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A Cece Polgári Sportegyesület
(CPSE) eredményes évet zárt az

õszi bajnokságban. Kilenc ponttal ve-
zet mindeddig veretlenül a tabellán. A
jeges tél ellenére sem tétlenek, most is
heti három edzést tartanak és vasárna-
ponként barátságos mérkõzéseken
tartják formában magukat a fiúk. A
sport szeretete erõs közösséggé ková-
csolta össze a cecei csapatot. Lelkes
közönség biztatja õket nemcsak a ha-
zai pályán, hanem idegenben is. A csa-
pat gólátlaga meccsenként 4,1, ami bi-
zonyítja, hogy nem lazsálnak a fiúk a
pályán.

Az utánpótlás nevelésére nagy gondot
fordítanak. A serdülõknek, de még az
óvodásoknak is szervezik a Bozsik-
programot. Céljuk: feljutni a megyei II.
osztályba a következõ évben. Ezúton is
köszönik lelkes és önzetlen támogatóik
segítségét, akiknek köszönhetõen bizto-
sítottak a csapat eredményes mûködésé-
nek feltételei. Hétvégén a Paradicsom
csárdában rendezték meg a sportbált.
Ezen részt vettek a csapat támogatói és
természetesen a feleségek, menyasszony-

ok, barátnõk is. A vacsora utáni, hajnalig
tartó tánc elõtti pihenõidõben állt a csa-
pat a fényképezõgép lencséje elé.

Azt üzenik minden szurkolójuknak:
„Hajrá, Cece!”

Hargitai Lajos

Sportbál CecénSportbál Cecén

Farsang
az oviban

A Hõsök terén lévõ óvodában szerdán
délelõtt rendezték a gyerekfarsangot.
Ebbõl az alkalomból az óvó nénik „A ró-
ka és a kiskakas” címû mesejátékot adták
elõ nagy sikerrel. Az idén a pókember jel-
mez volt a legnépszerûbb a gyerekek kö-
rében. Legalább hat gyereket láthattunk
pókemberes jelmezben. A közös mûsor
után minden csoport a saját termében
folytatta tovább a mulatságot.

/H/
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Juhász János a napirend tárgyalása elõtt
bemutatta a polgármesteri hivatal új
munkatársait: Barna Edina oktatási—
kulturális—sport szakreferenst és Varga
Istvánt, aki pályázatírással és közbeszer-
zéssel foglalkozik. Mindketten kéthóna-
pos próbaidejüket töltik.
Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásá-
ban a 2006-os költségvetéshez kapcsoló-
dóan a kiadások drasztikus csökkentése
mellett érvelt. Kiemelte: a sárszentmik-
lósi iskola konyhájának eszközei sürgõ-
sen cserére szorulnak; nem lehet semmi
fontosabb a gyermekek étkeztetésénél,
és az ahhoz szükséges feltételek biztosí-
tásánál.

15,8% munkanélküli
Nem volt sikeres év 2005 (sem) a foglal-
koztatásban — derül ki a munkaügyi ki-
rendeltség beszámolójából. Az elmúlt év
végén 1513 regisztrált munkanélküli volt
Sárbogárd körzetében (15,8%-os mun-
kanélküliségi ráta). Az elõzõ idõszakhoz
képest folyamatos a növekedés. Képzési
programban és vállalkozási támogatás-
ban kevesebben vettek részt, mint az elõ-
zõ évben, viszont bértámogatásban 32 fõ-
vel, közhasznú támogatásban 102 fõvel
többen részesültek. A munkahelymegõr-
zés támogatása egyre jobban érdekli a
térség vállalkozóit.
Simon Miklós, a munkaügyi központ sár-
bogárdi kirendeltségének vezetõje tájé-
koztatta a képviselõket arról, hogy 2006.
január 1-jétõl a mikro-, kis- és középvál-
lalkozásoknak lehetõségük van foglal-
koztatási támogatásra; az önfoglalkozta-
tó pályázat február végére, március elejé-
re várható.

Költségvetés:
trükkös megoldás

Juhász: Két javaslat készült a 2006-os
költségvetésre. Az elsõ változat
187.286.000 Ft-os, a második 109.380.000
Ft-os forráshiánnyal. Ha a második mel-
lett voksolnak és kapnak fejlesztési hitelt,
akkor is nagyon szoros lesz a költségve-
tés.
Krupa Rozália: A második változat to-
vább csökkenti azokat a kiadásokat, amik
halaszthatóak vagy nem kötelezõ felada-
tok. Ilyen például az iskolák sportlétesít-
ményeinek hétvégi nyitva tartása.
A bizottságok — az egészségügyi és szoci-
ális bizottság kivételével — az elsõ válto-
zatot javasolták elfogadni, módosítások-
kal.

Szökõkútkivonás

Nedoba Károly: A szökõkútról nem mon-
dok le, mert meggyõztek a lakók, hogy a
fejlõdést nem gátolni, hanem támogatni
kell. Sok városban, ahol valamit is adnak
magukra, van tér, ahol összejönnek a fia-
talok, idõsek, és van szökõkút, köztéri
óra, vannak virágok és fák. De hogy ebbõl
ne legyen városi cikkezés, úgy gondolom,
hogy kompromisszumot kell ajánlani.
Ezért kérem, hogy a költségvetésbõl von-
juk ki a szökõkutat. Én, mint sárbogárdi
polgár, késõbb is azon leszek, hogy ez a
terv megvalósuljon.
Etelvári: Nem javaslok elvenni a Sárbo-
gárdi Napok költségeibõl — ezzel nem a
Nedobával tolnak ki, hanem Sárbogárd
lakóival. Össze kell dugni a fejünket és
közösen megoldani a problémát. Most
azon munkálkodom, hogy olyan benzin-
kút jöjjön ide, amelyik 10 Ft-tal olcsób-
ban adja a benzint.

Cirkusz a népnek

Bódai: Nedobától kérdezem, hogy az el-
múlt három év alatt hány munkahely lett
idehozva? Ez nemcsak a mi sarunk, ha-
nem az elõzõ ciklusoké is, de nálam ez
fontosabb, mint a szökõkút. Etelváritól
pedig azt kérdezem, hogy az ételhordó
gépkocsival mi van?
Etelvári: Heteken, napokon belül itt van-
nak az autók; belül kell õket átalakítani.
Pedagógus Varga László: Amikor az in-
tézményektõl vonjuk el a pénzt, akkor
nem az emberektõl vonjuk el? A várost
üzemeltetni kell, vannak kötelezõ felada-
tok. Ha valahol meg kell szorítani, akkor
talán kezdjük a példamutatást saját ma-
gunkkal. Szerény számítással 5 millió Ft-
ot simán meg lehetne spórolni ezen a te-
rületen. Várjuk meg az áprilisi zárszám-
adást, és eljön az igazság pillanata. Itt
minden 17 ember felelõssége. Megvan a
többségetek ebben a pillanatban, aztán
vagy meglesz, vagy nem.
Dr. Berzeviczy Gábor: Itt most igazából
egymás között megy a cirkusz. Játszunk a
népnek kifelé, de amikor vége van a tes-
tületi ülésnek, kint — amikor már a figye-
lõ szemek eltûnnek — kezet rázunk egy-
mással és sok kérdésben egyetértünk. Tu-
dom, hogy a ti soraitokban is van olyan,
aki egyetért a szökõkút megvalósításával.
Azt is tudom, hogy a politikai érdek/sze-
rep azt diktálja, hogy az egyik fél, aki a
testületben most többséget szerzett, irá-
nyít, a másik fél pedig kritizál.

Éjszakai kalandok

Fülöp István: Borzasztó nagy forduló-
pont lett ez a szökõkút. Igaz, hogy a vá-
rost minõsíti a látvány, de a várost minõ-
síti az a közvilágítás is, ami a 63-as út és a
Vasút utca keresztezõdésétõl, nyugati
irányban 400 méterre van. Szerintem ez
nem politika, hanem sárdobálás, ami itt
folyik. A jövõ érdekében karcsúsítani
kell. Ha az õseinknek volt annyi tudatuk,
hogy ha kinyújtózkodtak éjszaka alvás
közben és arra ébredtek, hogy fázik a lá-
buk, akkor mit csináltak? Behúzták a ta-
karó alá, és kicsit összehúzták magukat.
Errõl szól a történet ma is, csak egy kicsit
tudományosabb alapon.
Hitoktató Varga László: Nem hirtelen
fogyott el a pénz, hanem három év alatt.
A ciklusterv túlteljesítése során odáig ju-
tottunk, hogy most veszélybe került a töb-
bi fejlesztés. A megvonások legalább
1200 embert érintenek. Mindegyik kör-
zetnek egyenlõ arányban kell kapni. Az
ellenõrzési jogunkat, ami ellenzékként
kötelességünk folyamatosan gyakorol-
tuk, amikor ellenszavazatainkkal próbál-
tunk határt szabni a túlzott költekezés-
nek.
Nedoba: A mûvelõdési háznak szerzõdé-
se van. Most akkor felrúgjuk a szerzõ-
dést?
Krupa: A szerzõdés nem fix összegû.
Horváth István, a mûvelõdési központ
vezetõje: De nem lehet alacsonyabb a
2005-ös támogatásnál, illetve az önkor-
mányzat vállalja, hogy évente növeli a
mindenkori infláció 80%-ával a támoga-
tás mértékét. Az inflációt követésérõl az
idei évben lemondok.

Hüpp, hüpp, hüpp,
Barba-trükk

Juhász: A második indítványhoz lenne
néhány módosító javaslatom.
Dr. Berzeviczy: Neked?
Juhász: Nekem, én is ember vagyok, elvi-
leg még a testület elnöke is, nekem is le-
hetnek módosító indítványaim.
A polgármester javaslatait egyenként
szavazásra is bocsátotta, ahol a követke-
zõ eredmény született: Bogárdi Napok 3
millió Ft-ra (9 igen, 2 nem, 6 tartózko-
dás); városi ünnepek 1,5 millió Ft, ebbõl
500.000 Ft kizárólag gyereknap céljára
elkülönítve, valamennyi városrészre ért-
ve (9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás); közvilá-
gítás 1 millió Ft (15 igen, 2 tartózkodás),

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület február 10-ei nyílt ülésérõl —



Bogárd és Vidéke 2006. február 16. KÖZÜGYEK 3

mûvelõdési központ elõirányzata 7 millió
Ft (16 igen, 1 nem); táborozás, személyi
kiadás, közterhek 398.000 Ft (17 igen). A
kilencfõs többséget kivételesen most
nem a baloldal alkotta, hanem a jobbol-
dal, kiegészülve Juhász Jánossal, Fülöp
Istvánnal, Õri Gyulával valamint p. Var-
ga Lászlóval.

Újabb kisnyúl

Nedoba: Nekem is van egy módosító in-
dítványom.
Juhász: Nincs itt módosító indítvány,
most egy módosító indítványról szava-
zunk folyamatosan.
Etelvári: Itt meg van etetve a dolog, hogy
meg sem kérdezik az elsõ változatot, ha-
nem megszavazzuk a másodikat.
Juhász: Etelvári urat fel kell világosítani:
ahogy arról szavazhattunk volna, úgy er-
rõl is.
Nedoba: Mivel a város nehéz helyzetben
van, és polgármester úr költségtérítése
1,7 millió Ft, javaslom, hogy arról mond-
jál le, mivel van hivatali autód, ingyenes
telefonod, 600.000 Ft reprezentációs
költséged.
Juhász: Azt magamra költöm?
Nedoba: Az indítványomat szavazásra
kérem és figyelem, hogyan szavazol.
Juhász: Mivel érintett vagyok, nem is fo-
gok szavazni. A költségtérítésemrõl nem
kívánok lemondani, mert ilyen alapon a
tiszteletdíjakról is le lehet mondani.
Krupa: A juttatások megvonása szabá-
lyozva van, ha õ önként nem mond le,
vagy a testület fegyelmi eljárás keretében
nem vonja meg a pénzt, akkor ez megint
csak ilyen „szembecsukósdi”.
Juhász: Meg szeretném szavaztatni a
költségvetést, amíg az alpolgármester úr
— vagy lehet, hogy jövendõbeli polgár-
mester —, még itt van.
A testület — az elõbbi szavazáshoz ha-
sonlóan — 9 igen, 2 nem, 5 tartózkodás-
sal a második változatot fogadta el.
Etelvári nem szavazott.

Öreg vagyok én már
bohócnak

Etelvári: Öreg vagyok én már bohócnak.
Azért nem szavaztam, mert egyik bizott-
sági felvetés sem lett megszavaztatva.
Akkor itt énrám semmi szükség, itt etet-
nek bennünket, úgy meg lett ez csinálva.
Köszönöm szépen, én elmentem.
Döntöttek a képviselõk arról is, hogy az
önkormányzat 60 millió Ft-os fejlesztési
hitelt vegyen fel a vízjogi engedélyezési
tervhez, szélessávú közmû kiépítéséhez,
a ravatalozó elõtetõjéhez, útépítéshez és
felújításokhoz. A törlesztés 2008. június-
tól 2016-ig tart. Képviselõi keretre 8 mil-
lió Ft-ot különítenek el, melyet a képvise-
lõ-testület mind a 17 tagja között egyenlõ
arányban osztanak fel, és amit polgár-
mesteri ellenjegyzéssel lehet felhasznál-

ni. A testület a forráshiány csökkentése
érdekében áprilisban tárgyal a Közév üz-
letrészének és a József Attila u. 17. szám
alatti orvosi rendelõnek az esetleges érté-
kesítésérõl. Megbíznak egy szakembert
is, hogy szeptemberre mérje föl, hogyan
tehetõ gazdaságosabbá az intézmények
energia-felhasználása.
A szünet után 11 képviselõvel folytatódott
tovább a munka.

Bérleti díjból
kazánfelújítás

A József Attila utcai kazánok átalakításá-
ra, felújítására fordítja a 2.400.000 Ft+
áfa összegû bérleti díját a Dunaújvárosi
Hõszolgáltató Kft.

Módosult szociális és
gyermekvédelmi rendelet
Módosították a szociális rendeletet, így
az egy fõre jutó havi jövedelemhatár az
ápolási díj esetében az egyedül élõknél és
a családosoknál is 125%-ról 160%-ra, az-
az 44.280 Ft-ra emelkedik. Ugyancsak
módosították a gyermekvédelmi rendele-
tet a törvényi változások miatt. A rend-
szeres gyermekvédelmi támogatást 2006.
január 1-jétõl új jogosult számára megál-
lapítani nem lehet. Megemelték viszont a
családi pótlék havi összegét. A változás a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
szabályozását is érinti.

