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Márton-napi
vigasságok Cecén

A zilahi Meszes Táncegyüttes volt hétvégén a ceceiek vendége. Márton-napi vigassá-
gokra hívták a romániai Szilágyság kiváló kulturális csoportját, akik mûsort is hoztak
magukkal, amit a szombati Márton-napi mûsoros, táncos esten mutattak be.

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Az „Év Mecénása”
A Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége november 18-án, szombaton, 18
órakor tartotta a második civil batyus bált a székesfehérvári Malom utcai
Táncházban. Ennek keretében adták át azoknak a támogatóknak az „Év Me-
cénása” kitüntetést, akik a megyében mûködõ civil szervezeteket leginkább
segítették, támogatták munkájukban.
Az idén az „Év Mecénása” díjat több sárbogárdi civil szervezet javaslatára
Dobos Ferenc, a sárbogárdi Patikamérleg Bt. gyógyszertár vezetõje kapta.
A kitüntetéshez gratulálunk!

Hargitai Lajos

HALLOTTUK
Egyik olvasónk mesélte, hogy idõs szülei-
vel milyen különös eset történt.
Egyik nap megállt a házuk elõtt egy te-
herautó. Két férfi csengetett be hozzájuk.
Amikor kaput nyitottak a háziak, mond-
ták, hogy bádogosok, és felajánlották,
hogy 160.000 Ft-ért új ereszcsatornát
tesznek körbe a házra. A munkát elvé-
gezték, majd ezt követõen nem 160.000
Ft-ot, hanem 600.000 Ft-ot követeltek.
Amikor az összeget az idõs házaspár vi-
tatni próbálta, megfenyegették õket: ha
nem fizetnek, rájuk gyújtják a házat. Az
idõs emberek megijedtek, de szerencsére
nem tartottak maguknál több pénzt,
ezért azt kérték, hogy beszélhessenek a
fiukkal, õ majd hoz nekik pénzt. A fiuk
azonban nem egyedül érkezett, hanem
két markos barátjával. Körbevették a bá-
dogos mestereket, és nagyon gyorsan
„megalkudtak” velük a reális munkadíj-
ban.
Tanulság: ne nyissanak ajtót idegeneknek,
ne fogadjanak el „nagyon kedvezõ” ajánla-
tokat házaló mesterektõl, fõleg akkor ne,
ha nincs fiuk, akinek van két markos barát-
ja. Manapság nem adnak olcsón semmit,
ami meg olcsó, elõbb-utóbb kiderül róla,
hogy mégis nagyon drága.

/H/
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Cece ismét nyert
Cece 120 millió Ft-ot nyert pályázaton a külterületi árkok rehabilitáci-
ójára — errõl tájékoztatott Varga Gábor cecei polgármester.
A ceceiek számára nagy jelentõségû, hogy mintegy 60 km hosszú árok-
rendszert újítanak most fel. Ezek az árkok csaknem fél évszázada nem
mûködnek már, ami a földtulajdonosoknak sok gondot okozott az el-
múlt években. Különösen a sok csapadékot hozó esztendõkben öntött
el nagy területeket emiatt a belvíz. Megszerzik a felújított árkokra a víz-
jogi engedélyeket is, és aztán átadják kezelésre azokat a Sárréti Vízi
Társulatnak. A továbbiakban az árokrendszert állami támogatással és
a földtulajdonosok befizetéseibõl tartják fenn. A munkák október
1-jén elkezdõdtek.
A következõ lépés az lesz, hogy az év közben keletkezõ csapadékvíz
megfogására tározókat építenek, amelyekbõl öntözni tudják a dinnye-
földeket, paprikaültetvényeket a gazdák. A tározók tervezéséhez az
elõtanulmányokat már elkezdték. A gazdák véleményét is kikérik,
hogy hol lenne érdemes a tározókat megépíteni. Ehhez a munkához
egy újabb pályázattal teremtik meg a lehetõséget. A víztározó rendszer
elkészülte teszi lehetõvé, hogy a hajdan híres cecei kertkultúra ismét
felvirágozzon.

Hargitai Lajos

Márton-napi vigasságok Cecén
A helyi néphagyományokat elevenítette
föl a Gerlice néptáncegyüttes a hétvégén
rendezett Márton-napi vigasságokon. A
falu népét hívták a szombati néptáncos
mûsoros estre és az utána következõ
táncházra. A nagy érdeklõdésre jellemzõ,
hogy helybõl és a környezõ települések-
rõl sokan eljöttek.
A cecei felnõtt, gyermek és az óvodás tán-
cosok mellett fellépett az együttes vendé-
geként a szilágysági Meszes Táncegyüttes
is. A szilágyságiak pénteken érkeztek Ce-
cére. A pénteki falujárás után Varga Gá-
bor polgármester fogadást adott a vendé-
gek tiszteletére.
A forró hangulatú szombat délutáni mû-
sor után késõ estig táncházban múlatták
az idõt az együttes tagjai és vendégeik.

Hargitai Lajos
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Rendelõintézet kistérségi mûködtetésben?

