-
tam, nem is kellene újsághírnek szerepel-
tetni.
Ám a sport nem csak a sikerekrõl szól, mi
a kudarcot is vállaljuk, mert az annak
szerves része. Innen fel kell állni és na-
gyobb erõvel dolgozni tovább.
Eredményeink: Krencz Szabolcs 13.; ifj.
Gilicze László 16.; Széplaki Zoltán 17.;
Bóla József 21. helyezést ért el.
Versenyzõink mindegyike körülbelül
60-80 körrel maradt el saját elvárásától,
amire már lehetne mondani, hogy „jól”
sikerült. Várjuk a következõ — február
11-ei — fellépést.
Egy jó hírrel is szolgálhatok: Lovász Ba-
lázs ifjúsági kadetversenyzõnk utánpót-
lás-válogatott kerettag!
Kérem a tisztelt olvasókat, sportbaráta-
inkat, segítsenek bennünket az adójuk
1%-ával. Adószámunk: 18491074-1-07

Gilicze László

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.

Tisztelt
Támogatóink!

Szeretnénk megköszönni, hogy a 2005. év-
ben adójuk 1%-át az Alapi Óvodásokért
Közalapítvány részére ajánlották fel.

A 2004. évben az adó 1%-ából 109.001 Ft folyt
be, melyet az óvodás gyermekek karácsonyi
játékának vásárlására fordítottunk.

Kérjük, hogy idén is támogassák alapítvá-
nyunkat adójuk 1%-ával!

Adószámunk: 18493038-1-07

Kaszás Károly, az alapítvány elnöke

Az Alapi Óvodásokért Közalapítvány 2005.
évi beszámolója

A bankszámla nyitóösszege:
131.916 Ft

Az Egészséges hét költségei: 3.799 Ft

A pénztár nyitóösszege: 16.947 Ft
Családi majális kiadásai: 173.363 Ft

Pályázati pénz: 50.000 Ft
Óvodás gyermekek
kirándulási költségei: 136.030 Ft

Önkormányzati támogatás: 200.000 Ft
Óvodások színház-
és mozibérlete: 102.900 Ft

Lakossági felajánlás: 192.255 Ft
Nyomtatvány + CD: 5.824 Ft

Szja 1%-a: 109.001 Ft
Szja 1%-ának felhasználása: 108.896 Ft

Összesen: 700.119 Ft
Összesen 530.812 Ft

Záró pénzkészlet: 169.307 Ft

Kaszás Károly, az alapítvány elnöke

Közlemény
Az elmúlt napokban többen kerestek meg
bennünket, hogy különbözõ forrásokból a
nyolcosztályos gimnázium lezajlott felvételi
vizsgáiról hallottak, s õk lemaradtak róla.
Azonban azok az írásbelik a központi felvételi
rendszerben résztvevõ iskolákra vonatkoznak
csak.
Tájékoztatom a tisztelt szülõket, hogy a Petõfi
Sándor Gimnázium nyolcosztályos tagozatá-
nak felvételi vizsgái, az elõzetes tájékoztatás-
nak megfelelõen, március végén, április ele-
jén lesznek, amelyrõl minden jelentkezõ külön
értesítést kap.
A kisgimnáziumba jelentkezni 2006. márci-
us 31-ig lehet.

Boda János igazgató

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Köz-
szolgáltató és Építõipari Kft. (7000 Sárbo-
gárd, Árpád u. 82.) benyújtotta a sárbogár-
di riolittufa bánya (mindszenti kõbánya)
környezetvédelmi vizsgálatának, tervezett
bõvítésének és a termelés növelésének
elõzetes környezeti hatástanulmányát a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség-
hez, és kérte a környezetvédelmi engedély
kiadását.
A környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001.
(II. 14.) kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelõen a környezeti közszemlére tételét
az alábbiak szerint közhírré teszem:
— A tevékenység helye Sárbogárd, külterület
0637, 0631/41, 0631/40, 0631/47 helyrajzi
számú ingatlanok.
— A tevékenység rövid leírása: a fenti ingatla-
nokon riolittufa-kitermelés történik.
— A tervezett bánya mûvelési rendszere: kül-
színi mûvelésû, robbantásos technológiával.
A kõzetrobbantást nagy átmérõjû, függõleges
robbantólyukakba betöltött robbanóanyaggal
végzik. A lerobbantott követ kotróval mûre
vagy direkt értékesítik. Utóbbi esetben a vevõ
által biztosított szállítógépjármûre rakják. A
tervezett kitermelés: 400.000 t/év.
A kérelem és az elõzetes tanulmány megte-
kinthetõ: 2006. január 31-tõl 2006. március
1-ig, munkaidõben, Sárbogárd Város Önkor-
mányzata jegyzõjének megbízásából a városi
polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., fsz.), vala-
mint a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
ügyfélszolgálati irodáján (8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 1.).
Felhívom a figyelmet, hogy a 20/2001. (II. 14.)
Korm. Rendelet 7.§ (3) bek. C pontja értelmé-
ben az elõzetes környezeti tanulmány tartal-
mára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró
okokra vonatkozóan a jelen hirdetmény meg-
jelenését követõ 30 napon belül hivatalomban
vagy a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
írásbeli észrevételt lehet tenni.