Luxusadó
Bevezették a luxusadót itt is, melyet janu-
ár 1-jétõl alkalmaznak. Az adó éves mér-
téke a lakóingatlan számított értékének
100 millió fölötti része után 0,5%. A szá-
mítás alapját a kijelölt értékövezetek ad-
ják meg, melyek a következõk: az egyla-
kásos, vagy többlakásos illetve egyéb la-
kóépületben lévõ lakás esetében az ingat-
lan forgalmi értéke Sárbogárdon az Ady
E. út keleti oldalán a Túry M. u.-tól a Pe-
tõfi u.-ig, nyugati oldalán a 91—231-es
házszámig: 140.000 Ft/m2; Sárszentmik-
lóson a Köztársaság út keleti oldalán a
Tisza utcától a Széchenyi utcáig, nyugati
oldalán a 143—191-esig: 130.000 Ft/m2,
Sárbogárd Város Önkormányzata többi
területén 100.000 Ft/m2.

Szélessávú közmû jövõre
193,9 millió Ft-ot nyert pályázaton Sár-
bogárd, Mezõszilas, Hantos és Nagylók
szélessávú közmû kiépítésére, ami ugyan
kevesebb a reméltnél, de a társulás úgy
döntött, hogy csökkentett összeggel is
megvalósítja a beruházást a 2006—2007.
évben. Kiegészítésképpen pályáznak az
önerõhöz a Belügyminisztérium eu-s tá-
mogatására is, melynek sikere esetén a
sárbogárdi önkormányzatra 24.888.864
Ft helyett 19.132.203 Ft hárulna. A köz-
beszerzési eljárás már lezajlott; megvan a
kivitelezõ, bonyolító és mûszaki ellenõr
is.

Beiratkozás

Április 26-27-28-án lehet beiratkozni a
Sárbogárd területén lévõ nevelési—okta-
tási intézményekbe a 2006/2007-es tanév-
re.

Kistérségi eredmények

Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
40.760.000 Ft-ot nyert önkormányzati
kötelezõ feladatok kistérségi szintû átru-
házására. Ezeknek a feladatoknak az el-
végzésére 2005 októberében megalakult
a Sárbogárdi Kistérségi Iroda Tóth Ervin
vezetésével, összesen hat munkatárssal.
Emellett van Kistérségi Területfejleszté-
si Iroda, amelyben a Miniszterelnöki Hi-
vatal területfejlesztési megbízottja, dr.
Kulcsárné Kovács Katalin dolgozik, és
ide kerül ebben a hónapban a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség kihelyezett szakembere is. A kis-
térségi iroda hat közbeszerzést bonyolí-
tott le, amelybõl informatikai eszközök
és bútorok kerültek minden településre a
felvállalt feladatok ellátása érdekében.
Ezen kívül a központi orvosi ügyelethez
orvosi mûszert és két gépkocsit szereztek
be. Megtörtént a cecei ügyelet felújítása,
a sárbogárdié a közeljövõben várható.
Folyamatban van a logopédiai és gyógy-
pedagógiai ellátó helyek rendbetétele és
berendezéseinek beszerzése. A közmun-
kához pályázaton igényelt gépekhez két
ütemben jutnak hozzá az érintett telepü-
lések 27.915.000 Ft értékben. A közössé-
gi busz pályázatának támogatási szerzõ-
dését 2005 végén írták alá, a közbeszerzé-
si eljárás folyamatban van.

Sárbogárdi Napok
2006

Május 26-27-28. a tervezett idõpontja a
Sárbogárdi Napok idei rendezvénysoro-
zatának.
Fülöp Sándor javasolta, hogy csökkent-
sék a napok számát, így a kevesebb pénz-
bõl jobban ki tudják tölteni tartalommal.
P. Varga: Lehet ehhez a kerethez pénzt
szerezni, van még tartalék az esetleges
szponzoroknál. Ha igaz, hogy itt 7-8000
ember fordult meg, tessék kiszámolni,
hogy a vendéglátásnál mennyi haszon
lett. Hol láttuk ezt a hasznot viszont? Ki
kellene vinni az Ifjúsági parkba a rendez-
vényt. Nem hiszem, hogy a megváltozott
tudatállapotú emberek végtermékeivel
kellene a hõsök temetõjét díszítenünk.
Nem biztos, hogy hat csúcs együttest kell
hívnunk, lehet, hogy elég kettõ. Olyan
célt is meg lehet adni, hogy a megyén be-
lüli kultúrát ismerjük meg. A gyermekna-
pot bele lehet építeni a programokba.
Rigó László: A három napból ne vegyünk
le. Az Ifjúsági parkkal egyetértek. Az
árusok pedig fizessenek bérleti díjat, és
azt forgassuk vissza. (Folyt. a 4. oldalon)>
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10 mázsa fa
A február 10-ei testületi ülésen nem tud-
tam végig ott lenni. A zárt ülésen — tá-
vollétemben — egyik képviselõtársam
megkérdezte, hogy milyen jogon vitettem
fát egy idõs, rászoruló 84 éves asszony-
nak. Nem az a bajom, hogy megkérdezte,
hanem az, hogy nem akkor, amikor én ott
voltam, és nem tõlem. Mivel akkor nem
kérdezett, ezért most mindenkinek el-
mondom, amit neki is elmondtam volna.
Ez akkor történt, amikor Bogárdon is -15
fok volt. Többen telefonáltak, személye-
sen megkerestek, hogy az egyik utcában a
fent említett néni rozzant kis házának na-
pok óta nem füstöl a kéménye. Aggódtak,
hogy a farkasordító hidegben nehogy
megfagyjon szegény. Mivel minden nap
reggel korán mentem, késõ este jöttem
vissza, nem tudtam személyesen ellen-
õrizni. Megkértem a családsegítõ szolgá-
lat vezetõjét, Némethné Ibolyát, hogy
nézzék meg, mi a helyzet. Ibolya jelezte,
hogy 1-2 napra való tüzelõ van. De van
egy kis gond, mert nem találják a néni
nyugdíjszelvényét. Felvettem a kapcsola-
tot a hatósági osztály vezetõjével, aki el-
mondta, hogy ilyenkor mi a teendõ. Mivel
õ másnap szabadságon volt, vállaltam,
hogy én intézkedem. A polgármester úr-
nak is jeleztem, nem volt ellene kifogása.
Szakács Zoliék tüzépje — mint annyiszor
— most is segített. Hitelbe adott fát, sõt,
össze is hasogatták, mert a néni nem tud-
ná.
Másnap ott volt a 10 mázsa fa a néninél.
A fentieket elmondtam fenti képviselõ-
társamnak. Kérdõre vont, hogy milyen
jogon kerülöm meg az egészségügyi és
szociális bizottságot, mert õ ott bizottsági
tag, és ez eddig nem volt szokás. Külön-
ben is, egy rászorulónak csak kb. 4.000 Ft
jut, a néni meg 18.000 Ft értékû fát ka-
pott.
Nem kerültem meg senkit. Az idõs néni
az én választókerületemben van. Ha kell,
a saját pénzembõl kifizetem a fát, mert ha
a néni megfagyott volna, felelõsnek érez-
tem volna magam a haláláért. A bürokrá-
ciához idõ kell, itt pedig azonnal kellett
cselekedni. Semmiféle törvénytelenséget
nem követtem el. Azért vagyok képvise-
lõ, hogy a rászorulók gondját, baját a leg-
rövidebb úton megoldjuk. Eddig is azon
voltam, a jövõben is azon leszek, hogy ez
továbbra is így legyen. Ha 2006-ban Ma-
gyarországon törvénysértõ, hogy nem ha-
gyok megfagyni egy 81 éves, idõs asszonyt
és a város pénzén vagy a saját pénzemen
fát vitetek neki, akkor vállalom a törvény-
sértést.

Etelvári Zoltán, a 4. vk. képviselõje

(Folyt. a 3. oldalról)>
Horváth Tibor: Az Ifjúsági parkba több
vállalkozó ki tud települni.
Schmidt Lóránd: Legyen a rendezvény
kétnapos, a harmadik nap pedig legyen
gyereknap.
Juhász: Legyen az csak háromnapos, az
Ifjúsági parkban, a testület tartsa a hatás-
körében a dolgot, illetve Horváth István,
a szakreferens és p. Varga László is legye-
nek benne a szervezésben. Legyen egy fó-
rum is, ahol bárki elmondhatja a vélemé-
nyét.
A testület elfogadta a polgármester által
összegzett javaslatokat.

Nyertesek

A külsõ településrészek közmûvelõdési
intézményeinek üzemeltetésére pályáza-
tot írt ki nemrégiben az önkormányzat. A
kislóki klub mûködtetésére nem érkezett
pályázat, a pusztaegresire viszont kettõ
is, Pataki Péterné egyéni vállalkozótól il-
letve a Pusztaegresért Egyesülettõl. A
testület az utóbbit nyilvánította nyertes-
sé. A rétszilasi és sárhatvani klubokat
ugyancsak a helyi egyesületek mûködte-
tik ezután.

Bejelentések

Izgalmi állapot

Dr. Berzeviczy: Engem még mindig izgal-
mi állapotba hoz a Magyar utcán elbon-
tásra került telek melletti járda. A nagy-
darab kivitelezõ azt ígérte, hogy január
végére helyreállít mindent. Az átereszt is
õ tette tönkre.
Juhász: Én már mindennel megfenyeget-
tem, de próbálunk további erõfeszítése-
ket is tenni.
Horváth: Szóltak nekem idõsebb embe-
rek, hogy régebben kaptak az önkor-
mányzattól tüzelõt segélyként. Most
nincs ilyen lehetõség?

Juhász: De igen, ha átmeneti segélyt kér
valaki.
H. Varga: Többen mondták, hogy a bu-
szokkal és teherautókkal úgy állnak meg
a sofõrök, hogy sokszor elzárják az
amúgy sem széles utat. A miklósi óvodá-
nál a Megállni tilos táblának nincs ered-
ménye.
Rigó szóvá tette a rétszilasi vasútállomás-
nál a közvilágítást, és kérte, hogy mindkét
buszmegállóhoz tegyenek sót.
P. Varga: A miklósi ravatalozóval kap-
csolatban több egyeztetés történt, lakos-
sági közszemlére bocsátottuk a különbö-
zõ elképzeléseket. Egy szép kis kápolna-
szerûség kezd kialakulni, most már
300.000 forintnyi pénze van az egyesület-
nek, az imahéten több mint 20.000 Ft-tal
gyarapodott a kassza. A tervezés folya-
matban van.
Ferencz Kornél önálló indítványt adott
be az állattartási rendelet módosítása mi-
att, egy állattartótelep pályázata kapcsán.
A kislóki településrészen pályázatot
nyertek.
Krupa: Utána kell nézni, de például az is
egy megoldás lehet, hogy a talán grófi
idõk óta meglévõ telkeket meghagyom,
és azt mondom, hogy újakat már nem
építhet.

Kakukk és
megvilágosodás

Mivel Juhász Jánosnak egy megyei rend-
õrségi beszámolóra kellett mennie, tré-
fálkoztak vele a képviselõk, mire õ a kö-
vetkezõ viccet mesélte: A volt Szovjetuni-
óban kiírtak egy pályázatot, ami kakuk-
kos órákra vonatkozott. A második he-
lyezett az volt, hogy kijön a kakukk és el-
kezdi mondani, hogy Lenin, Lenin, Le-
nin. Az elsõ helyezett pedig az volt, hogy
kijött Lenin és elkezdte mondani, hogy
kakukk, kakukk, kakukk. Ez a vicc még az
érett szocializmus idejében volt. Akkor
lehet, hogy lecsuktak volna ezért, de most
nem csuknak le. A grófi építmények kap-
csán hadd ajánljam figyelmetekbe gróf
Széchenyi István szavait — igaz, még ak-
kor kellett volna, amikor megszavaztuk a
költségvetést —, hogy pártokon felül-
emelkedni sem mindig bûn, de néha még
a legszentebb kötelesség is. De itt van
Bródy János is: a szeretet hatalmát nem
szabad összekeverni a hatalom szereteté-
vel. Már csak Veres Pétert akarnám
mondani — ez nagyon magvasnak tûnik,
az vegye csak magára, akit illet —: ha a
buta ember kezébe hatalmat adnak, an-
nak a butaságából gõgös gonoszság lesz
bárhol a világon. Ez, gondolom, hazánk-
ra is értendõ. Ciceró pedig azt mondta,
hogy a nép jóléte a legfõbb törvény.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatá-

nak képviselõ-testülete

2006. február 17-én (pénteken),
14.00 órakor rendkívüli ülést tart,

melyre meghívom.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
Az állattartásról szóló 11/2004. (III.
25.) számú rendelet módosítása.

Juhász János polgármester



Bogárd és Vidéke 2006. február 16. KÖZÜGYEK 5

Hulladékfeldolgozás helyben
Többször szerepelt már lapunkban az
elektronikai és egyéb veszélyes hulladé-
kok elhelyezésének gondja. Aki jár a tele-
pülések határában, szinte mindenfelé lát-
hat az utak mentén szeméthalmokat, ki-
dobott TV-t, számítógépet, akkumulá-
tort, hûtõt stb. Nemrégiben címlapon lát-
hatták, amint lovas szekéren szállították
a leselejtezett számítógépeket. Mint a
képhez kapcsolódó írásból is kiderült,
azok tárolásának, bontásának körülmé-
nyei kritikán aluliak voltak. A bontott al-
katrészek, törött monitorok szanaszét
hevertek az eszközök begyûjtésével meg-
bízott személy udvarán. A különbözõ ve-
szélyes anyagokat az udvaron átvezetõ
patakba mosta be az esõ. Az értékesíthe-
tõ anyagokat ugyan elszállította egy ezzel
foglalkozó cég, azonban a maradék
anyag elhelyezését már nem vállalták. A
kislóki szeméttelep nem fogadta be a
bontott hulladékot azért, mert az veszé-
lyes hulladéknak minõsül.
Mivel nincs megoldva az elektronikai
hulladékok szelektív gyûjtése, jelenleg
azokat besuvasztja a lakosság a háztartási
szemét közé a kukába. Ha pedig nagyobb
mennyiségû, akkor kiviszik a határba, és
leborítják az utak mentén. A szemétte-
lepre kivitt, ömlesztett anyagon a telep
dolgozói kézi erõvel végeznek bizonyos
válogatást, de ezzel csak a jól hasznosít-
ható papír és fémhulladék bizonyos ré-
szét tudják visszanyerni. Az egyéb háztar-
tási szemét a benne lévõ veszélyes anya-
gokkal (akkumulátorral, gyógyszerekkel
stb.) együtt ömlesztve bekerül a deponá-
lóba. Ott aztán a föld mindent „ápol s el-
takar.”
Ezen a helyzeten valahogyan változtatni
kellene. Januártól már törvény is van rá,
hogy kötelezõ az elektronikus hulladé-
kok újrafeldolgozása és újrahasznosítása.