A Sárbogárdi Kistérségi Társulás no-
vember 15-ei társulási ülésén több közér-
deklõdésre számot tartó kérdést vitatott
meg.
Sürgetõ megoldásra váró feladat a térség
egészségügyi szakellátásának megszerve-
zése. Ezt a feladatot a sárbogárdi rende-
lõintézet végezte a Szent György Kórház-
hoz integrálva, egyre rosszabb körülmé-
nyek között és egyre nehezebb feltételek
mellett. A kistérség polgármesterei új
utakat keresnek a feladat megfelelõ ellá-
tására, mert a jelenlegi állapot már vég-
képp tarthatatlan.
A kistérségi ülést megelõzõen november
8-án a rendelõintézet vezetõjével és helyi
szakorvosokkal vitatták meg a lehetõsé-
geket. Ezen dr. Kroll Katalin, a rendelõ-
intézet vezetõje elmondta, hogy a fehér-
vári kórház nem tart igényt a sárbogárdi
és enyingi rendelõintézetre a keletkezett
veszteségek miatt. A legnagyobb kiadás a
fûtés volt. Az épület felújításra, korszerû-
sítésre szorul.
Varga Gábor polgármester elmondta,
hogy kistérségi összefogással, uniós pá-
lyázattal létre lehet hozni egy korszerû
szakrendelõt, amely a térség igényeinek
megfelelne. A mûködtetésre több megol-
dás van. Megoldható szakmai befektetõ-
vel, illetve kistérségi, önkormányzati mû-
ködtetésben is, de mindenképpen tenni
kell valamit, hogy a jelenlegi helyzet meg-
változzon.
Elhangzott, hogy a helyi orvosok és a szé-
kesfehérvári szakemberek összefogásá-
val összeállítható egy ütõképes csapat,
amely el tudja látni a szakrendelést.
Dr. Horváth Endre emlékeztette a jelen-
lévõket arra, hogy 1997-ben volt már a
változtatásra kezdeményezés, hatásta-
nulmány is készült errõl, a kórházzal is
megszületett az egyezség, végül a sárbo-
gárdi önkormányzat ellenállásán bukott
meg az ügy. Azóta csak romlott a helyzet.
Felhívta a figyelmet, hogy a testületek-

nek kell ebben felelõs döntést hozni, és ez
a döntés nem négy évre szól majd.
A november 15-ei kistérségi ülésre meg-
hívták a Mamma Alba Egészségügyi
Szolgáltató Kft. vezetõjét, Deák Csabát,
dr. Kovács Attilát, a Szent György Kór-
ház igazgató fõorvosát, valamint Ferencz
Pétert, a kulcsi magánklinika igazgató-
ját, hogy általuk tájékozódjanak a lehetõ-
ségekrõl.
Annak figyelembevételével, hogy orszá-
gosan jelentõs átrendezõdések várthatók
az egészségügyben, kórházak szûnnek
meg, ugyanakkor kötelezõ elõírás lesz,
hogy 30 kilométeres körzetben meg kell
szervezni a járóbeteg-szakellátást, idõ-
szerû, hogy a Sárbogárdi kistérség lépjen
a szakrendelés vonatkozásában. A me-
gyei kórház igazgatója úgy nyilatkozott,
hogy Székesfehérvár nem képes vállalni a
feladatot, ennek megoldására új utakat
kell keresni. Deák Csaba kifejtette, hogy
a Mamma Alba és a hozzá tartozó egész-
ségügyi cégcsoport készen áll arra, hogy
bekapcsolódjon a Sárbogárdi kistérség
egészségügyi ellátásának megoldásába.
Ezzel kapcsolatban konkrét javaslatot is
tett le az asztalra. Persze, kérdés az, ho-
gyan viszonyul a helyzet megoldásához
Sárbogárd. Ebben a jelenlévõ polgármes-
ter és jegyzõ részérõl javaslat, érdeklõdés
nem mutatkozott.
Felvetõdött, hogy a Bicskei, Enyingi és a
Sárbogárdi kistérség közös összefogással
képviselhetné a vidék érdekeit a fehérvá-
ri kórházzal és a megyével szemben. Csü-
törtökön folytatták errõl a kérdésrõl a
megbeszéléseket, amelyen részt vett Ma-
cher Pál lajoskomáromi, Tóth Dezsõ
enyingi polgármester és kistérségi elnök,
valamint Veress András és dr. Balogh
Gyula a bicskei rendelõintézet részérõl.
Ismertették a bicskei gyakorlatot. Bicske
korábban kivált, és az önkormányzat által
létrehozott kht.-val oldják meg a kérdést
eredményesen és gazdaságosan. Felaján-

lották, hogy a három kistérség közösen
oldja meg a három rendelõintézet mû-
ködtetését a bicskei tapasztalatok hasz-
nosításával.
A kérdésben még újabb tárgyalások vár-
hatók.

Fejlesztési tervek
a kistérségben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
ágazati és regionális szinten fogalmazza
meg azt, hogy a 2007 és 2013 között ha-
zánkba érkezõ, csaknem nyolcezer milli-
árd forintnyi fejlesztési forrást milyen
arányban és mire fordítunk. A Sárbogár-
di kistérség az alábbi fejlesztési progra-
mokat jelölte meg:
— Sárbogárd, HEMO felújítása és kistér-
ségi szolgáltató központtá való alakítása.
— Kistérségi egészségház létrehozása: a sár-
bogárdi orvosi szakrendelõ felújítása és
mûködtetése kistérségi szinten. Elhelye-
zést kapnának a szakrendelések, ame-
lyért nem kellene Székesfehérvárra utaz-
ni a térségi lakosoknak, valamint rende-
lési idõn kívül bérelhetõ rendelõkben
magánrendelések tarthatóak.
— Kistérségi inkubátorház: a volt szovjet
laktanyánál félben maradt épületnél
meglévõ építési tervek és engedélyek
alapján kistérségi inkubátorház kialakí-
tását tervezik.
— Tárgyalták még a 2006. évi költségvetés
III. negyedévi beszámolóját és a 2007. évi
költségvetési koncepciót. Elfogadták a
kistérség címertervét, bemutatták Sárbo-
gárd város és a kistérség térképének ter-
vét.