Krupa Rozália jegyzõ
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Kellenek-e a genetikailag módosított (GMO) szántóföldi növények?
2. rész

(Folytatás elõzõ heti számunkból.)

Arról sem igen hallhatunk, hogy a
GMO-termékek az európai és a világpia-
con sokkal kevésbé adhatók el és keve-
sebbet is érnek, mint a hagyományosak.
Vajon akad-e józanul gondolkodó ma-
gyar gazda, aki ilyen nehezen eladható és
kevesebbet érõ kukoricát, repcét és cu-
korrépát akar majd termelni? Nem hi-
szem. De mi van akkor, ha õk nem, de a
szomszédjuk akar? Ki vagy mi a biztosíté-
ka annak, hogy a gazdák hagyományosan
termesztett kukoricája tiszta és így érté-
kesebb marad, hogy a szél nem fogja a
génmódosított kukorica virágporával az
õ hagyományos terméküket „beszeny-
nyezni”? Továbbá mi lesz a bioter-
melõkkel? Az õ termékeiket ki vagy mi
fogja megvédeni a genetikai szennyezõ-
déstõl? Ha a megfelelõ feltételek nem
biztosítottak, akkor a biotermelõk tönkre
fognak menni, csakúgy mint a gazdák egy
jelentõs része (amelyet egyébként egy
nem közzétett belga tanulmány is elõre-

vetít). Márpedig sem a szélnek, sem a mé-
heknek és más rovaroknak nem tudunk
parancsolni, hogy hova, milyen messze vi-
hetik a virágport és hol rakhatják le. Az
egyedüli védekezés az úgynevezett biz-
tonsági távolság megtartása, ami azon-
ban kellõ biztonságot már a fentiek miatt
sem tud nyújtani.
Ezek alapján azt hiszem világos, hogy
mekkora a döntés jelentõsége. Ha egy-
szer a génmódosított növényeket been-
gedik Magyarországra, akkor onnan már
nincs visszaút, ezeket nem lehet úgy ki-
vonni a forgalomból, mint a DDT-t vagy a
Contergan-t. Ma a világon nem ismert
olyan módszer, amellyel a genetikai
szennyezõdés hatékonyan felismerhetõ
és visszafordítható lenne.
Bármennyire is próbálják velünk az el-
lenkezõjét elhitetni, a génmódosított ku-
korica, cukorrépa és repce lehetséges
sokféle hatása ma még nem ismert kellõ-
képpen. Emiatt nem lehetünk abban biz-
tosak, hogy ezek a növények biztonságo-
san termeszthetõk, nem szennyezik el a

környezetet, hogy ártalmatlanok ember-
re, állatra, talajra és más növényekre. A
nagy sietség oka nem is az, hogy mindezt
már kellõen megvizsgálták. A sietség oka
egyetlen: az üzlet. Ezért igyekeznek min-
ket meggyõzni arról, hogy miért jó az ne-
künk, ami tulajdonképp akár katasztro-
fális kimenetelû is lehet, és miért szeres-
sük azt, ami akár minden korábbinál na-
gyobb és visszafordíthatatlan károkat is
okozhat a környezetben, gazdaságban és
emberi egészségben egyaránt.
Kell-e tehát a magyar gazdáknak és házi-
asszonyoknak a GMO-kukorica, repce
vagy cukorrépa? Ha igen, akkor ne tegye-
nek semmit! Ha viszont nem, akkor itt az
ideje a sarkunkra állni, és a mi saját aka-
ratunkat érvényesíteni. Mert ha nem te-
szünk semmit, akkor megint — mint már
annyiszor — a fejünk felett mások fogják
eldönteni, hogy nekünk mi is lesz jó. To-
vábbi tudnivalók a témáról:

www.elolanc.hu/gmo;
www.gmokerekasztal.hu

Lendvai Gábor

Verses, zenés, táncos összeállítással
léptek színpadra a Violin Mûvésze-

ti Iskola növendékei, a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola, Petõfi Sándor Gimnázium ta-
nulói és a Black Time tánccsoport január
27-én, pénteken, a sárbogárdi mûvelõdé-
si házban.
A magyar kultúra napja alkalmából tar-
tott rendezvényt, a Himnuszt követõen,
Szabados Tamás országgyûlési képviselõ
nyitotta meg. A szavaló, éneklõ, hangsze-
res és néptáncos gyerekek mellett több-
ségében (a jelenleg nagy népszerûségnek
örvendõ) moderntánc-bemutatókat lát-

hattunk, melyek egyben a diákok vizs-
gaelõadásai is voltak.
Az érdeklõdõk az elõcsarnokban a kéz-
mûves gyerekek rajzait és agyagból ké-
szült alkotásait is megtekinthették.
(Szerkesztõi megjegyzés: Véleményem
szerint jó lett volna, ha a rendezvényt nem
a magyar kultúra napja égisze alatt hirde-
tik meg a szervezõk, mivel a moderntán-
cos vizsgaelõadásoknak ehhez az ünnep-
hez nem sok köze van. A magyar kultúra
pedig igen kis részét képezte a mûsornak.
Nem vagyok a moderntánc ellen, csak ne
keverjük a szezont a fazonnal.)