Ehhez azonban bontóüzemeket kell léte-
síteni, ami nem olcsó mulatság. Múlt pén-
teken a hulladékgyûjtéssel térségünkben
is foglalkozó Vertikál Rt. tartott sajtótá-
jékoztató szakmai fórumot. Erre szakelõ-
adónak meghívták dr. Csõke Barnabást,
a miskolci mûszaki egyetem eljárás-tech-
nikai tanszékvezetõjét. Õket bízták meg
ugyanis egy sárbogárdi elektronikus hul-
ladékbontó üzem tervezésével.
A tudományos szakember kimutatások
sorával bizonyította, hogy ez a beruházás
nem csak környezetvédelmi szempontból
hasznos. Elõadásában elmondta, hogy a
keletkezõ elektronikai hulladék jelentõs
része (mintegy 60%-a) lakossági és csu-
pán 40%-a ipari jellegû. Többségében
számítógépek, szórakoztató elektronika,
kisebb részben háztartási kis- és nagygé-
pek, elektromos szerszámok, autóelekt-
ronika. Ezeket a bontás után jellegük sze-
rint különbözõ méretûre kell aprítani,
hogy a fémek (ólom, vas, cink, ezüst,

arany, platina stb.) és egyéb anyagok szét-
választhatók legyenek.
Míg a keletkezõ hulladék mennyisége
Magyarországon is állandóan nõ (jelen-
leg 150 ezer tonna évente), a kinyert
nyersanyagok ára is évrõl évre emelke-
dik. Ez egyre inkább gazdaságossá teszi a
szelektív gyûjtést és az elektronikai esz-
közök bontását. A nagyságrendet mutat-
ja, hogy ha ezt a jelenleg 150.000 tonnát
teljes egészében feldolgoznánk, akkor
mintegy 10 millió dollár értékû nyers-
anyagot nyerhetnénk belõle évente.
A Vertikál Rt.-nek van már egy 250 ton-
na/évi kapacitású üzeme Baján. A sárbo-
gárdi üzemet szintén évi 2-300 tonna/év
kapacitásra tervezik. Pályázattal mintegy
200 millió Ft-os költséggel valósulna meg
ez a beruházás. Az elképzelés szerint az
üzemet 2007-ben építenék meg a Közév
Kft. telepén, és ott mintegy 20 fõ számára
biztosítanának munkát.

Hargitai Lajos

Kicsi a parkoló
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda elõtt reggel és délután
mindig gond van a fegyelmezetlen autósokkal. Egyik korábbi
lapszámunkban lakossági panasz is volt azzal kapcsolatban,
hogy egyes szülõk egészen az óvoda kapujáig viszik a gyere-
ket, felállnak a járdára, életveszélyes helyzetet teremtve az
óvodás gyermekek és a szülõk számára. Annak ellenére törté-
nik ez, hogy az óvoda mellett parkolót alakítottak ki.
Nos, az önkormányzat megpróbált gátat vetni a rakoncátlan
autósoknak, kitett egy Megállni és várakozni tilos táblát az
óvoda utcájában. A helyzet ennek ellenére máig változatlan.
Még napközben is folyamatosan áll autó a járdán, délután pe-
dig szinte mozdulni sem tudnak egymástól az autósok. Persze
a zsebkendõnyi parkoló is tele van. Talán ezt a parkolót kelle-
ne kibõvíteni. Hely lenne rá. Most, mindenesetre, ha a
rendõrök eljönnének ide, nagyot „kaszálhatnának” bünteté-
sekbõl.

/H/
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Az Élõlánc jelöltje
Lendvai Gábor sárbogárdi ökobiológus, tudományos kutató

— Egy kicsit meglepett, amikor kiderült,
hogy országgyûlési képviselõjelöltje leszel az
Élõláncnak. Bár abban a pillanatban a
második gondolatom az volt, hogy hát igen,
ez passzol. Passzol, hiszen Te ökobioló-
gusként mindig is olyan dolgokért próbáltál
tenni valamit, amiért az Élõlánc is harcol.
Miért vállaltad az országgyûlési képviselõje-
löltséget?
— Az Élõlánc alapelveivel teljes mérték-
ben azonosulok. Részben magam is ben-
ne voltam a programjának a kidolgozásá-
ban. Meggyõzõdésem, hogy muszáj vala-
miképpen a parlamentbe juttatni ezt a tö-
mörülést, mert amiket mi szeretnénk, és
amikért én is dolgozom, a törvényhozás
szintjére máig nem jutottak el.
— Melyek ezek pontosan?
— Például a környezet- és természetvé-
delem terén hiányoznak fontos törvé-
nyek, illetõleg ha van is, a törvényeket
nem tartják be azok, akik ezzel meg van-
nak bízva.
— Mondanál néhány példát?
— Például megalkotta az országgyûlés
1996-ban a természetvédelmi törvényt
azzal a céllal, hogy az ország természeti
kincseit nemzeti kincsnek tekinti, és tesz
azért, hogy ez a kincs megmaradjon, illet-
ve gyarapodjék. Mind a mai napig az ille-
tékes miniszterek nem tették közzé en-
nek a végrehajtás rendeletét. Vitáim vol-
tak a természetvédelmi hivatal képviselõ-
ivel, hogy a törvény a rendelet nélkül is
érvényben van, mert a törvény szövege
ebben egyértelmûen fogalmaz. Ennek el-
lenére maga a természetvédelmi hivatal
sem volt hajlandó fellépni a közben bekö-
vetkezõ törvénysértések ellen. Ennek kö-
vetkeztében a természeti területeket, az
õsgyep jellegû területeket, a mocsarakat,
a szikes területeket, a homokpusztákat az
országban 10000 hektáros méretben
szántották fel az elmúlt néhány évben,
ami gyakorlatilag törvénysértésnek mi-
nõsül. Manapság nincs semmi következ-
ménye ennek.
— Tudjuk nagyon jól, hogy például a
Budai-hegységben is a védendõ zöld terüle-
teket gátlástalanul teszik tönkre, építik be a
hegyoldalakat.
— Így van. A Tétényi-fennsík jó példa er-
re. A Tétényi-fennsík nagy része Érd és
Tárnok között egy nagyjából eredeti álla-
potban megmaradt terület. Ez most a fõ
célpontja azoknak az építési vállalkozók-
nak, akik lakóparkokat terveznek oda, és
függetlenül attól, hogy van-e engedélyük

rá vagy nincs, megkezdik az építkezést,
majd utólag megkapják rá a fennmaradá-
si engedélyt, közben tönkreteszik a terü-
letet, és amikor az illetékes hatóság, vagy
a civil szervezetek ez ellen tiltakoznak,
akkor mindenki széttárja a kezét, hogy
sajnos nem tehetünk semmit.
— A Kamaraerdõnél is meghordták sze-
méttel, törmelékkel a Kõér-patak oldalát,
hogy ott lakóparkot építsenek.
— Nap mint nap lehet olvasni ilyen híre-
ket. De ha megnézzük az élet más terüle-
teit, akkor sajnos ugyanígy igaz a környe-
zet- és tájrombolás, de a társadalmi érté-
kek rombolása is.
— Amikor az Élõlánc vállalta, hogy politi-
kai párttá válik, nem csak a természeti
értékek védelmét gondolta a zászlajára tûz-
ni, hanem a társadalmi és emberi értékekét
is?
— Valóban a környezet védelme az egyik
vezérfonala a mozgalomnak. Rá kellett
jönni, hogy ha mi a környezetet akarjuk
védeni, olyan társadalmat kell felépíteni,
amely nem falja fel saját természetes és
mesterséges környezetét, hanem azzal
együtt él. Akkor pedig nem elegendõ a
környezetet, természetet védeni, hanem
a társadalmi élet minden területén gyö-
keres változásokra van szükség. És ebbe
beletartozik a gazdaságpolitika, a társa-
dalmi és szociális kérdések, a kultúra,
mûvelõdés, oktatás, minden.
— Az Élõlánc gyakran hallatta a hangját,
ott volt szinte minden olyan közös meg-
mozdulás szervezésénél, ahol valamilyen
közösségi érdek fontos volt, mint például a
béketüntetések, a Zengõ védelme, vagy most
a parlament körüli kézfogás. A magyar
gazdákkal is jó kapcsolat alakult ki a gaz-
datüntetéskor, holott azt mondhatnánk,
hogy az Élõlánc egy városi indíttatású moz-
galom.
— Az Élõlánc esetében a vidékfejlesztés
és a vidékkel kapcsolatos gondok vállalá-
sa a gazdademonstráció idején mélyült
el. Az Élõlánc tagjai közül többen részt
vettek a gazdák demonstrációjában és
részben a tárgyaló delegáció tagjai vol-
tak, így a saját bõrükön tapasztalták meg
azt, hogy kikkel ülnek szemben, ami egy
eléggé elkeserítõ tapasztalat volt. Án-
gyán József, a gödöllõi egyetemen kör-
nyezetgazdálkodást tanít, egyik vezetõje
volt a tárgyalásoknak. Volt idõszak a tár-
gyalásokon, amikor már õ is azt mondta,
ha nem teszünk azért, hogy a mi képvise-
lõink üljenek azon az oldalon, ahol most

a kormány képviselõi ülnek, akkor az or-
szág el fog veszni. Ma Magyarországon
világosan látni és érezni azt a kormánytö-
rekvést, hogy lehetõség szerint a magyar
gazdálkodóknak túlnyomó része hagyjon
fel azzal, amit csinál, hagyja el a földet, és
menjen oda, ahova akar. Nyilvánvaló,
hogy azért, mert ezek a földterületek kel-
lenek másoknak — elsõsorban nagyüze-
mi gazdálkodóknak, multinacionális
nagyüzemi cégeknek. Ezt a történések és
a szándékok meg az idõnkénti megnyilat-
kozások egyértelmûvé teszik. Ha ide
nagy cégek jönnek, akkor ugyan itt fog-
nak termelni, de itt fognak szennyezni, és
a hasznot elviszik máshova. Kicsiben pél-
da erre Hantos, és itt a déli térségben
szinte minden település. A hantosiak ar-
ról panaszkodnak, hogy a falu nagy része
Fehérvárra jár be dolgozni, a falunak vi-
szont nincs pénze. Miért nincs pénze?
Többek között azért, mert az az ember,
aki termelõmunkát végez és értéket állít
elõ, azt az értéket Fehérváron állítja elõ,
tehát Fehérváron van a cég és az Fehér-
váron adózik, az emberünk meg haza-
megy Hantosra és abból az értékbõl, amit
õ elõállít, Hantos egy fillért sem lát.
— Szóljunk néhány szót rólad is. Te
sárbogárdi születésû vagy, itt jártál isko-
lába, általános iskolába, a középiskolát is itt
végezted, és végül ökobiológus lettél. Kimen-
tél Amerikába, ott egyetemen tanítottál.
Most, hogy hazajöttél, mivel foglalkozol
emellett, hogy közéleti szerepet vállalsz?
— Az idõ nagy részét terepmunkával töl-
töm, kint vagyok a határban, járom a vi-
déket.
— A Mezõföld kutatójaként sok helyi nö-
vényi társulásnak a megismertetésében is
volt szereped.
— Most a Mezõföld természetes növény-
élõvilágának a részletes feltérképezését
végzem. Ez részben bizonyos növényfa-
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A CENTRUM ÉS A
ZÖLDPÁRT

KÖZÖS JELÖLTJE
Mérei Erzsébet Sárbogárdon, a Köz-

társaság u. 215-ben lakik férjével,
17 éves gimnazista lányukkal és súlyosan
beteg 11 éves kisfiukkal. Hétfõn járt szer-
kesztõségünkben, és arról tájékoztatott,
hogy a 6-os választókörzetben õ indul a
Centrum és a Zöldpárt közös országgyû-
lési képviselõjelöltjeként. Fél évvel ez-
elõtt költöztek Sárbogárdra. Egyébként
budapestiek. Rendkívül szennyezett kör-
nyezetben éltek. Gyermekük születési
rendellenességéért a szennyezett környe-
zetet okolják. Ezért határozták el, hogy
vidékre költöznek. Anyagi helyzetük mi-
att azonban a nagyvárostól távol, Sárbo-
gárdon tudtak csak lakást vásárolni. Fér-
je mechanikai mûszerész, korábban vil-
lanyszerelõként dolgozott Székesfehér-
váron egy maszeknál. Mivel az utazási
költségeket a maszek nem vállalta, jelen-
leg munkanélküli.
Elmondta, hogy kisfia születése óta állan-
dó ápolásra szorul, rendszeresen dialízis-
re kell vele járni, így õ sem tud dolgozni.
A szülésig mérlegképes könyvelõként
dolgozott, de volt óvónõ és ápolónõ is.
Ebben az évben lépett be a Zöldpártba.
Most felkérték, hogy induljon a két párt
közös jelöltjeként. Már csak kisfia beteg-
sége miatt is elkötelezett híve lett a zöld-
mozgalomnak. Programjában kiemelt
fontosságú az egészséges környezet meg-
teremtése, melyben a lelki egészség is
legalább olyan fontos, mint a fizikai.
Programjában fontos helyet foglal el a ré-
gi, hagyományos értékek megõrzése és a
hátrányos helyzetû emberek segítése. A
környezeti ártalmak áldozatai éppen a
gyerekek és a legszegényebbek. Harcol
azért, hogy a hozzá hasonló nehéz hely-
zetben lévõ családok differenciáltan kap-
janak segítséget családtámogatásban és
közgyógyellátásban egyaránt.
Elmondta, hogy egyik nagy párttal sem
kötnek szövetséget. A kis pártok arra sze-

retnék rákényszeríteni a nagy pártokat, a
16 év alatt a hatalomba belegyöpösödött
politikai elitet, hogy szálljanak le végre a
magas lóról, és veszekedés helyett vegye-
nek tudomást a társadalom valós gondja-
iról. Nem akarnak két pólusra szétsza-
kadt országot, hanem egységes Magyar-
országot. Mindenki lehessen ne csak jobb
vagy bal, ne csak vörös- vagy narancsszí-
nû, hanem bármilyen.
Kéri, hogy akik egyetértenek programjá-
val és segíteni szeretnék a parlamentbe
való kerülését, juttassák el címére ajánló-
szelvényüket, vagy hívják telefonon. Ké-
résre személyesen felkeres mindenkit.
Címe: Mérei Erzsébet 7000 Sárbogárd,
Köztársaság út 215. Telefon: 06 (20) 267
6736.