Hargitai Lajos
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Rajtunk megint féreg rág
Azt mondják, panaszkodós nép vagyunk.
Depressziósok. Az öngyilkosok aránya
nagyon magas nálunk. Menjünk csak vé-
gig az utcán, és nézzük meg embertársa-
inkat! Vagy szálljunk fel egy távolsági au-
tóbuszra, vagy vonatra!
Azt látjuk, mindenki siet, mindenki ko-
mor tekintettel néz a semmibe, mosoly-
gós arcot már nem lehet látni.
Újabban nem beszélgetünk. Leszoktunk
róla. Ha megszólalunk, inkább csak pa-
naszkodunk. Sok a baj, sok a munka —
vagy nincs munka —, kevés a pénz. Még
nem fizettük be a havi csekkjeinket a gáz-
ra, villanyra és a felvett kölcsönre.
A gyerek rosszul tanul az iskolában, a ta-
nárok nem segítik.
A jövõ hónapban lakodalomba kell men-
ni, ez kész csõd, hiszen az ajándék, az uta-
zás, no, és biztos lesz menyasszonytánc.
Kinek van ilyesmire pénze?
Ma már nem szabad megbízni az embe-
rekben, mindenki hazudik. Hazudik a rá-
dió, a tévé, és az újságok is. Helyi és orszá-
gos vezetõink már nem vitáznak, hanem
marakodnak gyilkos dühvel. Az ország
vagyonát zsebre rakták, most meg jól
megemelik mindennek az árát. Behozzák
ezt a vizitdíjat, a nyugdíj korhatárát pedig
annyira felemelik, hogy biztosan nem
éljük meg, de fizetni azt kell, a nyugdíj-
alapba.
Ki törõdik az érzéseinkkel? Ki törõdik
azzal, hogy milyen a közhangulat?
Már ünnepeink sincsenek. Itt volt októ-
ber huszonharmadika. Hát, az minden
volt, csak nem ünnep! A Parlamentben

nem fognak kezet a miniszterelnökkel és
az országgyûlés elnökével. Másokat meg
a jeltelen rendõrök vertek agyba-fõbe,
mert az utcán voltak.
Micsoda gyûlölködés költözött az embe-
rekbe! Mikor és ki vet mindennek véget?
Azt beszélik, meg kellene már nyugod-
nunk. De mindenki azt szeretné, ha az õ
elképzelései szerint jönne létre ez a köz-
nyugalom. Mondjuk olyan temetõi nyu-
galom, ami nem a dolgok elfogadásából
ered, hanem egyfajta kussolásból.
Azt mondják, rendnek kell lenni. Aki elé-
gedetlen, az felforgató, szemét jobbolda-
li. (Újabban már fasiszta az, aki nem tud
örülni az adóemelésnek, a munkanélküli-
ségnek, és egyáltalán annak, hogy nem
élünk jól.)
Megválasztottuk városaink és falvaink
vezetõit. Jó, a választások olyanok voltak,
amilyenek. Szerencse, hogy még akad
annyi bolond ember, aki vágyik a polgár-
mesteri székbe, vagy önkormányzati kép-
viselõ szeretne lenni. Normális ember
nem tülekedik ilyen posztokért.
Az önkormányzatok mozgásterét már
annyira beszûkítették, hogy a tevékeny-
ségük nem szól másról, mint arról, hogy
az egyre apadó pénzforrásokat helyi szin-
ten elosszák. Semmire sincs pénz. Az in-
tézmények mûködtetésére is alig-alig,
fejlesztésre, beruházásra semmi.
Balgák, vagy csak hataloméhes emberek
indultak az idei helyhatósági választáso-
kon. Ezt majd meg is látjuk munkájukon.
A ki tudja, mi módon milliárdossá lett mi-
niszterelnökünk megdöbbentõ õszinte-

séggel beszélt arról, hogy hazudott a ben-
ne bízóknak. Hazudott reggel, este, éjsza-
ka. Csak azért hazudott annyit, hogy
megnyerje a választásokat. Igen, most
egy olyan miniszterelnökünk van, aki —
bocsánat — lekurvázta a saját hazáját.
Aztán hatalmas büszkeséggel beszélt ar-
ról, hogy nem csak õ hazudott itt, hanem
mindenki. Õ csupán azzal, hogy
hazudott, ennek a hazugságfolyamnak
akart véget vetni.
Hát, ilyen milliárdos és hazug emberek
vezetik most az országunkat.
Azt mondják, csak a nagy idõk teremte-
nek nagy embereket. Mi most nagyon
összetöpörödött idõket élünk. Orszá-
gunk hasonlatos a félig éretten lehullott
férges gyümölcsre. Semmi sincs rendben,
minden átalakulóban, megszûnõben, a
káosz felé vezetõ útra léptünk.
Eközben úgy élünk, mint a szánhúzó ku-
tyák. Egy hosszú rúdra ízletes és kellõen
illatos húskoncot kötöttek: ez a jövõnk,
amelyben majd minden szép lesz, jó lesz,
és mi is nagyon boldogok leszünk. Nos, a
kutyák rohanni kezdenek, mert el akar-
ják érni azt az ízletes koncot, de termé-
szetesen sohasem érik el, miközben húz-
zák a megrakott szánt. Mi is így állunk a
jövõképünkkel. Nekünk nem adatott
meg, hogy itt és most legyen jó! Nekünk
folyvást csak ígérik a szép jövõt, amelyet
természetesen sohasem élünk meg.
Mióta is élünk ilyen szánhúzó kutya mód-
jára? Sok évtizede. Ugye, a Kádár-rend-
szerben az ötéves tervekkel mosták az
agyunkat, most pedig egy 15-20 év múlva
eljövendõ európai nagy felemelkedést
tartanak elénk. Addig pedig? Addig ne-
héz és kemény idõk járnak ránk.
Valaki azt mondta: a magyar nép töretle-
nül hisz és fáradhatatlanul munkálkodik
a népünkre köszönõ szebb jövõ szent
céljaiért.
Nem tudom, igazat mondott-e. Talán
meg kellene kérdezni a magyar népet,
bennünket ez ügyben.
Lehet, hogy mi azt mondanánk: mi itt és
most akarunk szebb és emberhez mél-
tóbb életet, mert már ezerszeresen meg-
tettünk ezért mindent! A jövõt nem akar-
juk felcserélni a jelennel!
Rosszkedvûek vagyunk, és ez látszik raj-
tunk. Nézzék meg az utcai járókelõket, a
távolsági autóbuszok utasait! Senki sem
mosolyog.
A Himnuszunk elsõ sora sohasem volt
annyira aktuális, mint napjainkban: „Is-
ten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bõ-
séggel!”
Azt hiszem, segíthetne rajtunk az Isten,
mert mindkettõnek szûkében vagyunk.
Rajtunk megint valami szörnyû féreg rág.