Hargitai Kiss Virág

VIOLIN-GÁLAVIOLIN-GÁLA
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4-én, szombaton, 19 órakor:

CSODACSIBE
Színes, szinkronizált

amerikai animációs film

Hõsünk, Kotlik Csöpi, a kiscsibe, ki-
sebbségi komplexussal küzd. Senki
nem tiszteli, és amikor bejelenti, hogy
a fejére esett az égbolt egy darabja,
nem hisznek neki. Erre õ elhatározza,
hogy bebizonyítja igazát.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Jöjjön velünk Budapestre!

A Bogárd-Dal Egyesület hangverseny-látoga-
tást szervez a Mûvészetek Palotájába (MÁV
Szimfónikusok). Mûsoron Beethoven IX.
szimfóniája, Petrovics Emil Zongoraversenye.

A koncert február 8-án (szerdán) lesz. A busz a Hõsök te-
rérõl indul 17.30 órakor. A teljes költség 1300 Ft. Jelent-
kezni lehet vasárnap estig a 06 (25) 460 244-es telefonon.

Fried-kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom u. 33.

www.hotelcastle.hu

VALENTIN-NAPI
gálavacsora

2006. február 11-én, szombaton, 19 órától
Élõzene, pezsgõ, tánc, hajnalig tartó mulatság!

3480 Ft/fõ

A KEYTEC SÁRBOGÁRD KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES A KÖVETKEZÕ MUNKAKÖRÖKBE:

GÉPSZERELÕ LAKATOS
Feltételek:

min. középfokú szakirányú végzettség, min. 5 éves szakmai gyakorlat,
hidraulikai ismeretek, rugalmasság.

Elõnyt jelent:
hegesztõ bizonyítvány, fröccsöntõ gépek területén szerzett

tapasztalat, multinacionális környezetben szerzett tapasztalat.

GÉPBEÁLLÍTÓ
Elvárások:

középfokú, szakirányú végzettség, min. 2 év fröccsöntõ gépbeállítói
tapasztalat, három mûszakos munkarend vállalása, rugalmasság,

megbízhatóság.

Elõnyt jelent:
Arburg gépek ismerete, nehézgépkezelõi jogosítvány (2t híddaru).

Jelentkezési határidõ: 2006. február 15.
Jelentkezés módja:

önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út

magdolna.kovacs@keytec.hu

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2006. február 6-án,
17 órára

Kottán Béla amatõr fafaragó

„Lovak, kutyák fában”
címû kiállításának

megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Kék István.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

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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A múlt hetén megjelent gesztenyés piskóta tetejére még kell kb. 5
dkg vaj ízlés szerint porcukorral kikeverve. A krémen sokkal
könnyebben megáll a csokimáz.

Fázós fasírt
Hozzávalók: 50 dkg pulykahús, 2 fej hagyma (ha lehet fehér), pi-
rospaprika, só, fehérbors, majoránna, oregano, bacon szalonna,
a sütéshez olaj.
Elkészítés: a hagymát lereszeljük, a pulykahúst ledaráljuk és
az ízesítõkkel összegyúrjuk. Apró pogácsaformákat gyúrunk
belõle, és a csíkokra vágott szalonnával betekerjük. Fogpisz-
kálóval a szalonnacsíkokat összetûzzük, hogy sütéskor egy-
ben maradjanak. Ezután a szalonnával betekert húspogácsá-
kat forró olajban kisütjük, hogy a szalonna piros és ropogós
legyen.
Salátával vagy friss kenyérrel fantasztikusan finom.

Finom kókuszos süti
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 15 dkg margarin, 20 dkg cukor, 3 tojás,
1 mokkáskanálnyi szódabikarbóna, 10 dkg kókuszreszelék, 15
dkg porcukor, baracklekvár.
Elkészítés: a lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, hozzáadjuk
a cukrot, a tojások sárgáját és a szódabikarbonát. A tésztát
jól kidolgozzuk, majd tepsibe téve megkenjük baracklekvár-
ral. A három tojásfehérjét habbá verjük a porcukorral és a
kókuszreszelékkel együtt és a tészta tetejére kenjük. Lassú
tûznél is hamar megsül.

Kagylótészta csirkehússal
és gombával

Hozzávalók: 50 dkg kagylótészta, 30 dkg fõtt csirkehús, 20 dkg
gomba, 15 dkg mirelit zöldborsó, vaj, 1 evõkanál reszelt parme-
zán, 1 evõkanál zsemlemorzsa, 5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 5 dl tej, 5 dkg
reszelt parmezán, só, õrölt szerecsendió.
Elkészítés: a tésztát sós vízben kifõzzük, jól lecsepegtetjük. A
csirkehúst kockákra vágjuk. A gombát vastagra szeleteljük,
kevés vajon a zöldborsóval együtt megpároljuk. Keverjük
össze az 1 evõkanálnyi reszelt parmezánt és a zsemlemor-
zsát! 5 dkg vajon megpirítjuk a lisztet, felengedjük a tejjel,
sûrûre fõzzük, sóval, szerecsendióval ízesítjük. Belekeverjük
a reszelt sajtot. A tésztához keverjük a csirkehúst, a zöldsé-
geket és a sajtos mártást. Kivajazott tûzálló tálba rakjuk, a te-
tejét megszórjuk a sajtos zsemlemorzsával. 175 fokra elõme-
legített sütõben kb. 20 perc alatt szép pirosra sütjük.