Hargitai Lajos

jok feltérképezése, részben pedig azoké a
területeké, amelyek még természetes
vagy ahhoz közeli állapotúak. Ez sok uta-
zással, mászkálással jár.
— A kishantosi népfõiskolával is kapcsolat-
ba kerültél. Elõadást tartottál ott többször.
Nyáron a hantosi nyári falutalálkozón Hor-
váth Andrissal együtt mutatkoztatok be nagy
sikerrel. A Mezõföld élõvilágával kapcsola-
tos elõadásaitok füzet formájában is megje-
lentek a népfõiskola és a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó gondozásában.
— Gyakorlatilag azért született meg az a
füzet — amelyen még fogunk dolgozni
ezután is — mert rá kellett jönnöm arra,
hogy szép dolog adatbázist meg térképe-
ket gyártani, adatokat gyûjteni, de ezek a
természeti értékek akkor lesznek igazán
értékek, akkor válnak igazán értékké,
hogyha az itt lakó emberek is annak te-
kintik. Ami nekem érték, nem biztos,
hogy másnak is az. Ezért gondoltam,
hogy ezeket össze kell foglalni, még pedig
települések szerint, mert hiába lakik itt
valaki régóta, mégsem tudja, hogy a
szomszédságában vannak olyan helyek…
— …Nem tudja, hogy milyen értékei van-
nak. Mert ha tudná, akkor talán nem szeme-
telné tele.
— És akkor jobban értékelné azt a vidé-
ket, szûkebb környezetét, ahol lakik.
— A hazaszeretet valahol itt kezdõdik.
— Hát errõl van szó! Arról, hogy szere-
tem azt a helyet, ahol élek, és büszke va-
gyok rá. Mert van mire büszkének len-
nünk. A Mezõföld nem büszkélkedhet
nagy hegyekkel, csodálatos vízesésekkel.
Mindenki úgy utazik át rajta, hogy ez me-
zõgazdasági terület. Pedig itt is vannak
olyan rejtett értékek, amikre lehet figyel-
ni, amik nemcsak szépek meg különlege-
sek, hanem esetleg még európai szem-
pontból is kiemelkedõ kincsek. Ezt az
emberek nem tudják. De hát honnan is
tudnák? Ez volt a célja annak, hogy ezt a
kis füzetet megcsináltuk. Én egy mezei
biológus vagyok. Azt szeretem csinálni,
amit eddig csináltam. Magyarországon
elõállt az a helyzet, hogy nincs más lehe-
tõség, a vitatkozást meg a politizálást va-
lakinek mégis muszáj elvállalni. Úgyhogy
én azért is vállaltam el ezt a képviselõje-
löltséget, hogy az a gondolkodásmód,
amit mi képviselünk, jusson be valahogy a
köztudatba, és ha lehetséges, akkor jus-
son be a parlamentbe is.
— Kívánok Neked ehhez sok sikert!
Lendvai Gábor szeretettel vár minden
érdeklõdõt február 16-án, csütörtökön,
este 17.30 órakor a mûvelõdési központ-
ban tartandó fórumára. Aki ajánlószelvé-
nyét neki szeretné odaadni, ekkor megte-
heti. (Szerk.)

Hargitai Lajos

Kedves Támogatóink!
Szeretnénk Önöknek megköszönni, hogy 2005-ben személyi jövedelemadójuk
1%-át a Madarász József Városi Könyvtár számára ajánlották fel. Ebbõl az összeg-
bõl a folyosóra szõnyeget, lábtörlõket és az irodába szekrényt tudtunk vásárolni.

Kérjük, hogy 2006-ban is támogassanak bennünket. Az Önök által felajánlott
1%-ból befolyó összeget a könyvtárban megkezdett számítástechnikai eszközök
fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Adószámunk: 16696527-1-07
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Ismét a nyolcosztályos gimnázium öt évérõl
(A nyelvtanítás eredményeinek tükrében)

A közelmúltban megkíséreltem össze-
foglalni nyolcosztályos gimnáziumunk el-
sõ öt végzett osztályának továbbtanulási
eredményeit. Tettem ezt három alapvetõ
okból:
Az egyik, hogy számot adjak az elmúlt
években a képzéssel kapcsolatban tett
ígéreteink betartásáról, a kínált lehetõsé-
gek tárházáról.
A második, hogy pozitív propagandával
válaszoljak a bennünket érõ öncélú, ön-
magukat minõsítõ vádaskodásokra, ame-
lyek így a jelentkezések idején, évenként
változó vehemenciával elhangzanak.
A harmadik, hogy körültekintõ dönté-
sükhöz hiteles információval szolgáljak a
negyedik osztályos kisdiákoknak és szü-
leiknek.
Most hasonló okokból a nyelvi képzésrõl
szólok:
A nyolcosztályos gimnazisták jelenleg kis
csoportokban angol, francia, német,
olasz nyelveket tanulnak. Az 5-8. évfo-
lyamokon ez diákonként egyet, osztá-
lyonként kettõt jelent. A nyolcéves összes
óraszám minimálisan 825 óra, maximáli-
san 955 óra.
A második idegen nyelvet 9. osztályban
választják. Ennek óraszáma az alaptan-
tervi heti háromhoz képest heti négy óra,
csoportos választás esetén 11-12. évfolya-
mon további heti 2 óra.
A tapasztalatok alapján nehezen megvá-
laszolható kérdés, hogy az 5. osztályban,
tehát korán elkezdett, összességében ma-
gas óraszámú, vagy a 9. évfolyamon ma-
gasabb heti óraszámban, intenzív módon,
érettebb korban megkezdett idegen
nyelv tanulása az eredményesebb. Ez va-
lószínûleg személyfüggõ.
A nyelvi képzés sajátosságait részletezve
meg kell említeni az 5. osztályban 3 órá-

val induló, aztán kilencedikre elfogyó la-
tin nyelv oktatását, ami egyéb (pl. kultúr-
történeti) értékek átadása mellett megfe-
lelõ és hasznos alapokat nyújt a tanult élõ
idegen nyelvek sikeres és kisebb fárad-
sággal járó elsajátításához.
A fenti táblázat az elsõ 5 végzett osztály
107 diákjának nyelvvizsga-eredményeit
összegzi.
A számadatok több mindent mutatnak.
Mutatják az angol nyelv létszámbeli elõ-
retörését, s a német, de fõleg a francia
nyelv háttérbe szorulását. Ez európai
vagy talán világjelenség. Azt mondják a
szakemberek, hogy ma a jó szakmai érvé-
nyesüléshez tudni kell angolul meg egy ide-
gen nyelven.
Az összesen 120 nyelvvizsga és a 107-es
létszám összehasonlítása azt mutatja,
hogy személyenként több mint 1 bizonyít-
vány jut. Ez persze nem így van, mert
mint mindig, az átlag „jótékonyan” elta-
kar részleteket. Mert azért voltak, akik
nem éltek a kínálkozó lehetõségekkel,

mint ahogy voltak, akik többszörösen is,
tehát azonos nyelvbõl egyre magasabb
fokú vizsgákat tettek, vagy több nyelvbõl
vizsgáztak akár középfokon is. A „felsõ-
fokúra” meg különösen büszkék va-
gyunk. Ez a teljesítmény nem minden bo-
korban terem.
Húsz évre visszamenõleg a nyelvvizsgák
42%-át az utolsó öt év nyolcosztályos
gimnazistái tették le.
Szólni kell arról is, elismerve segítõ mun-
kájukat, hogy az eredmények mögött
nem minden esetben csak a tanórán szer-
zett ismeretek állnak. Mert vannak, akik
növelték esélyeiket, vagy csökkentették
lemaradásaikat magánórákon tanultak-
kal is. Ez nem feltétlenül vet árnyékot
ránk, mert azt a szellemet is életben kell
tartani, hogy így vagy úgy, de az eredmé-
nyeket el kell érni. Engem azok léte nyug-
tat meg, akik az iskolai kereteket kihasz-
nálva érték el pl. a két középfokú C vizs-
gát. Õk azok között voltak, akik legjob-
ban éltek az általunk nyújtott lehetõsé-
gekkel.
Segítette munkánkat a lassan történelmi
múltra visszatekintõ francia és a pár éves
német iskolai cserekapcsolat, valamint
egy külföldi alapítvány angolajkú diáko-
kat fél-fél évre hozzánk utaztató támoga-
tása is.
A nyelvvizsgázók aránya a közeljövõben
biztosan változni fog. A tavalyi évvel elve-
szítette a felvételin többletpontot adó ál-
talános értékét. Viszont a diploma átvé-
teléhez szükség lesz rá, de emelt szintû
érettségivel is megszerezhetõ.
Viszont ami biztosan nem változik: az
idegen nyelv birtoklására szükség lesz. S
ezek minél szélesebb skálájú megszerzé-
séhez mi továbbra is meg fogjuk teremte-
ni a szakmai feltételeket, s a nyugodt, biz-
tonságos, az eredményes munkához
szükséges környezetet.

Boda János igazgató

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MÁTERÉRT ALAPÍTVÁNY kura-
tóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával támogatták
az alapítványt.

A kapott összeget, az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelõen, 50%- ban
alaptõkésítettük, amelynek kamatai növelik az évrõl évre felhasználható keretet.

A másik 50%-ból a tehetséges, kimagasló eredményeket elért, a szociálisan rászo-
ruló tanulók jutalmazását, nyári táborozását, külföldi nyelvtanulását támogattuk.

Kérem, a jövõben is tiszteljenek meg támogatásukkal!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07

Boda János, a kuratórium elnöke
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ADÓ 1%
Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány 2003-ban alakult meg azzal
a céllal, hogy a település iskolájába já-
ró gyermekek javára munkálkodjék.
Amennyiben Önnek lehetõsége van
rá, köszönettel vesszük, ha adójának
1%-ával hozzájárul alapítványunk
mûködéséhez.

Adószámunk: 18495504-1-07.

Közalapítványi kuratórium

LÉPJ EGYET ELÕRE!
Szakképzettség ingyenes megszerzése
és prémium egy alkalommal!
A „Lépj egyet elõre” program célja a
magyar felnõtt lakosság képzettségi
színvonalának növelése érdekében
olyan képzések indítása, amelynek so-
rán a képzésben résztvevõk korábbi
képzettségi, tudásszintjüktõl egy szint-
tel magasabb szintre kerülnek.
A program keretében az akkreditált fel-
nõttképzéssel is foglalkozó, pusztasza-
bolcsi székhelyû Szabolcs Vezér Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium
munkatársainak közremûködésével
2006 tavaszán megfelelõ létszámú je-
lentkezõ (tanfolyamonként minimum
20 fõ) esetén képzéseket indítunk Alsó-
szentivánon, a IV. Béla Általános Isko-
lában, a következõ területeken:
— ABC eladó számítógépes pénztár-
gép-kezelõi tanúsítvánnyal, (OKJ 31
7862 01), a tanfolyam idõtartama 4 hó-
nap;
— Kereskedõ-vállalkozó számítógépes
pénztárgép-kezelõi tanúsítvánnyal,
(OKJ 32 7862 01), a tanfolyam idõtarta-
ma 4 hónap.
A képzésekben részt vehetnek: munka-
nélküliek, munkaviszonnyal rendelke-

zõk (ebben az esetben igazolásra van
szükség a munkaadótól, hogy szüksége
van a képzettebb munkaerõre), egyéni
vállalkozók alanyi jogon, gimnáziumi
végzettséggel rendelkezõ nem szakkép-
zett munkavállalók, gyes-en, gyed-en lé-
võk.

A képzés a résztvevõk számára ingye-
nes, a bekapcsolódók képzési költséget,
plusz egy havi minimálbér mértékéig
(62.500 Ft) támogatást kapnak.

A képzésekrõl bõvebb tájékoztató kér-
hetõ Kiss Attilától — elõzetes egyezte-
tés alapján — szóban, illetve a 06 (25)
504 710-es telefonszámon.

Jelentkezési lap kérhetõ az iskolában
munkanapokon 8-17 óra között szemé-
lyesen, illetve válaszboríték melléklésé-
vel a IV. Béla Általános Iskola (7012
Alsószentiván, Béke út 112.) címén le-
vélben.

A képzésekre a felvétel a jelentkezés
sorrendjében történik!

Megfelelõ létszámú érdeklõdõ esetén
2006 szeptemberétõl az érettségire való
felkészítõ felnõttoktatás is elindul esti
tagozaton (3 év)!

1% a nyilvánosság fórumainak fejlesztéséért
A Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1%-ával járuljanak hozzá a nyilvánosság elektronikus fórumainak fej-
lesztéséhez Sárbogárdon és környékén.

Adószámunk: 18493973-1-07.
Szíves adományukat elõre is köszönjük!

Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület

Választási
tájékoztató

Ismételten tájékoztatom a lakosságot,
hogy a 2006. április 9-re kitûzött or-
szággyûlési képviselõk általános vá-
lasztásán választásra jogosultakat a
névjegyzékbe vételérõl értesítõ szel-
vénnyel tájékoztattuk.

A névjegyzék 2006. február 8-tól feb-
ruár 15-én, 16.00 óráig volt megtekint-
hetõ és a kihagyás vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt kifogást is azon idõ-
pontig lehetett benyújtani.

Akik az értesítõ szelvényüket nem
kapták meg továbbra is érdeklõdhet-
nek Hajdú Józsefnénél a polgármeste-
ri hivatal okmányirodáján, mert a pos-
ta kézbesíthetetlenség miatt több mint
200 db levelet visszahozott.

Krupa Rozália választási irodavezetõ

ADÓ 1%
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt jövedelem-
adójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18484205107.

Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

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

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A Sárbogárdon lakó 45-65 év közötti asszonyok 2006 februárjában névre szóló

meghívót kapnak mammográfiás szûrõvizsgálatra.

A vizsgálat ideje: 2006. február 15-tõl.

A vizsgálat helye: telepített szûrõbusz, Sárbogárd.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is

a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat ingyenes.

Információ kérhetõ telefonon
a 06 (22) 333 400-as számon.

A lehetõség adott! Éljünk vele!
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
B. B. Truck SE—Toledo 2-7 (2-1)

Vezette: Fekete L. B. B. Truck: Csendes,
Dobrovotzki, Varga, Simon, Zádori.
Csere: Balázs, Bognár, Kovács. Toledo:
Csuti J., Bodoki, Csuti T., Barabás R.,
Kiss A. Csere: Barabás B., Horváth I.,
Horváth Zs.
Nagy volt az iram a mérkõzésen, kapura
lövés, helyzetkihagyás, helyzetkihaszná-
lás, mely az elsõ félidõben a B. B. Truck
SE-nek jobban sikerült. Meglepetésre
vezettek is. Okosan visszazártak, mindig
volt egy közbelépõ láb, vagy a kapus vé-
dett. A kérdés az volt, hogy meddig bírják
ezt az iramot. A második félidõben ha-
mar egyenlített a Toledo, majd a hibát hi-
bára halmozó védõk közremûködésével
megszerezte a vezetést. Innentõl kezdve
teljesen szétesett a B. B. Truck játéka,
tetszés szerint érte el góljait a Toledo.
Kiállítás: Bognár, Barabás B. 2 perc.
Góllövõk: Simon, Zádori, illetve Horváth
Zs., Barabás R. (2), Dobrovotzki (öngól),
Bodoki (2).

Vasutas—Devils 9-1 (4-1)
Vezette: Fekete L. Vasutas: Kehl, Ma-
gyar, Rozgonyi J., Flõgl, Fövenyi. Csere:
Bozsoki, Guszejnov, Lang. Devils:
Ocsovai, Huszár, Kovács, dr. Pátzay,
Dravecz. Csere: Danicsek, Lajtos.
Hamar vezetést szerzett a Vasutas, to-
vábbra is támadásban maradtak, de a
Devils kontrái is veszélyesek voltak. A
gyorsabb játékot bemutató Vasutas biz-
tos vezetésre tett szert, végül szépített a
Devils. A második félidõ elején jó ideig
tartotta magát a Devils, majd sorra rúg-
ták a gólokat a Vasutas játékosai. A na-
gyobb arányú vereségtõl Ocsovai kapus
mentette meg csapatát. Góllövõk: Roz-
gonyi (2), Fövenyi (3), Flõgl, Magyar (3),
illetve Dravecz.