Borbély József



Bogárd és Vidéke 2006. november 23. KÖZÉLET 5

FÕTÉR
A Magyar Televízió csatornáján van egy Fõtér címû mûsor. Azt
a célt szolgálja, hogy kis hazánk örökségeit, értékeit, kulturális
emlékeit bemutatva hazánkfia kedvet kapjon és felkeresse
azokat.
Így történt ez 2006. november 4-e délelõttjén is, amikor öröm-
mel tapasztaltam, hogy a Nádor- és Sárvíz-malomcsatorna kö-
zött elterülõ Mezõföld látnivalóit mutatják be. Felmelegedett a
szívem, hogy városunk is bemutatkozhat, feltárhatjuk értékeit.
Egyre izgatottabb lettem, amikor Nádasladány, Tác, Dég be-
mutatása után Káloz következett. Gondoltam, innen egy bolha-
ugrás, és a térképen a következõ állomásként Sárbogárd jelenik
meg.
Csalódtam, mert az útvonal elõször Rétimajorba vezetett, ahol
aztán kárpótolt a gyönyörû természet, a régi halászmesterséget
megõrzõ múzeum és a csodálatos naplemente. Még izgatottabb
lettem, hogy most jön el a pillanat, hogy valóban Sárbogárd
következzen és feltárhassa titkait.
Aztán jött a megdöbbenés, mert a következõ helyszínen Sere-
gélyesen pergett tovább a film. A térképen valóban megmutat-
ták, hogy az út Sárbogárdon vezet keresztül, de azt is, hogy
megállni nincs miért.
Tényleg, Tác büszkélkedhet Gorsiummal, Dég és Seregélyes a
kastélyaival, Rétimajor a természeti értékeivel, Káloz a lovas
fogataival.
De azt hiszem, Sárbogárdon is lett volna mit megmutatni!
Van Bolondvárunk, tájházunk, kórusunk, népdalos hagyomá-
nyok, vannak lovas fogataink, szõlõhegyeink. Ezeket fontosnak
tartottam volna bemutatni! Mert ezek rólunk szólnak!
Úgy érzem, elszalasztottunk egy lehetõséget, azt a ritka pillana-
tot, hogy megmutassuk értékeinket, amelyekre büszkék lehe-
tünk. Bebizonyíthattuk volna, hogy mi is méltóképpen és szíve-
sen várjuk fõterünkön az ide látogatót.

sacenka

Miért nem állnak meg itt?
A sorozat itteni epizódjának forgatása idején bejött hozzánk a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe a forgatócsoport vezetõje.
Arról érdeklõdött, hogy mit lehetne Sárbogárdon bemutatni
ebben a sorozatban. Lelkesen meséltem neki arról, hogy euró-
pai szemmel is különleges dolgot láthatnak határunkban, egy
rég letûnt kultúra központját, amely itt Bolondvárként ismere-
tes. Szerettek volna oda kimenni a tévések. Mondtam, hogy
megtehetik, de sajnos feltáratlan, a privatizáció során a város
nem tartotta meg önkormányzati tulajdonban, sõt, azt a részét,
amit korábban az oroszok katonai lõtérként használtak, felelõt-
lenül eladták egy magánszemélynek tehéntartás céljára. Az oda
vezetõ dûlõúton csak terepjáróval lehet közlekedni. A földvár
körül szeméthalmok és embermagasságú gaz riasztja az oda
vetõdõ gyanútlan idegent.
Meséltem arról is, hogy európai ritkaságként Sárszentmiklós
határában vulkanikus mészkõtufa-kitüremkedés látható. Azt
kõbányaként hasznosítva mostanában radírozzák le teljesen a
föld színérõl. Oda is csak lehangoló szeméthalmok látványán
keresztül lehet kijutni.
Meséltem arról, hogy egy valamikori eleven életû település zsi-
dó kereskedõi alakították ki a város fõutcájának jellegzetes ké-
pét. Ennek utolsó darabjai egyikét, a pártás házat alig sikerült a
lebontástól megmenteni. Semmit nem tesz annak rendbe hozá-
sáért a város. A zsidó templomot hiába vették mûemléki védett-
ség alá, az bútorraktárként enyészik el lassan. Annak homlok-