Nagymama receptjei TANÁRSZTORI
Na, végre velem is megtörtént! Találkoztam vele, beszéltem ve-
le, mosolyogtunk egymásra, egy hajszál híján bedõltem neki.
Végre elmondhatom, hogy egy igazi, profi szélhámossal hozott
össze a sors. Mert amatõr szélhámos hetente adódik az életünk-
ben. Kit nem beszéltek még rá valami bóvlira, csodaszerkentyû-
re, késkészletre, törölközõ-garnitúrára vándorárusok? A szer-
kentyû már másnap elromlott, a kések egy hét alatt kicsorbul-
tak, a törölközõk nem töröltek. Az amatõr tudása abból áll,
hogy ránk sóz valamit. Pár forint haszna van belõle. A profi nem
sóz rád semmit, mégis tíz-, sõt, százezreseket teszel a markába.
Most tanulmányozhattam, hogyan csinálja.
Kihívatott a tanári szobából, mint volt tanítvány.
Nem találtam ismerõsnek, pedig általában emlékszem a régi di-
ákjaimra. Nagyon meg kellett változnia valakinek ahhoz, hogy
egy-két perc után ne derengjen fel a régi arca, még az iskolapad-
beli. De bizony itt nem derengett fel semmi. Na, de végül is meg-
változhatott, nem? Hát nem elõfordul némelyik érettségi talál-
kozón, hogy megállok valaki elõtt, zavartan kutatok az emléke-
zetemben, és bizony nem ugrik be, hogy kicsoda õ? Nyilván
most is ez a helyzet — gondoltam.
Nos, nem ez volt a helyzet. És én mégis kezdtem a karmai közé
kerülni.
Honnan tudta ez az ember, hogy egy volt tanítványnak eleve
nyert ügye van egy idõs tanárnál? Na, ez a profizmus! Ösztönös
adottság. Bele tudja élni magát a páciens lelkébe. Filmek, világ-
irodalmi értékû regények szólnak errõl. A jó szélhámos tulaj-
donképpen mûvész, költõ, színész.
Az emberünk látta, hogy jó esélye van nálam. Lágy húrokat kez-
dett pengetni. Hogy õ és az osztály mennyire szeretett engem.
És meglepetés készül számomra. Találkozó lesz, mégpedig Fe-
hérváron egy nívós étteremben. Elvisznek oda, ajándék is kerül.
Már a kezdet kezdetén fészkelõdött bennem valami gyanú.
Rosszul hatott rám, hogy az illetõbõl erõs borszag áradt. Most
még hozzájárult ehhez az ajándék említése. Ez kicsit olcsó fogás
volt. Különben is azok közé a pedagógusok közé tartozom, akik
nem szeretik, ha ajándékot adnak nekik.
Természetesen adódott, hogy megkérdeztem, kikkel járt egy
osztályba. Itt megint kapott nálam egy rossz pontot, mert nem
közölte. Megint a „meglepetés” szót használta.
Ideje volt, hogy kelepcét állítsak neki. A folyosón levõ egyik tab-
lón rámutattam az egyik volt tanár képére, s megkérdeztem,
hogy õ mit tanított náluk.
Azt mondta, hogy bizony már elfelejtette. Ezen bukott meg. A
testnevelõ tanárjára ugyanis mindenki emlékszik.
Itt aztán már hiába állt elõ a csalival, hogy munkahelyi jutalom-
ként igen kedvezõ áron három darab plazmatévét kapott, és az
egyiket nekem szeretné felajánlani, mint kedvenc tanárának.
Húszezer forint elõleg ellenében már holnap el is hozná a ké-
szüléket. Félmillió helyett húszezer? Ki az a hülye, aki ezt
kihagyja?
Hát én kihagytam. Azt hazudtam, hogy jelenleg nincs húszezer
forintom.
Nem igaz, hogy a szélhámosok a butaságunk vámszedõi. Õk az
emberi jóság, jóhiszemûség adóztatói. Mennél rendesebb vagy,
annál alkalmasabb vagy az áldozat szerepére. Régi igazság ez!

(L. A.)