Haladás—Enying 1-8 (1-3)
Vezette: Fekete L. Haladás: Géczi,
Szalai, Szántó Zs., Balogh, Szántó K.
Csere: Berzeviczy. Enying: Varga, Pudel-
ka, Csányi, Vass, Vas. Csere: Körmendi
I., Körmendi II.
Mindjárt támadólag lépett fel a listaveze-
tõ és szerzett háromgólos elõnyt. Egy
kontratámadás után szépített a Haladás.
Ez volt az elsõ és utolsó gólja is a mérkõ-
zésen. Az Enying — Vass révén — meg-
lõtte a 150. gólját. Megint csak Géczi ka-
pus teljesítménye emelhetõ ki a Haladás
csapatából. Góllövõk: Szántó Zs., illetve
Szántó Zs. (öngól), Pudelka (3), Kör-
mendi II., Vass (2), Vas.

Flamengó—Sárkeresztúr KIKE
3-4 (3-2)

Vezette: Fekete L. Flamengó: Lekner,
Tóth S., Berta, Lakatos, Verbóczki. Cse-
re: Banda, Killer I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szauervein, Sütõ. Csere: Pu-
delka, Pluhár, Plézer kapus.

Az elsõ nagy helyzetet a Flamengó hagy-
ta ki. Továbbra is támadásban maradtak,
sorra dolgozták ki a helyzeteket, melybõl
egyet értékesítettek. Hol itt, hol ott volt a
kapuban a labda. A második félidõre ka-
pust cserélt a KIKE. Támadott, de a gól
csak nem akart megszületni. Végül csak a
hálóban kötött ki az a fránya labda. Ka-
pufa kapufát követett. Egy szép támadás
után gólt lõtt a KIKE, ezzel átvette a ve-
zetést. Nem adta fel a Flamengó, megint
a kapufa segített a KIKE csapatán. Ne-
héz mérkõzésen, a szerencsével sem állt
hadilábon a sárkeresztúri csapat. Sárga
lap: Banda. Góllövõk: Verbóczki, Killer,
illetve Szauervein, Pluhár, Sütõ, Lengyel.

Légió 2000—Miklós-Cece 10-1 (5-1)
Vezette: Szakács I. Légió: Meggyes, Hu-
szár, Csuti, Csizmadia, Tar. Csere: Hor-
váth, Németh, Szilágyi Cs., Szilágyi F.
M-C: Démuth, Salamon, Klazer, Kiss J.,
Sohár.
A kapusát és több kulcsjátékosát nélkü-
lözõ Miklós-Cece csapata ezen a mérkõ-
zésen megalázó szerepet játszott. Egy pil-
lanatig sem volt kétséges, hogy melyik
csapat fogja nyerni a mérkõzést. A Légió
csapata imponáló fölénnyel nyerte meg a
mérkõzést, javítva a gólarányokat, pont-
elõnyre tettek szert a rivális csapatokkal
szemben. Igaz, viszont lesznek még sza-
badnaposok. Sárga lap: Csizmadia. Gól-
lövõk: Csuti (4), Huszár, Horváth, Tar
(2), Szilágyi Cs. (2), illetve Klazer.

Taki Team—Extrém 4-6 (3-3)
Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Rohonczi R., Geiger,
Rohonczi G. Csere: Iván, Király, Kocsis.
Extrém: Vörös, Pálinkás, Dévényi, Hor-
váth T., Juhász. Csere: Horváth D.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, az elsõ tá-
madásból gólt ért el a Taki Team csapata.
Kapufára tellett az Extrém erejébõl. Egy
gyorsan elvégzett szögletrúgás után to-
vább növelte elõnyét a Taki Team, majd
újabb gólt lõttek. Jött a fordulat, mert az
Extrém lõtt egymás után három gólt. Így
az elsõ félidõ döntetlenül zárult. A máso-
dik félidõt is az Extrém kezdte jobban,
mert elõbb a kapufát trafálták telibe,
majd a labda a Taki Team kapujában kö-
tött ki, ezzel átvették a vezetést. Ember-
elõnybe kerültek, ezt ki is használták,
mert újabb gólt lõttek. Kiállítás: Ro-
honczi R. 2 perc. Góllövõk: Rohonczi G.,

Geiger (2), Rohonczi M., illetve Dévényi,
Pálinkás (2), Horváth D., Juhász (2).

Pusztaegresi Fiúk—DKS 1-7 (1-2)
Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Holcz
T., Schmidt, Tóth, Kurgya, Varjas. Csere:
Bosnyák, Berecz, Magyar, Õri Gy. DKS:
Suplicz, Kelemen, Farkas, Domján Zs.,
Mondovics. Csere: Kassai, Somogyvári.
Az elsõ támadásból gólt szerzett a DKS.
Kontratámadásokkal próbálkozott a
Pusztaegres, a végén betalált a kapuba.
Kiegyenlítettebbé vált a mérkõzés. Nagy
nehezen megszerezte második gólját is a
második helyen álló csapat. A második
félidõ ugyanúgy kezdõdött mint az elsõ,
mert tovább nõtt az elõnye a DKS-nek.
Itt beindult a gólgyártás, de vigyáztak rá,
nehogy túlzásba vigyék. Lelkesen játszot-
tak a Pusztaegresi Fiúk, s ez nem ízlett a
DKS-nek.
Góllövõk: Bosnyák, illetve Kelemen (2),
Somogyvári (2), Mondovics, Kassai (2).

Krencz Nagyker—Vidámfiúk
10-7 (5-3)

Vezette: Szakács I. Krencz Nagyker: Pá-
linkás, Simon, Ragyamóczki, Gyenis, So-
mogyi. Csere: Halász, Kõvágó, Petrovics,
Schneider, Vámosi. Vidámfiúk: Huszti
L., Oláh, Horváth, Kovács, Keresztyén.
Csere: Huszti. R.
Tapogatódzó játék után az elsõ nagy
helyzetet a Vidámfiúk hagyták ki. Az el-
lentámadásból a kapufát találta telibe
Ragyamóczki. A következõ percekben
megszerezték a vezetést. Kezdés után
azonnal egyenlített a Vidámfiúk csapata.
Eladott labda, Krencz-vezetés. Megint
csak a kezdésre kellett várni, mert egyen-
lítettek a Vidámfiúk. A védelem újra el-
adta a labdát, máris vezetett a Krencz.
Alig telt el pár másodperc és újra egyen-
lõ. Az elsõ félidõt két góllal zárta a
Krencz-csapat. A második félidõben nö-
velték elõnyüket. Egyenlíthetett volna a
Vidámfiúk csapata, elõbb Oláh lövését
bevédte Pálinkás, majd két ordító helyze-
tet elpuskáztak. Továbbra is felváltva es-
tek a gólok. Valamivel jobb volt a
Krencz-csapat védelme, ez hozta meg a
gyõzelmet. Góllövõk: Halász, Vámosi
(2), Somogyi (2), Kõvágó, Petrovics (2),
Schneider, Simon, illetve Oláh (2), Ko-
vács (4), Horváth.

OMV—Twister 6-3 (4-1)
Vezette: Szakács I. OMV: Gyõr, Zsebõk,
Killer, Gráczer, Sinka. Csere: Domján J.
Twister: Balogh, Molnár, Szabó Gy.,
Papp, Szabó L. Csere. Bognár, Katona,
Strausz.
Álmosan kezdett az OMV. Ehhez az kel-
lett, hogy a Twister szerezze meg a veze-
tést. Alig telt el pár másodperc, egyenlí-
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Nõk a nõkért

A Fidesz—Magyar Polgári Szövetség nõi tagozata országjáró kampá-
nyának elsõ vidéki állomása Abán volt a Vörös Kakas fogadóban.
A megjelent vendégeket Lengyel Zoltán
országgyûlési képviselõ köszöntötte.
Brájer Éva, a Fidesz—MPSZ nõtagoza-
tának Fejér megyei elnöke, mint a ren-
dezvény házigazdája mutatta be a fórum
vendégeit. A megjelentekkel Mátrai
Márta országgyûlési képviselõ, a nõta-
gozat országos alelnöke beszélgetett
azokról a gondokról, amelyek a nõk tár-
sadalmi helyzetével kapcsolatosak. A
legnagyobb gond, hogy a családanyai
szerep erõsen háttérbe van szorítva. A
jelenlegi világ nem kedvez a gyermekvál-
lalásnak, mert az iskoláktól a reklámo-
kig minden azt sulykolja, hogy a munká-
ban érjen el sikert a nõ, ne a gyermekek
nevelésében. Ennek köszönhetõ, hogy

mind kevesebb a házasságkötés, mind
kevesebb fiatal pár vállal gyereket, és ép-
pen a család nem szilárd, aminek a társa-
dalom alapjának kellene lennie.
A beszélgetéshez Szabó Csilla lélekápo-
ló teremtett hangulatot gitárjátékával és
énekével.
Bemutatkozott és beszélt az életérõl, ön-
magáról Lengyel Gabriella, a moszkvai
olimpia 4. helyezett röplabdacsapatá-
nak tagja.
A beszélgetés során többen elmondták a
véleményüket a jelenlegi helyzettel kap-
csolatban, és annak a reményüknek ad-
tak hangot, hogy a választások után igazi
változás lesz, és végre a valóságos nem-
zeti érdekek érvényesülhetnek.

Rosszabbul élünk…
Sok család az új, „igazságosabb” csa-
ládtámogatási rendszerben kevesebb
támogatást kap, mint az elõzõ hónap-
ban. Pedig országszerte hirdetik a pla-
kátok: duplájára emelték a családi pót-
lékot. Az igazság azonban az, hogy a
családok sokszor nem többet kaptak,
hanem veszítettek.

Áder János
napirend elõtti felszólalása

Országszerte hirdetik a plakátok: „dup-
lájára emelték a családi pótlékot. Igen,
megcsináltuk.” A napokban kapták kéz-
hez az elsõ havi, új rendszer szerinti jut-
tatásaikat a gyermeket nevelõ szülõk.
Sok családnál döbbenet és kétségbeesés.
Mert nemhogy duplájára nem nõtt a csa-
ládtámogatás összege, hanem sok család
kevesebbet kapott, mint az elõzõ hónap-
ban.
Hogy is szólt Medgyessy Péternek az er-
re vonatkozó választási ígérete, amely a
gyermekek utáni adókedvezményre vo-
natkozott? Egy tévéinterjúban azt
mondta, hogy ezek a jogok, amiket hon-
fitársaink az elõzõ kormány idején sze-
reztek, „szentek és sérthetetlenek”.
Majd amikor a rendszert megszüntették
és mi azt javasoltuk, hogy állítsák vissza,
akkor Lendvai Ildikó azt mondta, hogy
„inkább törjön le a keze, mint hogy meg-
szavazza”.
Nézzünk két példát arra, hogyan is segí-
tette a Gyurcsány-kormány a gyermeket
nevelõ családokat.
Elõször egy csepeli családról van szó,
ahol az apa 87 500 forintot keres, az
édesanya otthon van gyeden a legkisebb
gyerekkel, két gyermeket nevelnek. Tõ-
lük a rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatáson, a 13. havi családi támogatáson
és a 13. havi rendszeres gyermekvédelmi
támogatáson túl még a két gyermek után
igénybe vehetõ adókedvezményt is elvet-
ték. Ennek a csepeli családnak a veszte-
sége havi 7 541 forint. Nem többet kap-
tak, hanem kevesebbet.
A másik példa Mezõkövesden történt.
Itt az édesapa 113 400 forintot keres, az
édesanya rokkantnyugdíjas, három gyer-
meket nevelnek, kettõ közülük sajnos
tartósan beteg. A kormány „igazságos”
döntésének következtében ez a család
havonta 2 225 forintot veszített. Veszí-
tett, és nem többet kapott.
A kormány arról beszél, hogy gazdagok-
tól vettek el. Azonban az igazság az,
hogy olyan családoktól vettek el, akik-
nek inkább adni kellett volna.

Forrás: www.fidesz.hu
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tett az OMV. Átvette a játék irányítását,
veszélyesebben támadott, és rúgta a gólo-
kat.

A második félidõben sok helyzetet kiha-
gyott az OMV. Nem volt nagy egyetértés
a csapat játékosai között, ezért nyögve-
nyelõsre sikeredett a gyõzelem. A lelke-
sen játszó Twister a második félidõt dön-
tetlenre hozta. Kiállítás: Szabó Gy. 2x2
perc. Góllövõk: Gráczer (4), Zsebõk,
Sinka, illetve Papp (2), Katona.

Magnum—Memphis Plusz 1-5 (1-3)

Vezette: Szakács I. Magnum: Györök,
Vinklmann, Csendes, Csõgör, Lakatos.
Csere: Máté Sz., Vagyóczki. Memphis:
Boros, Herczeg, Takács, Molnár, Simon.
Csere: Lóth, Roszkopf, Tar.
Érdekes, hogy a gólok mellett a játékkal
adósak maradtak a csapatok. Nagy védel-
mi hibák kellettek ahhoz, hogy megsze-
rezze a vezetést a Memphis, de utána jött
még két újabb gól, melyre eggyel tudtak
válaszolni a Magnum játékosai. Mélyen
tudása alatt szerepelt ez a csapat. Helyze-
tekig még csak valahogy eljutott, de a ki-
használással baj volt. A második félidõ-
ben tovább nõtt a különbség a két csapat
között. A Memphis begyûjtötte a három
pontot. Góllövõk: Vagyamóczki, illetve
Simon (3), Roszkopf, Boros.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 12 2 3 85-46 38
2. OMV 12 1 4 95-47 37
3. Memphis Plusz 11 3 2 60-30 36
4. Extrém 10 4 3 64-45 34
5. Krencz Nagyker 9 4 4 61-43 31
6. Taki Team 6 2 8 51-44 20
7. Flamengó 5 4 7 44-56 19
8. Magnum V. Bt. 5 1 10 45-60 16
9. Arsenal 4 1 11 31-40 13
10. Vidámfiúk 2 2 12 44-103 8
11. Twister 1 2 12 25-73 5

Góllövõlista állása:

I. Sütõ Zoltán 28 gól; II. Gráczer László
26 gól, III. Geiger Zoltán, Bor József 25
gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 16 - - 153-19 48
2. DKS 13 - 3 88-43 39
3. Légió-Fair Kft. 11 - 5 84-26 33
4. Haladás 10 - 6 81-42 30
5. Miklós-Cece Öf. 10 - 7 85-37 30
6. Toledo 2005 9 1 6 72-61 28
7. Vasutas 9 - 7 79-57 27
8. Old Boys 5 1 10 52-97 16
9. B. B. Truck SE 3 1 13 24-105 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 15 17-110 4
11. Devils 1 - 16 16-1489 3

Góllövõlista állása:

I. Vass Ferenc 40 gól; II. Vas Tamás 36
gól; III. Pudelka Krisztián 33 gól.

— G. F. —

Február 10-én, pénteken, délután ren-
deztük meg farsangi mulatságunkat az
alsó tagozaton. Kicsik és nagyok nagy iz-
galommal készültek az eseményre, ké-
szültek a jelmezek, koreográfiák, szend-
vicsek, sütemények. A szépen feldíszített
terembe szép számmal érkeztek a vendé-
gek is, amikor elkezdõdött a jelmezes fel-
vonulás. Ötletesebbnél ötletesebb jelme-
zekben sétáltak végig az alsó tagozatos
kisdiákok a közönség elõtt, kicsit izgatot-
tan, de nagy örömmel. A szép jelmezek
készítésében segítséget nyújtó anyukák-
nak és nagymamáknak igazán dicséreté-
re váltak az ötletes és igényes maskarák,
melyekért ezúton is köszönetet szeret-
nénk mondani!