zatán pusztába kiáltott szavakként hirdetik Mózes kõtáblái a
tízparancsolatot.
Meséltem arról, hogy az elõzõ századforduló táján Sárbogár-
don találták fel a Csányi-ekét. Csányi bácsi kovácsmesterként
segédeivel szabályos kis mezõgazdasági gépgyárat mûködte-
tett. A háza elé mindig ki volt téve egy-két Csányi-eke. A messzi
földrõl érkezõ fuvarosok megálltak, és vitték ezt az ekét az or-
szág minden részébe. A hajdani helyi iparosság emlékeként
már csak Révész késes kirakatát láthatjuk a fõutcán.
Meséltem arról, hogy a város környékén feltárt õsi kultúrák le-
leteivel vannak tele Székesfehérváron a Szent István Király
Múzeum pincéi. Azokat, a múzeum igazgatója, a sárbogárdi
születésû Fülöp Gyula felajánlotta egy helyi múzeum létreho-
zása esetén. A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület kez-
deményezésére a helyi képviselõ-testület még 2000-ben úgy ha-
tározott, hogy a régi tanácsháza épületét múzeum céljára hasz-
nosítják, ha kimegy onnan a munkaügyi központ. Aztán vissza-
vonták ezt a határozatot, mert kellett az épület újabb és újabb
hivatalok számára. Mintegy hatezer régi fotót gyûjtöttünk
össze. Nincs hol kiállítást rendezni ezekbõl. A Hõsök terén lévõ
szép emlékmûegyüttest is csak annyira becsülik, hogy abban a
Sárbogárdi Napokon részeg emberek végezzék kis- és nagydol-
gukat, és ugráljanak a köveken valamely népszerû együttes ze-
néjére.
Aki szép lassan végighajt a fõutcánkon, amely egyben a 63-as
fõút is, ugyan, hol van kedve megállni? Kocsmák és áruházak
vannak szinte minden sarkon, de hát köztudott, hogy nem e mû-
intézmények látogatására áhítozik az ide vetõdõ idegen.
Na, és van még valami, amiben egyedülálló városunk. A telepü-
lések erõszakolt összevonása következtében nálunk található
az ország leghosszabb fõutcája. Ezen végighajtva csak azért
nem alszik el a gépkocsi vezetõje az egyhangúságtól, mert idõn-
ként az autó kereke alatt nagyot csattannak a megsüllyedt csa-
tornafedelek.
Ezek után miért csodálkozunk, hogy itt senki se áll meg, csak
akkor, ha a rendõr igazoltatás céljából lemeszeli?

Hargitai Lajos
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Javaslat és eszmefuttatás
a konvergencia-programhoz

1. A köztisztviselõk és nyugdíjasok fi-
zetésük és nyugdíjuk felét ajánlják fel
a nem általuk okozott költségvetési hi-
ány megfizetésére. Hamarabb túl le-
szünk rajta. Hogy a befolyó pénzek fel-
használásának ellenõrzése hatéko-
nyabb és szigorúbb legyen, a képvise-
lõk és kormánytagok javadalmazását a
duplájára kell emelni. Azonkívül min-
den kormánytag kapjon az ellenõrzés
kiterjesztésére helikoptert, ami az
egyenlõséget is érinti, ne csak egynek
legyen közülük.
2. Be kell vezetni a lélegzetvételi adót.
Ennek összegét naponta vagy léleg-
zéskor kell megállapítani. Mentesül-
nek az országgyûlési képviselõk és mi-
niszterek. Az önkormányzati vezetõk
és képviselõk 50% kedvezményben ré-
szesülnek. Az igazoltan baloldali ér-
zelmû kérelmezõk kedvezményben
részesíthetõk. A jobboldaliak a teljes
összeget fizetik.
3. A rendszerfenntartás érdekében a
rendvédelmi szerveknél be kell vezet-
ni a Berija és Péter Gábor által alkal-
mazott elveket. Elsõsorban a rendõr-
séget kell oktatni ezek értelmezésére,
hiszen a gyakorlatot már ismerik. Az
egyoldalú bizonyítás szabályozását
törvénybe kell foglalni.
4. A demokrácia értelmezését is újra
ki kell dolgozni. Erre javaslatokat kell
kérni az ország felét képviselõ azon la-
kosoktól, akik a jelenlegi kormányt
megválasztották.
5. A bíróságokon a demokrácia jobb
érvényesülése érdekében a jövõben el
kell fogadtatni a bizonyítás olyan ér-
telmezését, hogyha valaki vagy többen
állítanak valótlanságot, akkor azt igaz
bizonyítékként el kell fogadni.
Be kell vezetni a kereskedelmi életben
a félrevezetés és megtévesztés speku-
lációként való értelmezését és jó üzlet-
politikaként tudomásulvételét.
6. Az oktatás és tudomány területén is
ki kell igazítani a legfontosabb fogal-
makat.
Vallás helyett realista alapon kell hin-
ni a pénz értékteremtõ erejében.
A hazaszeretet, a nemzeti öntudat he-
lyébe a világpolgári öntudat lépjen.
Erkölcs helyett a hatalmi ágak szabá-
lyozása legyen elfogadva. Tisztesség
helyett vagyonteremtõ spekuláció.
Szeretet, mások tisztelete, megbecsü-
lése helyett mások letaposása az új
trend.