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

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.
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A sündisznó
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon
is túl, volt egyszer egy boltos, egy király
meg egy szegény ember. Ez a boltos eljá-
rogatott az erdõbe vadászni, de egyszer
úgy eltévedt az erdõben, hogy három nap
egymás után járt-kelt, bolyongott, s nem
tudott kitalálni. Már a lábán is alig állott a
nagy fáradtságtól és éhségtõl, s nagy
keservesen felkiáltott:
— Istenem, Istenem, ha valaki engem in-
nét kivezetne, három lányom közül a leg-
szebbet annak adnám, s három zsák
pénzt is adnék melléje.
Abban a pillanatban megszólalt mellette
valaki, s azt mondta:
— Kivezetlek én, csak gyere utánam.
Néz a boltos mindenfelé, nem lát senkit,
aztán lenéz a földre, s hát ott hentereg
egy kis sündisznó. Mit volt mit nem tenni,
a boltos megígérte a sündisznónak, hogy
neki adja a legszebb leányát, s ad még há-
rom zsák pénzt is, csak vezesse ki. Azzal a
sündisznó elindult elõre, a boltos utána, s
egy fél óra sem telt belé, kivezette az er-
dõbõl. Ott elváltak egymástól, a boltos
ment haza, a sündisznó vissza az erdõbe.
Másnap a király ment abba az erdõbe va-
dászni, az is éppen úgy eltévedett, mint a
boltos. Már vagy hat napja bolyongott az
erdõben, s mikor látta, hogy nincs szaba-
dulása, föltekintett az égre, nagyot
sóhajtott:
— Istenem, Istenem, csak valami lelkes
vagy lelketlen állat kivezetne az erdõbõl,
nem bánnám, akárki s akármi légyen, há-
rom leányom közül a legszebbet neki ad-
nám, de még három szekér pénzt is adnék
neki.
— Gyere csak utánam, én kivezetlek —
szólalt meg valaki.
Néz a király mindenfelé, vajon ki beszél,
hát egy kicsi sündisznó van a lába alatt, az
beszél. Nem bánta õ, akármi, akárki, a
szavát meg nem másolta. Indult a sün-
disznó után, s hamarosan kijutott az er-
dõbõl. Az erdõ szélén elváltak egymástól,
a király ment haza, a sündisznó vissza az
erdõbe.
Éppen az idõ tájt egy szegény ember is el-
tévelyedett az erdõben, az is már vagy hat
napja bolyongott szegény feje, nem tu-
dott kivergõdni, pedig gyermekkora óta
mindig itt gyûjtögette a száraz gallyat.
— Istenem, Istenem — sóhajtott fel a
szegény ember —, nekem nincs semmim
ezen a világon, de ha egy undok féreg ve-
zetne is ki az erdõbõl, azt is gyermekem-
nek fogadnám.
— No, hát akkor gyere utánam — szólalt
meg valaki.
Bezzeg, hogy a kis sündisznó volt. Indult
is mindjárt elõre, a szegény ember utána,
egy szempillantásra kivezette az erdõbõl.
Az erdõ szélén elváltak egymástól, a sze-
gény ember hazament, a sündisznó vissza
az erdõbe.

Telik-múlik az idõ, eltelt egy hét, eltelt
kettõ, a kicsi sündisznót már kezdték el-
felejteni. A boltos, a király, a szegény em-
ber mind azt gondolták, hogy valami cso-
dálatos álmot láttak, nem is volt igaz, ami
velük történt. De bizony nem volt álom,
mert egy este, amikor a szegény ember
már lefeküdött, bekopogtatott a
sündisznó az ablakon.
— Apámuram, nyissa ki az ajtót!
Hm, álmélkodik magában a szegény em-
ber, hát ez ugyan ki lehet? Hiszen neki so-
hasem volt gyermeke.
Fölkel a szegény ember, kinyitja az ajtót,
s hát csak begurul a küszöbön a kicsi sün-
disznó.
— Adjon Isten jó estét, apámuram, haza-
jöttem.
— Fogadj Isten, édes fiam, hát megjöt-
tél?
— Meg biz’ én, apámuram, de az anyám-
asszonyt költse fel, hogy vessen nekem
ágyat.
Felkölti a szegény ember a feleségét, s az
asszony nagy duzzogva, ímmel-ámmal
ágyat vet, a kicsi sündisznó meg lefekszik,
elalszik.
Fölkelnek reggel, a szegény ember a fele-
ségével asztalhoz ül, de a sündisznót csak
a kemencepadkához ültetik, s egy fatá-
nyérban adnak neki ennivalót. Nézi, nézi
a sündisznó az ételt, de hozzá nem nyúlt.
— Hát te, fiam, miért nem eszel? — kérdi
a szegény ember.
— Azért, édes apámuram, mert én nem
vagyok afféle jöttment szélházi, ültesse-
nek az asztalhoz, s cintányéron adjanak
nekem ételt.
Jól van, mit csináljanak, odaültetik az
asztalhoz, és cintányéron adnak neki
ételt. Mikor az asztaltól fölkelnek, kérdi a
sündisznó:
— Apámuram, van-e kigyelmednek két
csizmadiatallérja?
— Van, fiam, van.
— No, ha van, adja nekem, majd visszafi-
zetem urasan.
Kiveszi a szegény ember a ládafiából a
csizmadiatallért, oda akarja adni a sün-
disznónak, de ez azt mondja:
— Ne adja ide nekem, apámuram, hanem
menjen be a városba, ott a piacon egy
vénasszony egy fekete kakast árul, azt ve-
gye meg. Ha egy pénzre tartja, adjon ket-
tõt érette. Onnét menjen a szíjgyártóhoz,
annál van egy rongyos nyeregszerszám,
vegye meg azt is. Ha egy pénzre tartja,
adjon kettõt érte.
(Folytatása következik.)