A felvonulás után finomságokkal, tom-
bolával, és jó zenével vártuk a vendége-
ket. A hangulat a tetõfokára hágott,
együtt énekelve, táncolva mulattak kicsik
és idõsebbek az alsós farsangon.

A jelmezverseny eredményei

Egyéni versenyben I. helyezett a Tavasz-
tündér, pillangó és a Kávéhercegnõ; II.
helyezett lett a cica; III. helyezést ért el
Spongyabob.

A páros versenyben I. helyezettek a virág
és a méhecskéje; II. helyezett lett a bo-
londmenyasszony és a võfély; III. helye-
zett lett a juhász és báránykája.
A csoportos versengésben I. helyezettek
lettek Mariska és Riska; II. helyezést ér-
tek el a testõrök; III. helyezettek lettek
Florensia és csapata.
Szeretnénk még egyszer megköszönni
mindazoknak a segítségét, akik szebbé
tették ezt a napot, jelmezekbe öltöztették
gyermekeiket, szendvicseket és sütemé-
nyeket készítettek, illetve segítettek azok
árusításában is, tombolákat árultak, és
nem utolsó sorban azok segítségét, akik
segédkeztek abban, hogy iskolánkban a
záráskor ugyanolyan rend és tisztaság le-
gyen, mint a farsang kezdetén! Köszön-
jük a sok szülõ, nagyszülõ és kisdiák
segítségét!
Szeretnénk megköszönni Szabó László-
nak, hogy a mulatságunkat ilyen széppé
és hangulatossá tette jó zenéjével, amit a
kicsik és a nagyobbak is nagyon szeret-
nek!
Reméljük, jövõre is ilyen jó hangulatban
találkozunk majd!

Szabóné Várady Katalin

SÍC — Hírek, eredmények
Katona Alex személyében újra van Buda-
pest bajnokunk!
Íjász egyesületünk versenyzõi február
11-12-én a Budapesti Íjász Szövetség ál-
tal rendezett Budapesti íjász terembaj-
nokságon vettek részt.
Az elsõ napon — szombaton — a serdü-
lõk és a gyermekek versenyét rendezték.
Eredményeink: Katona Alex a serdülõ fi-
úk között a legeredményesebbnek bizo-
nyult, I. osztályú minõsítésû eredményé-
vel lett a 2006-os év budapesti terembaj-
noka.
Horváth Tamás a gyermekfiúk mezõnyé-
ben a 2. helyen végzett, és II. osztályú mi-
nõsítést ért el. Katona Dorottya a gyer-
meklányok között a 4. helyen végzett,
eredményével III. osztályú minõsítést ért
el és egy körrel maradt el a II. osztályú
minõsítéstõl.

A második napon — vasárnap — az ifjú-
sági és felnõtt sportolók versenyére
került sor.
Eredményeink: Lovász Balázs a cadet
ifik között — kicsit gyengélkedve — a 7.
helyen fejezte be a versenyt, minõsítés
nélkül.
A felnõtt férfiak mezõnyében 3 verseny-
zõnk indult, akik közül Krencz Szabolcs
szerepelt a legjobban és 3. helyezést ért
el, II. osztályú minõsítéssel.
Ifj. Gilicze László a 28. helyen, Széplaki
Zoltán a 32. helyen végzett.
Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt olva-
sókhoz, sportbarátainkhoz, hogy legye-
nek segítségünkre, támogassák egyesüle-
tünket az adójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18491074-1-07

Gilicze László

FARSANGFARSANG
az alsó tagozaton, Cecénaz alsó tagozaton, Cecén
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A galambászok díjkiosztó ünnepe
A 2005-ös versenyév ünnepélyes díjkiosz-
tó rendezvényét február 11-én a Hotel
Kovácsban tartotta Sárbogárd D-13 Pos-
tagalamb Sportegyesülete. Közel 100 fõs
vendégsereg gyûlt össze a nagy alkalom-
ra. A díjak kiosztása után a kiváló kony-
hának köszönhetõ ízletes vacsorát szol-
gáltak fel a vendégeknek. Csizi zenéjére
fergeteges hangulatban reggel 5 óráig
táncolt a közönség. Hagyományosan ren-
geteg tombolatárgy gyûlt össze, amelye-
ket éjfélkor sorsoltak ki.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Juhász János polgármester úr és felesége,
a Bóka házaspár Kecskemétrõl, a Hunya-
di házaspár Pécsrõl, valamint Nagy Sán-
dor Pusztaszabolcsról. Õk a galambászat
elismert egyesületi, területi és országos
vezetõi.
A rendezvény kezdetekor fokozta az ün-
nepi hangulatot és a látványt, hogy az
egyesület tagjai a sportinduló ütemére
vonultak be és köszöntötték a vendégse-
reget.
Csóri Antal, az egyesület elnöke, köszön-
tõje elõtt kérte a jelenlévõket, hogy egy-
perces néma felállással emlékezzenek a
két hete történt katowicei katasztrófára,
ahol a sportcsarnok tetejének beomlása-
kor sok galambász sporttárs, köztük egy
magyar vesztette életét.
Az egyesület tagjai a jelenlévõ hölgyek-
nek 1-1 szál szegfûvel kedveskedtek,
majd Csóri Antal elnök és Palotás József
versenybizottsági elnök kiosztotta a díja-
kat, összesen 51 oklevelet és 20 kupát.

Csapatbajnoki eredmények

Belföldi csapatbajnokság:
10 versenyút

1. Csóri Antal 45 helyezés 422 pont
2. Rostás Balázs 39 helyezés 344 pont
3. Palotás József 33 helyezés 291 pont

Középtávú csapatbajnokság:
6 versenyút

1. Schill György 25 helyezés 326 pont
2. Csóri Antal 24 helyezés 319 pont
3. Palotás József 20 helyezés 255 pont

Hosszútávú csapatbajnokság:
4 út alapján

1. Csóri Antal 13 helyezés 250 pont
2. Palotás József 12 helyezés 222 pont
3. Schill György 11 helyezés 199 pont

Külföldi utak csapatbajnoksága
1. Csóri Antal 37 helyezés 568 pont
2. Schill György 36 helyezés 525 pont
3. Palotás József 32 helyezés 476 pont

D-13 Egyesület összetett
csapatbajnoksága

1. Csóri Antal 82 helyezés 990 pont
2. Palotás József 65 helyezés 767 pont
3. Schill György 63 helyezés 739 pont
4. Zocskár András 38 helyezés 400 pont
5. Selmeczi Kovács
István 38 helyezés 362 pont
Sampion-bajnokság (az adott versenyka-
tegóriában a legtöbb helyezést szerzett
galambok).
Sprintbajnokságban legjobb hím galamb
Csóri Antalé, legjobb tojó galamb Rostás
Balázsé; középtávon, hím: 1. Csóri Anta-
lé, tojó: 1. Selmeczi Kovács Istváné.
Hosszútávon, hím: 1. Palotás Józsefé; to-
jó: 1. Selmeczi Kovács Istváné.
Külföldi utak, hím: 1. Csóri Antalé; tojó:
1. Selmeczi Kovács Istváné.
A versenyév leggyorsabb galambja címet
Palotás József galambja nyerte az öttevé-
nyi versenyen 1964 m/perc eredménnyel.
Bóka József vándorkupáját Palotás Jó-
zsef, Huszár Róbert vándorkupáját Csóri
Antal nyerte.

A legjobb ifjúsági versenyzõ
2005-ben

1. Parrag Mihály 18 helyezés 207 pont
2. Kiss Tamás 26 helyezés 201 pont
3. Erõs Gábor 4 helyezés 65 pont

Az egyesület tagjai a három országos ver-
senyen kimagasló eredményt értek el.
Egyéniben — több tízezer induló galamb
közül — Jihlavából negyedik és hetedik
díjat, csapatban harmadik és nyolcadik
helyet nyertek a sárbogárdi galambok;
Aas-ból országos egyéni elsõ helyet;
Szcecinbõl országos egyéni második he-
lyet.
A január 7-8-ai országos kiállításon Csóri
Antal 25043 KKH galambja a Standard
kategóriában hatodik volt.
A galambászfeleségek kupáját 2005-ben
Bögyösné Lustyik Csilla kapta.
Bóka József (Kecskemétrõl) kupát adott
A leghosszabb táv elsõ galambja címmel
Palotás Józsefnek.
Nagy Sándor, a D-7 elnöke, a saját nevé-
ben alapított kupát a rövidtáv csapatbaj-
nokának, Csóri Antalnak adta át.
A D-7 adonyi testvéregyesület vándorku-
páját ugyancsak Csóri Antal, a külföldi
csapatbajnok kapta.
De õ vehette át Juhász János polgármes-
tertõl az önkormányzat vándorkupáját is
összetett csapatbajnokként.
A galambászok ezúton is megköszönik a
támogatók segítségét.
Az alábbiak segítették egyesületünk
munkáját: Sárbogárd Város Önkormány-
zata, Kadlecsik Miklós (gazdabolt), Hor-
váth Mihály (Kalória diszkont), Vámosi
Jánosné (tápnagykereskedõ), Tóth Árpád
(Révész késes), Varga Ferenc (Kétkerék
kisáruház), Kéri István (élelmiszerbolt),
100 Ft-os bolt (Sárszentmiklós), Fõtéri
cukrászda, Kiss Zoltánné (sárszentmiklósi
virágbolt), Molnár István (terménykereske-
dõ), Szénási Ferenc (Irka-papírbolt), Killer
Gábor (vállalkozó), Bakurecz Ferenc
(Vasút úti korcsma), Szabó Csilla (italke-
reskedõ), Gyógyszertár Sárszentmiklós,
Suzuki Barta (autószalon), Szalmacel Kft.,
Kiskun vetõmagbolt, Derecskei Józsefné,
Szalai Jánosné, Tenke Józsefné, Király
Miklós, Sárosdi Pincészet (Szekszárd).

Hargitai Lajos
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18-án, szombaton, 19 órakor:

Zorro
legendája
Színes szinkronizált amerikai

kalandfilm

A maszkos igazságosztó visszatér! Bár
Alejandro de la Vega végre nyugodt
életet szeretne élni, kénytelen újra fe-
ketébe öltözni, hiszen Kaliforniát ve-
szély fenyegeti.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Meghívó

Szeretettel várjuk
a Sárszentmiklósi Általános

Iskola szülõi
munkaközösségének

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA

2006. február 25-én,
18 órára

az általános iskola aulájába.

Belépõ ára vacsorával:
2000 Ft.

Gyerekmûsor, vacsora, büfé,
tánc, tombola.

Játssz velünk a családsegítõben!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat

2006. február 18-án (szombat),
9-12 óráig játszóházat szervez.

Program: batyus farsangi bál.

Kérlek, hozd magaddal a jelmezedet
és a jókedvedet!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
a kicsiktõl a nagyokig!

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.
Tel.: 06 (25) 508 970.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Golgota Keresztény
Gyülekezet bibliaórái

Vajtán: Zichy-kastélyban
csütörtökönként, 19.30 órakor.

Sárbogárdon: a mûvelõdési házban
keddenként, 19.00 órakor.

e-mail:
sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
2006. február 22-én
(szerdán), délután,

17.30 órakor a József
Attila Mûvelõdési Házban

NÉPTÁNC
ELÕADÁST
tartanak a Sárvíz Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
sárbogárdi csoportjai.

Vendég az abai
Sárvíz táncegyüttes.

Az elõadáson szûkebb hazánk
és Erdély táncait is láthatják

az érdeklõdõk.
A táncosok dramatikus

játékkal is színesítik
produkcióikat.

A belépés díjtalan.
Minden kedves 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.

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 25.;
március 18.;

április 8.
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Kolbászos, borsós káposztaleves
Hozzávalók: 3 evõkanál olaj, 2 nagy hagyma, 2 csípõs, hegyes
paprika, 2 liter marhahúsleves, 40 dkg káposzta, 3 sárgarépa, 2
burgonya, 20 dkg zöldborsó, 50 dkg füstölt kolbász, 2 csomag
friss kakukkfû, só, frissen õrölt fekete bors.
Elkészítés: a finomra vágott hagymát és a felszeletelt hegyes
paprikát olajon megpároljuk, beletesszük a vékonyra vágott
káposztát, a karikára vágott répát, a felkockázott krumplit és
az apróra vágott kakukkfüvet, felöntjük a levessel, és 20 per-
cig fõzzük. Hozzáadjuk a borsót, a kolbászt, fûszerezzük, és
még 10 percig fõzzük. Friss kenyérrel kínáljuk.

Ezeríz
Hozzávalók: 6 szelet tarja, 2 db zöldpaprika, 1 hagyma, 1 paradi-
csom, 1 mokkáskanál Erõs Pista, 1 gerezd fokhagyma, só, õrölt
bors, pirospaprika, olaj.
Elkészítés: a lisztben megforgatott, kivert hússzeleteket for-
ró olajban kis lángon félig átsütjük, tányérra tesszük. A tûz-
helyen maradt olajban a felaprított hagymát megdinszteljük,
hozzáadjuk a zöldpaprikát, a paradicsomot, a szétnyomott
fokhagymát. Meghintjük pirospaprikával, borssal, erõs pap-
rikával és lassú tûzön puhára pároljuk. Karikára vágott sült
krumplival tálaljuk.

Kefires lángos (tölthetõ)
Hozzávalók: 70 dkg liszt, só, 2 kefír, 2 tojás, 1,5 dl tej, 3 dkg
élesztõ, cukor.
Elkészítés: a hozzávalókat összedolgozzuk. Vékonyra ki-
nyújtjuk, majd kb. 4x4 cm-es négyzetekre vágjuk.
Tehetünk bele virslit, vagy petrezselymes túrót, vagy akár-
mit, csak ne legyen leve.
Tipp! A tészta jól nyúlik, ha a töltésnél jól meghúzkodjuk.
Ha van család, célszerû dupla adagot készíteni.