Család nem kell, elég a párkapcsolat.
Demokrácia minek, ha sokan bele-
szólnak, nem megyünk elõre, elég egy
okos ember.
Rend, szabályok, törvények helyett a
liberalizmus önszabályozó szerepe lép
életbe. Mindenki maga szabályozza a
maga dolgait.
Szociális érzés és tevékenység csak vá-
lasztások elõtt hangoztatható, utána
kiigazítás következik. Mindent titkosí-
tani kell, ami a hatalom gyakorlóit
érinti.
A köznépre ez nem vonatkozik. Min-
denkit regisztrálni kell. Aki nincs re-
gisztrálva, az nem is létezik. Ennek in-
tézésére az APEH-et kell kijelölni, ha-
táskör és létszámbõvítés biztosításá-
val. A köznép gondolatainak teljes át-
láthatósága érdekében le kell hallgat-
ni a telefonokat, és kamerákat kell fel-
szerelni a közterületeken és a magán-
lakásokban is.
7. Csökkenteni kell az élelmiszerfo-
gyasztást napi adag bevezetésével,
mert túl sokan és túl kövérek vagyunk,
és így nem jut hely azoknak, akiket ide
kívánunk telepíteni. Ez megoldaná a
nem dolgozó és idõsebb társadalmi ré-
tegek fenntartási költségeinek csökke-
nését is. Meg kell szüntetni a magyar
nyelv használatát közös világnyelv be-
vezetésével. A magyar írók és költõk
tanítása az iskolákban betiltásra kerül,
az irodalomra és nyelvmûvelõ intéze-
tekre fordítandó kiadásokat a kollek-
tív tudatbefolyásolás ígéretes kutatá-
saira kell fordítani.
A legszebb halál a fagyhalál. Fájda-
lommentes. Ennek használatát a haj-
léktalanoknak fel kell ajánlani. Nagy
összegû megtakarítást eredményez.
A milliárdosok részére adókedvez-
ményt kell biztosítani, és lehetõvé kell
tenni, hogy vagyonukat, pénzüket kül-
földi adóparadicsomokban kezelhes-
sék, vagyonukat kizárólag spekuláció-
val gyarapíthassák.
Be kell vezetni azt a büntetõjogi alap-
elvet, hogy büntetõeljárás csak kisem-
berek ellen indítható, a hatalomban
lévõkkel szemben csak akkor, ha az el-
évülési idõ már bekövetkezett.
Ez az írás a fantázia szüleménye, de
azért gondolkodni lehet rajta!

L. Gy.

HÁT EZT IS
MEGÉRTÜK…
Ungvárott jártam, a mai Ukrajna területén, az
50. évforduló alkalmából. Egy 1956-os fogoly-
delegáció nevében avattam emléktáblát az egy-
kori szovjet belügyi börtön falán. Magyar mû-
vész készítette a szép, mutatós emlékfalrészt,
rajta a rézdomborítást és a fekete márványtáb-
lát ukrán és magyar szöveggel. A kijevi kor-
mány képviselõje is beszélt az ünnepélyes ava-
táson. Elmondta, hogy — bizony — az együtt-
érzés mellett nem tehettek majdnem semmit a
felkelt magyarság megsegítésére. Hiszen elég
volt valakinek akkor, ott együttérzést hangosan
kifejezni, máris szovjet méretû, hosszú börtön-
büntetést kapott. „A magyarság harcával pedig
mélységesen egyetértettünk, mivel az ukrán nép is
éppen elég sebet kapott a szovjet uralom alatt!”
Megkönnyeztette a Nagy Imre Társaság dele-
gációját az a beregszászi, 70 éves, rokkant em-
ber, aki szovjet állampolgárként, magyar lété-
re, a szovjet hadsereg katonája volt 1956-ban.
A intervenciókra a magyar nemzetiségû szovjet
katonákat a legelsõ sorban vetették be. Õk kije-
lentették: „Mi nem fogunk fegyvert magyar test-
véreinkre!” Õ 30 év szibériai kényszermunkát
kapott, ahonnan betegen, emberi roncsként,
kegyelemmel jött haza a 70-es évek vége felé.
Másik társát pedig agyonlõtték, mert õ a fegy-
verét el is dobta egy vízfolyásba.
A nyomorék emberrel együtt könnyezett a
hallgatósága. Jómagam — életem legelsõ hosz-
szabb rabsága színhelyén — elfúló lélegzettel
mondtam el beszédemet. Ilyen helyre akkor
nem a börtönviselt embereket szokták bebör-
tönözni.
Az ukránok szónoka elmondta, hogy ez a legel-
sõ és egyetlen 1956-os emlékhely az egykori ha-
talmas, a Föld egyharmadára kiterjedõ Szov-
jetunió területén. Némi büszkeséget éreztem,
mert kb. 14-15 hónapi, súlyra sem csekély leve-
lezésembe került, mire a kétnyelvû, mûvészi ki-
vitelezésû emlékfalat felavattuk. Elõször hóna-
pokig csak negatív válaszok jöttek. Még belügy-
miniszter korában Lamperth Mónika segített
sokat, sõt, külön buszok költségeihez is hozzá-
járult.
Csak egy dolog szomorít el minden nap: depor-
tált fogolytársainknak mintegy 20%-a nem él
már. Az élõk nagy része ágyhoz kötött beteg.
Igaza lett a 2002-es választások idején az „övé-
it” vigasztaló Medgyesi Péternek: „Az 56-osok-
kal, pedig nem sok dolgunk lesz, nemsokára
mind eltávozik az élõk sorából.” Pedig nem ke-
vesen „vendégeskedtünk” a Kárpátokon innen
és túl. Az én embereimet, a Sárbogárd és a Sár-
bogárdi járás területérõl valókat mind Sztrijbe,
az ezeréves határon túlra vitték például. Ma
már nem tagadják le a deportálást, mint 1956
után tették… Az emlékezéskor a jó irányú vál-
tozás apró, de fontos jelei vigasztaltak egy ki-
csit.
Osztopán, 2006. október 30.