Benedek Elek meséje

Heti idõjárás
Szombat délelõttig
nem várható változás
idõjárásunkban, szom-
bat délután azonban markáns hideg-
front ér el bennünket, amely szórvá-
nyosan okoz majd kisebb havazást, hó-
záporokat és megerõsödik a szél. A
front mögött vasárnapra jelentõsen
visszaesik a hõmérséklet. A reggeli hõ-
mérséklet -9, -17, a nappali -7 és +3
fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

bizalom, telefon, barikád;
Imre, Tomi, Jani, Mira, Rami;
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök
Beáta, Sárbogárd; Szûr Noémi Kitti,
Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta
Sárbogárd, Tinódy u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Rejtvény
Válaszold meg az alábbi
„beugratós” feladatokat!

1. Melyik fa nem ég a tûzön?

2. Melyik töknek nincs indája?

3. Melyik út nem porzik sose?

4. Melyik kör lehet szögletes?

5. Melyik fa van legtöbb a vásárban?

Beküldési határidõ:
2006. február 7.
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Február 4., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 9.55 Zselé 10.00 Bundás és Rozsdás
10.30 Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk 11.50 Zselé 12.00
Híradó 12.10 Momentán 12.37 Zselé 12.40 Tempó! 12.45 Kolombusz 14.20
Tempó! 14.25 Fõzzünk megint egyszerûen! 14.55 Tempó! 15.00 Légcsavar
15.30 Könnyûzenei magazin fiataloknak 16.00 Híradó 16.10 TS 18.05 Félszáz-
adunk 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Álmatlansá-
gaim hercege 21.50 A 37. Magyar Filmszemle alkalmából 23.20 Híradó 23.25
Sporthírek 23.35 Crazy Horse 0.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 AutóMánia
12.45 Havazin 13.10 Így készült: Tibor vagyok, de hódítani akarok 13.30 Cool a
verda 13.55 Elveszett legendák kalandorai 14.50 Tuti gimi 15.45 Hegyi mentõk
16.50 Bébi a fedélzeten 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most
20.25 Szupermozi 22.20 RTL-boxklub 23.45 Holtan érkezett 1.35 Zsaru az ûrbõl
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.20 Jetix 11.10 Viva S Club 11.40 A vadon naplója
12.10 Laktérítõ 12.40 TotalCar 13.10 Century City 13.55 Csillagközi romboló
15.40 Bûbájos boszorkák 16.35 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Vamakasi 21.55 Forró rágógumi 8. 23.35
Johnny 21.35 Fastlane 2.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy
csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 B.ú.é.k. 2006! 12.02
Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20
Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok
nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Jól esik visszaemlékezni 21.05 Rádiószín-
ház 21.45 Bartók Béla: Négy magyar népdal 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja

Február 5., 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 Néprajzi értékeink 11.05 Így szól az Úr! 11.10 Szereti az Úr az igazakat
11.30 Mert kegyelembõl tartatott meg, hit által 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05
Csellengõk 13.30 TS 15.10 Örömhír 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 TS
17.40 Szívek szállodája 18.30 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A
szólás szabadsága 22.05 Szeretõk és titkok 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek
24.00 TS-Motorsport 0.15 Héthatár 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.40 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 7.00 Kö-
lyökklub 8.25 Megaman 8.45 Slayers 9.10 Receptklub 9.30 Játék 10.30 Vad-
nyugati fejvadász 11.20 Papás-mamás 11.50 Egy rém rendes család 12.45
Rejtélyek kalandorai 14.40 Hegylakó — a holló 15.35 X-csapat 16.40 VIP
17.35 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 21.50 Heti he-
tes 22.55 Horrorra akadva 2. 0.25 Fókusz-portré 0.55 Zsaru az ûrbõl
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.15
Jetix 11.00 Egy rém rendetlen család 11.30 Stahl konyhája 12.00 Sliders 12.55
Kaland Bt. 13.50 Monk — flúgos nyomozó 15.45 Száguldó vipera 16.40
Walker 17.35 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 22.25 Bronxi
mese 0.30 Képírók 12.50 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 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mû-
vészlemezek 16.04 Besúgni érdem volt! 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sport 19.30 Mese 19.40 Jacgues Offenbach—Manuel Rsenthal 20.04
Rádiófónia 20.47 Színházi közvetítés 22.00 Krónika 23.37 Rodrigo—Galway:
Fantázia egy nemes úr részére