Gyümölcsös lepény
Hozzávalók: 3 tojás, 15 dkg porcukor, 5 dkg vaj, 4 evõkanál tej,
10-12 dkg féldarás liszt (finom liszt+rétes liszt), késhegynyi sü-
tõpor, gyümölcs, vaj, liszt.
Elkészítés: a 3 tojássárgáját, 15 dkg porcukorral és 5 dkg ol-
vasztott, de hideg vajjal habosra keverjük. Beleteszünk 4
evõkanál tejet, hozzáadjuk a sütõporral elkevert lisztet, majd
lazán belekeverjük a tojáshabot. A tepsit kikenjük, kilisztez-
zük, ráöntjük a tésztát, a tetejére meggyet, barackot (a ba-
rackot szeletelve, a befõttet jól lecsepegtetve) vagy szilvát ra-
kunk, és mérsékelt tûzön megsütjük. A tetejét meghintjük
porcukorral, ha már félig kihûlt.
Én mindjárt dupla adagot készítek, a tészta egyik felébe meggyet
a másikba barackot teszek, így egyszerre kétféle süti készül el.

Nagymama receptjei A NÉNI MONDJA
Az a baj, tetszik tudni, hogy a nép teljesen meg van keveredve.
Én már nyolcvanéves elmúltam, buta vénasszony vagyok, éltem
a Horthy-korszakban, végigéltem a világháborút, Rákosit, Ká-
dárt. Voltunk légópincében, robbantak az aknák a fejünk felett,
fiatal asszony koromban, mikor kitalálták a szocializmust, csak
egy disznót vághattunk, de abból is öt kiló zsírt le kellett adni be-
adásba, de kiszabtak ránk, nem tudom, hány tojást, mennyi bú-
zát, kukoricát, beadást, a mai emberek el sem tudják képzelni,
mit mertek az akkori hatalmasok megtenni velünk. Aztán jött a
téesz, vinnünk kellett a lovat, tehenet, magam sem értem, hogy
nem bolondultunk bele. Voltak persze, akik felkötötték magu-
kat vagy a kútba ugrottak, ezekrõl nemigen beszél ma senki. De
mégis valahogy túléltük, kibírtuk, és higgye el, jobb volt az em-
beriség. Tudták, mi a helyes, mi a helytelen. Volt, aki eligazítot-
ta az emberiséget. Emlékszem a Tóth Nándor tanítóra. Amit õ
mondott, arra lehetett adni. Vagy volt egy öreg plébánosunk, a
Hladics tisztelendõ úr. Az még a templomi szószékrõl is kipré-
dikálta a rosszat, helytelent. A részeges embert az egész falu
elítélte, aki férjét, feleségét megcsalta, azzal nehezen állt szóba
akárki, a nagyhangú, erõszakos férfit kiutálták, a csendõrök
fogdába csukták.
Aztán lassan minden változni kezdett. Kiûzték a népbõl a fele-
lõsségérzetet. Lopni kezdtek a gyárakból, téeszekbõl. Azt
mondták: „Csak visszalopjuk, amit tõlünk elloptak.” Majd meg-
indult a lavina. Mi történt itt? Szülõk tömegestül hagyják cser-
ben a gyerekeiket, maguk a gyerekek némely részben részegen
járnak be az iskolába, kábítják magukat, nem lehet kezelni õket.
És mondjam a házasság dolgát? A nagy részegeskedést?
Lányok, fiúk rendetlenkedéseit?
A lányom Baranyában él, a szomszédjukban lakott egy kis há-
zaspár. A házukat a szülõk vették nekik, nem kis dolog. Szüle-
tett egy gyönyörû kislányuk, mindenki irigyelte õket. Aztán egy-
szer mi derült ki? Hát kérem, a férjecske eljátszotta a fejük fölül
a házat. Játékgépen, úgy bizony! Hogyan lehetséges ez? Idáig
süllyedni! A kis családom feje fölül elkótyavetyélem az otthont!
Ami nem is az enyém! És megmondhatom, ilyen eset nem is egy
van. Itt tartunk.
De hát hol van a tanító, aki megmondaná, hogy nem jó úton jár
a magyar? Ez a kérdés.
Tudja, mi a baj? Az értelmiség, hogy így nevezzem, teljesen el-
vesztette a tájékozódást. Bizony, bizony, a pártoskodás eltöröl-
te a szemek elõl a lényeget. Mert mi a lényeg? Talán az, hogy
hova szavazok? Gyõzhet a választáson akárki, ha nem rendes
emberek ülnek majd ott, megette a fene az egészet.
Maga azt kérdezi, ki a rendes ember? Hát épp ez az! Ki tudja?
Tudja, mit mondok? Nagy színészek ezek a politikusok, de azért
nem mindent tudnak elhitetni velem. Nézem a tévében, ahogy
beszélnek. „Na — mondom néha magamban — mit hazudo-
zol?” Mert az azért meglátszik, higgye el!
Hát látja, már én is nekiállok politizálni. Inkább végezném el a
mosogatást!

(L. A.)

Szép ajándék

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVE!

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk

KOVÁCS GYULÁNÉ
született Németh Mária

életének 82. évében,
2006. január 24-én, súlyos betegség után elhunyt.

Drága halottunkat
2006. február 25-én, 14 órakor,

a Huszár-temetõben
helyezzük örök nyugalomra.

Gyászoló család
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Móra Ferenc: Az oroszlánetetõk
Apaffy Mihály erdélyi fejedelem egyszer
valami bolond nagy oroszlánt kapott
ajándékba a török császártól. Remek ál-
lat volt, tûz a nézése, fejedelmi a tartása,
erõ minden mozdulata.
— Tisztelete jeléül küldi ezt nagyságod-
nak a hatalmas császár — jelentette a tö-
rök követ —, csak jól gondját viseltesse,
mert száz esztendõben egyszer, ha találni
ilyen pompás oroszlánt. Kicsivel beéri,
elég neki egy borjú egy napra.
Apaffy Mihályról sok derék dolgot följe-
gyeztek az íródeákjai, csak éppen azt nem
jegyezték föl, hogy a nagyságos fejede-
lemben oroszlántermészet lakozott vol-
na. Inkább jámbor volt õ, mint a bárány.
A nagy oroszlánt is csak az ablakon ke-
resztül merte megcsudálni.
— Ez nekem túlságosan szép — gondolta
magában, hanem azért száz aranyat ada-
tott a török követnek a kincstartójával. A
császárnak pedig megüzente, hogy úgy
gondját viselteti az oroszlánnak, mint a
szeme fényének. Mindjárt oda is intett az
étekfogói közül egyet, Karó Péter neve-
zetût.
— Nagy méltóságot szántam neked, fiam,
Karó Péter. Te leszel az udvari oroszlán-
etetõ. Már csak azért is, mert olyan so-
vány vagy, hogy tebeléd nem kíván harap-
ni az a nagyétkû állat, akármilyen közel
jársz hozzá.
No, az igaz, hogy Karó Péter magával
hordozta a nevét. Paszulykarónak mehe-
tett volna el a hosszúságával, a csontja
meg csak úgy zörgött, ha mozdult. Nézték
is egymást az oroszlánnal nagyon s nyil-
ván mind a kettõ arra gondolt, melyikük
eszi meg elõbb a másikat.
Az oroszlán gyõzte étvággyal nagyon,
déltájban akkorákat mordult föl a vár-
kertbõl a palotába, hogy a fejedelem min-
dig beleborzongott. Ilyenkor aztán ne-
vetve könyökölték oldalba az oroszlán-
etetõ urat a cimborái:
— Siess, Péter, ehetnék a macskád!
Péter vitte is le hûségesen az ebédet min-
dennap, és nem gyõzte panaszolni, hogy
mennyit eszik az a cudar állat, hogy pusz-
tult volna a hazájában. Az ám, de hiába
fogyott el mindennap egy borjú: az orosz-
lán egyre soványabb lett, Karó Péter meg
egyre gömbölyûbb.
Egyszer Apaffynak is szemet szúrt a do-
log, ahogy séta közben odatévedt a szeme
az oroszlánketrecre. Fülön is fogta mind-
járt Karó Pétert:
— Mi dolog az, Péter fiam, hogy úgy le-
romlik a kezed alatt az oroszlán?
— Nem jót tesz neki a kerti levegõ, nagy-
ságos uram.
— Hm — csóválta a fejét Apaffy —, hát,
az mi dolog, hogy te úgy nekigömbölyöd-
tél mostanában? Valóságos gerenda lesz
már a karóból.

— Nekem meg jót tesz a kerti levegõ,
nagyságos uram.
Három álló napig törte a fejét a fejede-
lem ezen a csudán, akkor aztán gondolt
egy okosat. Maga elé parancsolta valami
Keszeg Kristóf nevû cselédjét.
— Gyere csak, Kristóf fiam. Nem hiszek
én ennek a hamis Karó Péternek, terád
bízom, nézz neki a körmére. Mától fogva
te vagy az oroszlánetetõ fölvigyázója.
— Alássan köszönöm nagy kegyelmét
nagyságos uramnak — hajlongott az új
méltóság, s futott mindjárt az oroszlán-
etetõhöz. Az éppen ebédelt: ette a szép
pirosra sült borjúpecsenyét, kolozsvári
káposztával.
— Péter komám — ütött a vállára —, én
is szeretnék meghízni ezen a jó kerti leve-
gõn.
— Jut is, marad is — felelte készséggel
Péter —, nekem elég a borjúból a két elsõ
comb.
— Nekem meg elég a másik kettõ —
mondta Kristóf megelégedetten. — Az
oroszlán a maradékot is megköszönheti.
Nem köszönte biz az meg, az istenadta.
Egy-két hét alatt valóságos agárkutya lett
belõle. No az igaz, hogy a keszegbõl meg
harcsa lett.
Szegény Apaffy nagyon megijedt, mikor
az oroszlán vesznitértét látta. Nosza
mindjárt elõhívatta a harmadik inasát,
aki szintén magával hordta a nevét:
— Gyere csak öcsém, Cinege Pál, kivesz-
lek az inasi sorból. Ezután új hivatalod
lesz. Te leszel az oroszlánetetõ fölvigyá-
zójának az ellenõrzõje. Te pótold ki, amit
õk ketten elmulasztottak.
— Tessék rám bízni! — fogadkozott Ci-
nege Pál s nem hiába fogadkozott.
Amit az oroszlánetetõ meg az oroszlán-
etetõ fölvigyázója meghagytak a borjú-
ból, arra most már õ tette rá a kezét, mint
az oroszlánetetõ fölvigyázójának az el-
lenõrzõje. Az oroszlánnak egy befaló ha-
rapás se maradt. Egy hét múlva éhen is
veszett szegény. Éppen akkor számoltak
be a bõrével Apaffynak, mikor megint ott
járt a török követ. Az akkorát csóvált a
tar fején, hogy két hajdú állította meg két
oldalról.
— Ejnye, ejnye, hát csak nem viseltette
gondját nagyságod a császár ajándéká-
nak? — panaszolta szemrehányóan.
— Jaj, dehogy nem, dehogy nem! — le-
gyintett Apaffy bosszúsan. — Inkább az a
baj, hogy nagyon is gondját viseltettem!
Attól félek, ország-világ kinevet, ha híre
futamodik a három oroszlánetetõnek.
Ezt bizony jól sejtette a nagyságos fejede-
lem. A székely ember ma is azt mondja az
éhen veszett jószágra:
— Gondját viselték, mint az Apaffy
oroszlánjának!

Heti
idõjárás

A következõ napok-
ban mozgalmas idõ-
járás elé nézünk. Csütörtökön ország-
szerte jelentõs mennyiségû csapadék
várható, amely a Dunántúlon esõ, míg
a középsõ és keleti országrészben jel-
lemzõen hó formájában hull majd.
Pénteken szinte országszerte olvadni
fog, és sokfelé várható esõ. Szombaton
is változékony marad az idõ, többfelé
várható záporesõ, a hegyekben hózá-
por. Vasárnaptól újra megjelennek az
éjszakai fagyok. A jövõ hét is változé-
kony idõt hoz, és hétfõ estétõl ismét
csapadékos idõ veszi kezdetét. A
reggeli hõmérséklet -4, 4 a nappali 0 és
8 fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

karéj, éjjel, taréj, papagáj, boly, súly,
karabély, szablya, mélység, süllyed,
bajusz, trojka, lajtorja

Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Be-
áta, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sár-
bogárd; Meilinger Petra, Sárbogárd; He-
gedüs Adrián, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

MEILINGER PETRA
Sárbogárd, Ady E. út 148.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

Olyan szavak meghatározását látod,
amelyek elölrõl és hátulról olvasva is
értelmesek.

1. Így leves, úgy bevetetlen földdarab.

2. Így vízinövény, úgy népnév.

3. Így égtáj, úgy földparcella.

4. Így végtag, úgy táncmulatság.

5. Így rengeteg, úgy hím állat.