Ujságh Tibor ny. tanár, Sárbogárd és a Sárbogárdi
járás 1956-os volt nemzetõrparancsnoka
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Semmibõl valami
A Sárszentmiklósi Általános Iskola me-
seíró-pályázatot hirdetett. A beérkezett
pályamûvek legjobbjait közöljük az új-
ságban. Az alábbi mese az elsõ helyezést
érte el.
Amikor Feri megszületett, nagyapja, aki
szabó volt, varrt neki egy csodálatos taka-
rót, hogy mindig jó meleg lehessen az
ágyacskája, és szépeket álmodhasson.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hóna-
pok, és Feri egyre nagyobbacska lett, bi-
zony, a csodálatos takaró fölött is elszállt
az idõ. Egy nap aztán így szólt Feri édes-
anyja:
— Feri, nézd ezt a takarót! Csúnya, el-
nyûtt és rongyos! Itt az ideje, hogy kidob-
jam!
— Majd nagyapó megjavítja! — kiáltott
fel Feri.
És úgy is lett. Nagyapó megfogta a taka-
rót, fordította erre, fordította arra, és
csak ennyit szólt:
— Pont elég anyag van itt ahhoz, hogy csi-
nálhassunk egy csodálatos kabátkát.
S az ollója már repült is, nyissz, a varrótû
már szaladt is be és ki. Feri magára kapta
a csodálatos kabátot, és már szaladt is az
udvarra játszani.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hóna-
pok, és Feri egyre nagyobbacska lett, bi-
zony, a csodálatos kabát fölött is elszállt
az idõ.
Egy nap aztán így szólt Feri édesanyja:
— Feri, nézd ezt a kabátot! Túl kicsi, úgy
összement, hogy már be sem lehet gom-
bolni a hasadon! Itt az ideje, hogy kidob-
jam!
— Majd nagyapó megjavítja! — kiáltott
fel Feri.
És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabát-
kát, fordította erre, fordította arra, és
csak ennyit szólt:
— Pont elég anyag van itt, hogy csinálhas-
sunk egy csodálatos mellénykét.
S az ollója már repült is, nyissz, a varrótû
már szaladt is be és ki. Másnap az iskolá-
ban Feri a csodálatos mellénykében fe-
szített.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hóna-
pok, és Feri egyre nagyobbacska lett, bi-
zony, a csodálatos mellény fölött is el-
szállt az idõ. Egy nap aztán így szólt Feri
édesanyja:
— Feri, nézd ezt a mellénykét! Tintás és
foltos, meg bojtos! Itt az ideje, hogy ki-
dobjam!
— Majd nagyapó megjavítja! — kiáltott
fel Feri.
És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mel-
lénykét, fordította erre, fordította arra,
és csak ennyit szólt:
— Pont elég anyag van itt, hogy csinálhas-
sunk egy csodálatos nyakkendõt.
S az ollója már repült is, nyissz, a varrótû
szaladt is be és ki. Feri nyakában ott ló-

gott a csodálatos nyakkendõ minden pén-
tek este, amikor nagyapóhoz és nagy-
anyóhoz mentek vacsorára. Ahogy tel-
tek-múltak a napok, a hónapok, Feri egy-
re nagyobbacska lett, bizony, a csodálatos
nyakkendõ fölött is elszállt az idõ. Egy
nap aztán így szólt Feri édesanyja:
— Feri, nézd ezt a nyakkendõt! Szinte le-
konyul a csücske, nem lehet a zsírpacnit
kimosni belõle. Itt az ideje, hogy kidob-
jam!
— Majd nagyapó megjavítja! — kiáltott
fel Feri.
És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyak-
kendõt, fordította erre, fordította arra, és
csak ennyit szólt:
— Pont elég anyag van itt, hogy csinálhas-
sunk egy csodálatos zsebkendõt.
S az ollója már repült is, nyissz, a varrótû
már szaladt is be és ki. Feri azután bele-
csavarta csodálatos zsebkendõjébe az
üveggolyó-gyûjteményét, hogy ezentúl ki
ne gurulhassanak a zsebébõl. Ahogy tel-
tek-múltak a napok, a hónapok, és Feri
egyre nagyobbacska lett, bizony, a csodá-
latos zsebkendõ fölött is elszállt az idõ.
Egy nap aztán így szólt Feri édesanyja:
— Feri, nézd ezt a zsebkendõt! Annyira
használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos
és foltos. Itt az ideje, hogy kidobjam!
— Majd nagyapó megjavítja! — kiáltott
fel Feri.
És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zseb-
kendõt, fordította erre, fordította arra, és
csak ennyit szólt:
— Pont elég anyag van itt, hogy csinálhas-
sunk egy csodálatos gombocskát.
S az ollója már repült is, nyissz, a varrótû
már szaladt is be és ki. Feri azután meg-
kérte édesanyját, hogy varrja fel a csodá-
latos gombot a legkedvesebb nadrágjára.
Ahogy teltek-múltak a napok, a hóna-
pok, és Feri már egészen nagy lett, bi-
zony, a csodálatos gombocska fölött is el-
szállt az idõ. Egy nap aztán így kiáltott fel
Feri édesanyja:
— Feri fiam, hová lett a gombod?
Feri lenézett a nadrágjára. A gombnak
hûlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt,
de nem találta. Elszaladt nagyapóék há-
zához, és elkeseredetten felkiáltott:
— Elveszett a gombom! A csodálatos
gombom!
Édesanyja a sarkában futott:
— Idehallgass Feri! A gomb elveszett,
nincs többé. Semmibõl valamit még nagy-
apó sem tud csinálni.
Feri nagyapja szomorúan csóválta a fejét:
— Bizony, bizony, igaza van édesanyád-
nak. Semmibõl valamit még én sem tu-
dok csinálni.
Itt a vége, fuss el vele, semmibõl lett vala-
mi.