Február 6., 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
Hattyúdal 21.40 Néhány perc Kabos Gyulával 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 TS-Sporthét 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 TS-Sporthét 0.10
Futballista feleségek 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 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 Fekete kutya
0.05 Találkozások 0.25 Zsaru az ûrbõl 1.15 AutóMánia 1.45 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játék 13.50
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 21.10 NCIS 22.05 A szerelem tengere 0.05 Esküdt ellenségek 1.00 Tények
este 1.30 Veszedelmes vonzalom 3.05 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 11.04
Szonda 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus közöttünk!
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 Rádiószínház 21.05
A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Február 7., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 9.55 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Hír-
adó 13.00 SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme
14.55 Kormányváró 15.25 Kalandos nyár 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24
Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00
Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Önök kérték! 21.05 Dokuzóna 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10
Szerelem, házasság, hazugság 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 13.25 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 Ösztön
0.10 Találkozások 0.30 Igaz történetek 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.50 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
21.10 Nem a te napod! 21.45 Columbo 23.30 Moziverzum 24.00 Tények este
0.30 Hack — mindörökké zsaru 1.20 Eddie, a hóbortos hekus 2.10 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
Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Vallási híradó 21.35 Ha-
gyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Február 8., 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 14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár
15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Emlékezés és kiállítás 16.20 Református
ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 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 Csillagvirágok 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 21.00 Szupermozi 22.50 XXI. század
23.20 Az elnök emberei 0.15 Találkozások 0.30 Zsaru az ûrbõl 1.20 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.50 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
21.10 Született feleségek 22.05 Buzera 23.05 Tv-premier 1.10 Tények este
1.40 Magyar film 2.20 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 Tetten ért szavak 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tebenned
bíztunk 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról 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 Rádiószínház 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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Február 9., 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 Poénról poénra 21.05 Panoráma 22.00 Csütörtök este
22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55 Oké! 1.30
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 Esti showder Fábry Sándorral
22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Találkozások 0.35 Infománia 1.05
Zsaru az ûrbõl 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Azúrkék óceán 12.30 Játékidõ 13.20 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 21.10 Keresztapus
23.10 Mutató 0.05 Strucc 0.35 Tények este 1.05 Killer — egy sorozatgyilkos
naplója 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 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 Rádiószínház 21.06
Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Bartók nevében

Február 10., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 9.55 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
12.00 Híradó 13.00 TS 13.30 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 TS 23.00 Péntek este 23.45 Híradó 23.55 Sporthírek 24.00 A nyo-
morultak 2.10 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 20.55 Lost — eltûntek 21.55 Orszá-
gos tv-premier 23.25 Alias 0.20 Találkozások 0.35 MeneTrend 1.00 A GEO be-
mutatja 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 azúrkék óceán 12.30 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.50 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
21.10 A cápa 23.35 Tv-premier 1.25 Tények este 1.55 Chris Isaak-show 3.00
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 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Örüljetek az Úrban
mindenkor 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rá-
diószínház 21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika 22.30 Fórum
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

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

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

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

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

Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. Irányár: 9,5 millió,
06 (20) 462 6261.
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)

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

Ingyenes felméréssel szobafestést, mázolást,
csempézést, járólapozást akár azonnali kez-
déssel, garanciával vállalunk. Telefon: 06
(25) 473 367.
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)

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

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

Hitelügyintézés! Személyi kölcsön, sza-
bad-felhasználású hitel, ingyenes, gyors 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. Tele-
fon: 06 (30) 994 5882. (0668483)

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)

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

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

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)

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

Vásárolok régi bútorokat, festményeket, he-
rendi porcelánt és egész hagyatékot. Tele-
fon: 06 (20) 314 9026, 06 (25) 461 193. (0668977)

Fiatal, agilis, érettségizett munkatársat ke-
resünk üzletkötõi munkakörbe, B-kategó-
riás jogosítvánnyal. Kereskedelmi tapaszta-
lat szükséges. Jelentkezés önéletrajzzal, sze-
mélyesen: Krencz Nagyker, Sárbogárd, Ady
E. út 50. (0668975)

’81-es, háromajtós, Ford Escort, érvényes
mûszakival eladó. 06 (70) 315 3720. (0668974)

Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/B, Pákolicz Árpádné, 06 (25)
476 051.

Jó megjelenésû, fiatalságukat megõrzõ, ak-
tív nyugdíjasokat keresek értékesítési terü-
letre! Érdeklõdni: 06 (25) 460 368 vagy 06
(30) 9937 486 telefonszámokon. (0668966)

Eladó Kia Rio személygépkocsi 1.3-as, 4 aj-
tós, 15 ezer km-t futott, 22 hónapos, kék szí-
nû, szervizkönyves. Ár: 1,9 millió Ft vagy
20%-tól hitelre is. Érd.: 06 (20) 983 8330.
(0668963)

Hitelek lakáscélra, szabad felhasználásra és
hitelkiváltásra. Meglevõ életbiztosítását be-
számítjuk. Fészekrakó és közszféra hitelek.
Kamat: 1.99-3.89%-ig. Érd.: 06 (20) 377
9639. (0668850)

Fa ablakok, erkélyajtók zsaluval eladók. 06
(70) 2588 406. (0668850)

Alsósok korrepetálását vállalom, 06 (30) 247
1480, 06 (25) 461 736. (0668904)

Otthonában intézzük jelzálog hitelét: hitel-
kiváltás, felújítás, korszerûsítés, vásárlás,
szocpol ügyintézés. Ház-Hitel Iroda, Székes-
fehérvár, Palotai út 5. I. em., 06 (22) 313 199,
06 (70) 4535 470, 06 (30) 359 9768. (0668955)