Beküldési határidõ:
2006. február 21.
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Február 18., 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 Momentán 10.30 Zse-
lé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.30 TS 13.00 Híradó13.05 Európa Ház
14.00 Fõzzünk megint egyszerûen! 14.30 Légcsavar 15.00 Hangár 15.30 Az
a rettenetes péntek 16.00 Híradó 16.05 TS 17.55 Félszázadunk 18.50 Luxor
19.15 Ötös lottó-sorsolás 19.30 Híradó 20.05 TS 22.30 Híradó 22.35 Sport-
hírek 22.45 Showgiris 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.55 Lisa 7.10 Kölyökklub 9.15 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 AutóMánia 12.45 Havazin 13.10 Így készült: Kútfejek 13.40 Egy rém
rendes család 14.05 Elveszett legendák kalandorai 15.00 Tuti gimi 15.50 Õs-
lények szigete 16.50 Ace Ventura 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Szupermozi 22.50 A sziget neve: Halál 0.35 Szebb holnap
TV2: 6.00 Tv2 matiné 19.25 Jetix 10.25 Viva S Club 10.50 A vadon naplója
11.20 Kalandjárat 11.50 Laktérítõ 12.20 TotalCar 12.50 Century City 13.40
Országutak õrangyala 14.40 Csillagközi romboló 15.40 Bûbájos boszorkák
16.35 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Tv2-ring
23.10 a bestia 1.15 Fastlane 2.05 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 éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Króni-
ka 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén
14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré
18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30
Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.05
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Diszkotéka

Február 19., 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 10.20
Sandokan 10.50 Így szól az Úr! 11.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re! 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.00 TS 14.45 Örömhír 15.15 Csellengõk
15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.05 TS 19.30 Hír-
adó 19.55 Krém 20.55 TS 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40
TS-Motorsport 23.55 Héthatár 0.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 7.05 Lisa
7.10 Kölyökklub 8.40 Slayers 9.10 Receptklub 9.30 Játék 10.30 Vadnyugati
fejvadász 11.20 Papás-mamás 11.45 Egy rém rendes család 12.45 Rejté-
lyek 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 22.25 Heti hetes
23.35 Veszélyes körök 1.35 Fókusz-portré 2.05 Zsarú az ûrbõl
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné
10.00 Jetix 11.00 Egy rém rendetlen család 11.30 Stahl konyhája 12.00
Sliders 12.55 A világ legerõsebb emberei 13.55 Monk-flúgos nyomozó
14.50 Smallville 15.45 Légi zsaruk 16.45 Walker 17.35 Jag 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Moziverzum 23.05 Képírók 2.20
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
múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gon-
dolatjel 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 Mûvészlemezek 16.04 A szeretet szabaddá tesz 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Szerelmi kettõsök 20.04 Egy
rádiós naplójából 20.40 Színházi közvetítés 22.00 Krónika 23.12 Itáliai
melódiák

Február 20., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Parlamenti napló 10.00 Híradó 10.05 TS 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 14.00 TS 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 TS 23.00 Hétfõ este 23.45 Híradó
23.50 Sporthírek 23.55 Futballista feleségek 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55

Szupermozi 0.25 Így készült: Bizonyítás 0.50 Találkozások 1.05 AutóMánia
1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 13.00 Játék 13.55 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
Frei-dosszié 22.20 A fõnök felesége 23.55 Esküdt ellenségek 0.50 Dolce vita
1.20 Tények este 1.50 A gyilkos bálna 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 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 kö-
zöttünk! 14.10 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról 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
Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Február 21., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
SrpskiEkran 13.25 Unser Bildschirm 14.00 TS 14.50 Kalandos nyár 15.45
Híradó 15.50 Kormányváró 16.15 Bartók 125 16.20 Maradj velünk! 16.30 TS
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 TS 23.00 Kedd este 23.45 Híradó
23.50 Sporthírek 23.55 TS 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 13.40 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00
Szupermozi 23.20 Igaz történetek 1.00 Találkozások 1.15 Zsaru az ûrbõl 2.00
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.45 Játékidõ 13.45 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Nem a te napod! 21.45 Az utolsó erõd 0.25 Moziverzum 0.55 Tények este
1.25 Hack — mindörökké zsaru 2.10 Eddie, a hóbortos hekus 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 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 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05
Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Február 22., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 TS 15.55 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 Baptista ifjusági mûsor 16.10 Mai hitvallások 16.40 Katolikus krónika
17.10 12+ 17.30 Híradó 17.35 Körzeti híradók 17.45 TS 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 TS 23.00 Szerda este 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek
23.55 TS 1.35 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 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 A
Grace klinika 21.50 Országos tv-premier 23.35 A XXI. század 0.05 Az elnök
emberei 0.55 Találkozások 1.10 Zsaru az ûrbõl 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 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 22.10 Buzera 23.10 Bukott angyal 1.10 Tények este
1.40 Magyar film 3.20 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 Kró-
nika 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 Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Króni-
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ka 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

Február 23., 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 Slovenski Utrinki 13.25 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fo-
gadóóra 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 18.23 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 TS 23.00 Csütörtök este 23.45
Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 Fû alatt 1.35 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 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Esti
showder Fábry Sándorral 22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.15 Ta-
lálkozások 0.30 Infománia 1.00 Zsaru az ûrbõl 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.45 Játékidõ 13.45 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Tvpremier! 23.00 Mutató 24.00 Így készülta Fehér tenyér címû film 0.30
Strucc 1.00 Tények este 1.30 Szép új világ 3.10 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 lesz-
tek! 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról 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 Rá-
diószínház 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Isko-
lapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ez is, az is

Február 24., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 TS 12.00 Híradó 13.00 Az
utolsó jelentés 13.30 Sorstársak 14.00 TS 15.00 Kalandos nyár 15.54 Bar-
tók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 16.30 TS 19.30 Híradó 20.05 TS 23.40 Hír-
adó 23.45 Sporthírek 23.50 Az utolsó vacsora 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 13.30 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Rejté-
lyek városa 22.45 RTL-boxklub 0.10 Alias 1.00 Találkozások 1.15
MeneTrend 1.35 A GEO bemutatja 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 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
Csao, Darwin! 23.20 Az igazság órája 1.00 Tények este 1.30 Chris
Isaak-show 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 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 Egy az
Isten! 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Rádiószínház 21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika 22.30
Fórum 23.00 Hírek, Keno 23.04 Egy hazában

Fried-kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

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

VALENTIN-NAPI GÁLAVACSORA

2006. február 18-án, szombaton, 19 órától.

Élõzene, pezsgõ, tánc, hajnalig tartó mulatság!

3480 Ft/fõ
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Új ott-
honszépítõ hitel, értékbecslõ és közjegyzõi
díj nélkül! Hitelkiváltás 1.000.000-7.200
Ft/hó, 3.000.000-21.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
235 9498, 06 (30) 681 7675. (0668697)

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

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

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

Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. 06 (20) 462 6261.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vásárolok régi bútorokat, festményeket,
herendi porcelánt és egész hagyatékot. Te-
lefon: 06 (20) 314 9026, 06 (25) 461 193.
(0668977)

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

Faablakok, 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, Szé-
kesfehérvár, Palotai út 5. I. em., 06 (22)
313 199, 06 (70) 4535 470, 06 (30) 359 9768.
(0668955)

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

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

Nagylókon egyszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 4 millió 300 ezer, 06
(30) 341 1850. (0668924)

Sárbogárdi OMV töltõállomás nõi alkal-
mazottat keres pénztárosi munkakörbe. Je-
lentkezni a helyszínen, fényképes önélet-
rajzzal. (0668923)

ABC felett lakás eladó! 06 (30) 332 6923.
(0668920)

Mészöly Géza utcában lakóház eladó. 06
(30) 332 6923. (0668920)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõz-
de rövid határidõvel pálinkafõzést vállal. 06
(30) 9275 627.
Berzsenyi utcai házunkat az eddiginél ala-
csonyabb áron kínáljuk. 06 (20) 574 6363.
(0668885)

Sárbogárd központjában, az Ady E. úti la-
kótelep mögött téglagarázs eladó. Tel.: 06
(30) 684 7632, 06 (30) 533 9925. (0668884)

Sárbogárdon kétszintes, családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06 (70) 507 2217. (0668878)

Árpád-lakótelepen I. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06 (30) 6323 884. (0668877)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó! 06 (30) 684 1380. (0668873)

Sárbogárd központjában, kétszintes, csalá-
di ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668869)

Garázs eladó az Árpád-lakótelepen jó
áron, 06 (30) 910 3790. (0878054)

Gyümölcsös, szõlõs, veteményeskert mûve-
lésre kiadó. 06 (30) 400 3196. (0878109)

Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás
kiadó. 06 (30) 647 4441. (0878107)

Lakást bérelnék hosszú távra. 06 (25)
476 326, 18 óra után. (0878106)

Atlanta sportboltban Adidas nõi, férfi bé-
lelt szabadidõruha 20% engedménnyel
kapható.
Másodállásban kereshet 30-150 ezer Ft-ot!
Feltétel: fõállás, érettségi. Érdeklõdni: 06
(25) 521 810, 06 (20) 970 6303, naponta
16.00 óra után. (0878103)

Tatai cserép eladó 30 Ft/db, 06 (30) 398
2075. (0668950)

Zongora „LYRA”, bécsi páncéltõkés kis-
hangverseny zongora olcsón eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 636 2053. (0668948)

Háromszobás, 71 m2-es lakás eladó vagy ér-
tékegyeztetéssel családi házra cserélhetõ.
06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0668940)

Munkalehetõség! Friss diplomásokat vagy
minimum érettségizett munkatársakat ke-
resünk pénzügyi területre, folyamatos fejlõ-
dési és jó kereseti lehetõséggel! Finanszíro-
zott szakmai képzés, indulási támogatás.
Érdeklõdni: 06 (30) 9937 486-os telefonszá-
mon. (0668935)

Jó megjelenésû fiatalságukat megõrzõ, ak-
tív nyugdíjasokat keresek értékesítési terü-
letre! Feltétel érettségi. Érdeklõdni: 06 (30)
9937 486-os telefonszámon. (0668935)

Nagy súlyú hízók eladók, 06 (20) 214 7260,
06 (25) 461 221. (0668891)

Ady-lakótelepen I. emeleti, 52 m2-es lakás
eladó. Tel.: 06 (20) 342 0788. (0668934)

Márciusi beköltözéssel albérletet keresek
hosszú távra. 06 (20) 387 6007.

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.

AKÁC TÛZIFA ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 (30) 9941 196. (0668886)

UPC DIRECT MEGTENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

Redõny, szúnyogháló, szalagfüggöny,
négy év garanciával, 10% nyugdíjas
kedvezménnyel, javítást is vállalunk.

06 (25) 462 497, 06 (20) 585 1522. (0878105)

VETÕMAG-AKCIÓ! Február 20-28. között
egyes vetõmagok 20%-os kedvezménnyel

kaphatók. Tavaszi vetõmagok óriási
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA, Sárbogárd,
Ady E. út 224., tel.: 06 (25) 462 214. (0668948)

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

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

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

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

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

a következõ telefonszámokon:
06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392
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Vegye igénybe a Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezet

szolgáltatásait!

HITELBÍRÁLAT: 1-3 NAP!

LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÉS ÁLLAMI
TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA:

* lakásvásárlási hitel, lakásbõvítési, felújítási hitel;
* lakásépítési hitel (piaci és kamattámogatott);
* lakásépítési kedvezmény ügyintézése;
* fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakás

vásárlásához.

VÁLLALKOZÓI HITELEK:

* beruházási hitelek, forgóeszköz hitelek;
* pályázatokhoz kapcsolódó hitelek.

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK,
TEJTERMELÉS ELÕFINANSZÍROZÁSA

FOGYASZTÁSI HITELEK

Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:
Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,

Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd,
Nagylók, Sárbogárd II., Szabadegyháza.
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Nyílt
tér

VEZÉRLÁZADÁS
Mindeddig olajozottan mûködött a sár-
bogárdi önkormányzatban az MSZP hát-
térbõl irányított szavazógépezete. Most
azonban felborult az egyensúly, aminek
hosszabb távú következményei is lehet-
nek a némelyek által porosnak mondott
kisvárosunk álmos közéletében.
Már az elõzõ testületi ülésen volt egy ko-
molyabb erõpróba. Nedoba Károly és Ju-
hász János polgármester közt robbant ki
kemény vita a költségvetés megszavazá-
sakor. Úgy tûnt, ha Nedoba szökõkútját
és a városi ünnepek luxuskiadásait nem
szavazzák meg, nem lesz a városnak a tör-
vényes határidõre költségvetése. Nedoba
meg akarta mutatni, hogy ki az úr a város-
ban. A vita hevében a polgármester
melegében el is keresztelte Nedobát
„Rettegett Károlynak”.
Juhász János polgármester aztán meg-
tudta, hogy az akció nem „egyszemélyes”,
és igazából kõkeményen ellene irányul.
Kerülõ úton tudomására jutott ugyanis,
hogy kegyvesztett lett a Fényes Tekintetû
Padisahnál, fenn, a Portán, és az MSZP
nem õt fogja indítani polgármesterjelölt-
ként alkalmatlansága miatt az õszi ön-
kormányzati választásokon. Ha a költ-
ségvetést nem tudja elfogadtatni a pol-
gármester, ezzel bizonyítékot is tudnak
produkálni ellene. A múlt pénteken az-
tán meglepetés érte „Rettegett Károlyé-
kat”. A polgármester ugyanis nem sétált
bele a csapdába. Mentõ ötletként csodá-

val határos zsenialitással felfedezte — az
elõzõ ciklusban dr. Horváth Endre által is
kitûnõen mûködtetett — konszenzusos
helyi politizálást.
Juhász János szorongatott helyzetében a
jobboldali képviselõkhöz fordult segítsé-
gért, akik azt mondták, hogy fátylat borí-
tanak a múltbeli sérelmekre, és a város
mûködõképessége érdekében megsza-
vazzák a luxuskiadásokkal megkurtított
költségvetést. Így történt meg az, hogy az
MSZP-frakció többsége ellenében há-
rom MSZP-s: Fülöp István, Õri Gyula és
Juhász János polgármester, az öt ellenzé-
ki képviselõvel és Varga László pedagó-
gussal kiegészülve, 9 szavazattal elfogad-
ták a 2006-os büdzsét. Nem különös,
hogy dr. Szabadkai Tamás alpolgármes-
ter (az MSZP jelenlegi országgyûlési
képviselõ-jelöltje) sem szavazta meg a
költségvetést?...
Akkor most ki volt itt árokásó négy éven
át?
A polgármester megvilágosodását né-
hány szellemes viccel is kifejezésre juttat-
ta, amivel azt „üzente” a maga vaskos
módján: Tehettek egy szívességet, indít-
hattok akárkit, függetlenként talán én is
elindulok, és még talán meg is nyerem a
választást.
A „Bal” meg csak néz, mint kamionos az
elszabadult pótkocsi után.

Hargitai Lajos

TINÓDI FARSANG
Farsangi lázban égett szülõ, gyermek feb-
ruár 11-én, hogy a tinódi presszóban
megrendezett jelmezes bemutatkozáson
maximálisan helytálljon. A délutáni ren-
dezvényen, melyen 34 gyermek vonult

fel, a szülõk és nagyszülõk áldozatos
munkáját dicséri.
A felajánlott csokoládékat és süteménye-
ket a vendégek jóízûen fogyasztották el.
A vetélkedõn és az azt követõ mulatsá-

gon felszabadultan szórakozott minden-
ki.
Este 8 órakor kezdõdött a felnõttek bálja.
22 fõ vállalkozott a jelmezes bemutatko-
zásra, akik nem kis derültséget okoztak
produkciójukkal. Hajnalig tartott a fer-
geteges bál.
Szeretném megköszönni mindenkinek az
áldozatos munkát!
Örülök, hogy e csodálatos közösség által
szervezett esemény lebonyolításában
részt vehettem.

Liziczai Imre

Kirõl szól
a történet?
Lapunk elõzõ számában „Meghalt kará-
csonykor” címmel olvashattak írást. Töb-
ben érdeklõdtek, hogy kirõl szól a törté-
net. Volt olyan, aki magára vette, és per-
rel fenyegetõzött.
A cikkben leírt történet az írói fantázia
mûve. Abban az esetlegesen valóságos
eseményekkel való bármiféle egybeesés
csak a véletlen mûve.
Mondhatnám, hogy kortörténetet írtam,
melyhez hasonló esetek elidegenedett,
sikerhajhászó világunkban ezrével elõ-
fordulnak. A történet tehát senkirõl és
egyben mindenkirõl szól.
Világunk olyan, amilyen. Ebben élünk, és
— függetlenül attól, hogy elfogadja-e va-
laki ezt vagy sem — ezért a világért a fele-
lõsségünk is közös.

Hargitai Lajos