Teljesen felújított, kétszintes családi ház el-
adó. Tel.: 06 (20) 413 7082. (0668951)

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)

Lakodalomra sátor- és edénykölcsönzés.
László István, Sárszentmiklós, Szabadság u.
23. Tel.: 06 (25) 461 257. (0668982)

Tanár szakos hallgató gyermekfelügyeletet
vállal, 06 (20) 958 9399. (0668981)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1. 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067.
Hízók eladók! Tinódy u. 44. (0668979)

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

Munkalehetõség!
Friss diplomásokat keresünk munkatársnak,

pénzügyi területre, folyamatos fejlõdési
és jó kereseti lehetõséggel. Finanszírozott

szakmai képzés, indulási támogatás.

Érdeklõdni: 06 (25) 460 368 vagy
06 (30) 9937 486-os telefonszámokon.
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Mészáros Jánosné, Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06/30/937-1340, 06/25/508-150

e-mail: meszarosne@t-email.hu
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Az egészséges életmód, a betegségmegelõzés egyre fontosabb
szerepet tölt be az életünkben. A gyakran elõforduló kórtüne-
tek, az úgynevezett „népbetegségek” kialakulását megelõz-
hetjük életmódunk és étrendünk tudatos átalakításával is. A
REFORMHÁZ kínálatában szereplõ gyógynövények, gyógy-
teák, étrend-kiegészítõk, vitaminok, reformélelmiszerek,
gyógykozmetikumok, biopapucsok segítenek Önöknek ab-
ban, hogy hétköznapjaikat jó közérzettel, jobb életminõség-
gel, egészségesen élhessék.

Sajnos, csak akkor döbbennünk rá arra, hogy milyen nagy
kincs az egészség, amikor már megtörtént a baj, kialakult a

betegség. Ezért van fontos szerepe a megelõzésnek, hogy meg-
akadályozzuk a betegség kialakulását.
Ebben szeretne Önöknek segíteni a REFORMHÁZ.
Változtatni a megszokott életformán nagyon nehéz, ezért ha
csak kérdése van, vagy tanácsot szeretne, látogasson el hoz-
zánk, szívesen látjuk. Nálunk karosszék várja, helyezkedjen
el kényelmesen és érezze a citromfû illatát. Az asztalon folyó-
iratok, a polcon szakkönyvek állnak rendelkezésére. Legyen a
REFORMHÁZ, ha csak öt percre is, a nyugalom szigete. Sze-
retettel várjuk!
Címünk: Sárbogárd, Ady E. út 182. (a Penny mellett)

Nyílt
tér

Szeretettel köszöntjük

50.
házassági évfordulójuk alkalmából

Dézs Erzsébetet
és

Kovács Sándort

(nyugdíjas
mozigépészt).

Két lányuk, vejük és hét unokájuk

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönetet mondunk
mindazoknak, akik édesanyánk,

CSONKA ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek, gyászunkban
bármely módon osztoztak.

Gyászoló család

Sírfelirat egy csengõ emlékére
Zsenge csengõ koromban ifjonti hévvel kezdtem meg mûködésemet a szerkesztõség
szolgálatában. Én voltam hivatott jelezni, ha valaki érkezett a gazdáimhoz. Hányan
nyomtak reménykedve, hogy az én szavamra hamarosan megnyílik a kapu, és hány-
szor várták a gazdáim, hogy megszólaljak: itt vannak a látogatók. Más szóval:
kapcsolatot teremtettem az emberi lények közt.
Most összetörve lógok, némán, mint a sír. Vad idegenek elhallgattattak. Okát tán õk
sem tudják miért. Nem voltam már ugyan fiatal, ám rendületlenül tettem a dolgom,
mit a sors feladatomul rótt.
Bízva abban, hogy az élet majd igazságot szolgáltat halálomért, álljon hát ez a síro-
mon: egy szépreményû csengõ emlékére, értelmetlen és érthetetlen pusztulására.
Ámen.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Imaheti istentiszteleti sorozatot tar-
tunk a Sárkeresztúri Református Egy-
házközségben február 1. és 4. között,
melynek központi gondolata az egy-
másért való imádkozás lesz. Az isten-
tiszteletek délután 16.30 órakor kez-
dõdnek a gyülekezeti teremben. Szer-
dán Vass Edit Szeréna lelkipásztornõ
(Soponya), csütörtökön Nemes Gyula
lelkipásztor (Káloz), pénteken Kardos
Péter lelkipásztor (Pákozd) hirdeti az
igét. Szombaton a sárbogárdi refor-
mátus gyülekezet énekkara szolgál
énekekkel, szavalatokkal, bizonyság-
tevésekkel, Jákob Zoltán vezetésével.
Mindenkit szeretettel várunk!

A sárkeresztúri református
gyülekezet vezetõsége

Megnyílt a Reform HerbáriaMegnyílt a Reform Herbária
szaküzlet Sárbogárdonszaküzlet Sárbogárdon