Pacai Marietta

SAK-hírek

Pénteken este a második csapat Enyingre
utazott, és ott állt asztalhoz a megyei baj-
nokságban. A meglepetés sajnos most
sem sikerült, mert a Németh János, Laj-
tos József, Szõnyegi Tibor, Verebélyi
Sándor és Csizmadia János összeállítású
csapat nem bírt a hazaiakkal és 15-3-as
vereséget szenvedett. A mérkõzések kö-
zül Szõnyegi Tibor kettõ, míg Csizi egy
mérkõzést nyert, így alakult ki a végered-
mény.
Az NB III-ban játszó csapat elõrehozott
mérkõzést játszott Polgárdiban 18-án,
szombaton, a hazaiak kérésére. A páro-
sok mérkõzésénél már látszott, hogy a
SAK csapatának esélye van a gyõzelem-
re, mert mind a két páros, Lovász L.—
Dörögdi G. és a két Papp simán verte el-
lenfelét, és már 2-0 volt a vendégeknek.
Az egyéni mérkõzések során tovább sike-
rült növelni ezt az elõnyt, mert Lovász
Lajos négy gyõzelmet szerzett, ifj. Papp
László három egyéni mérkõzést nyert, id.
Papp is a kötelezõ egy helyett kettõt
nyert, sajnos azonban Dörögdi Gabinak
csak egy mérkõzést sikerült nyernie, így
alakult ki a 12-6-os sárbogárdi gyõzelem.
Ezzel a gyõzelemmel már négy pontot
gyûjtött be a csapat, és a 6-7. helyen van a
tabellán.
Még két mérkõzés van hátra az õszi for-
dulóból, december 9-én Ajka, míg 16-án
Veszprém csapata látogat Sárbogárdra.
A mérkõzésekre délelõtt 11-órakor kerül
sor.
Az utánpótláskorú versenyzõknek 19-én
(vasárnap) került megrendezésre az
újonc TOP 12-es bajnokság Dunaújvá-
rosban. Sárbogárdról Tósoki Fanni és
Parnicsán Patrik indult a versenyen. Pat-
rik egy kissé halovány játékkal és önbiza-
lomhiánnyal végül is a nyolcadik helyet
szerezte meg. Tósoki Fanni pedig õszi
legjobb játékával rukkolt ki, és kétséget
sem hagyott az ellenfeleknek, hogy ki a
TOP legjobbja. Veretlenül nyert. Remél-
jük, hogy a jövõ héten is tart ez a forma,
mert az ifiknek megrendezésre kerülõ
Linde-kupán is szükség lesz ilyen jó játék-
ra.
A legközelebbi hazai mérkõzés novem-
ber 24-én lesz Töbörzsökön, a második
csapatnak Polgárdi III-as csapata lesz az
ellenféle 18-órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

SAK-vezetõség



Bogárd és Vidéke 2006. november 23. KÖZLEMÉNYEK 9

MEGELÕZHETÕ-E AZ INFLUENZA?

A téli hónapokban az egyik legsúlyosabb fertõzõ légúti meg-
betegedést az influenzavírus okozza. A vírusok köhögéssel,
tüsszentéssel és beszéd közben kerülnek a levegõbe, ezáltal
könnyen adható és kapható.
A megbetegedés hirtelen kezdõdik, magas lázzal, erõs fejfá-
jással, izomfájdalommal és gyengeséggel.
A járványt megelõzõen megszaporodik az influenzaszerû be-
tegek száma. Többféle kórokozó okozhat influenzaszerû
megbetegedést (lázat, torokfájást, rossz közérzetet), influen-
zát azonban csak az influenzavírus.

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK
AZ INFLUENZA ELLEN?

Az influenza ellen a védõoltás a leghatékonyabb védekezés,
amely mindenkinek ajánlott, de különösen fontos, hogy védõ-
oltásban részesüljenek azok, akiknek alapbetegségük, bizo-
nyos gyógykezelésük, vagy életkoruk miatt az influenzafertõ-
zés súlyos lefolyású vagy életveszélyes lehet.

KIK KAPHATNAK TÉRÍTÉSMENTES
VÉDÕOLTÁST?

— Akik életkoruktól függetlenül idült szív-, keringési, légzõ-
szervi, vese-, anyagcsere-betegségben szenvednek;
— rosszindulatú daganatos megbetegedés, vagy gyógyszeres
kezelés révén csökkent immunitással rendelkezõ személyek;
— tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és serdü-
lõk;

— szociális otthonokban, öregek otthonában, egészségügyi
intézményekben huzamosabb ideig ápolt bármely életkorú
személyek;

— 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

MIKOR JAVASOLJUK AZ
OLTÁSOKAT?

Mivel az influenza szezonja általában december hónapban in-
dul és csúcsát január, február, március hónapban éri el, vala-
mint a teljes védettség az oltás után két héttel alakul ki, már
novemberben kérni kell az oltást. A tapasztalatok szerint
azonban még a járvány kezdetekor adott védõoltás is haté-
kony.

Azok, akik a térítésmentesen olthatók körébe tartoznak, a vé-
dõoltás igénybevételéért a háziorvosnál jelentkezhetnek no-
vember közepétõl folyamatosan. Azok, akik nem tartoznak a
magas kockázati csoportba, de szeretnének influenza ellen vé-
dõoltást kapni, a háziorvosukkal írathatják fel a vakcinát, és
térítés ellenében a gyógyszertárakban juthatnak hozzá.

Az influenzavírus és a baktérium okozta tüdõgyulladás csak-
nem azonos kockázati csoportba tartozó személyeket veszé-
lyeztet. A tüdõgyulladás az influenzához társuló betegségként
igen gyakori, ezért célszerû az influenza elleni védõoltásra je-
lentkezõ, idült szív-, keringési, légzõszervi, anyagcsere-beteg-
ségben szenvedõknek, a csökkent védekezõ képességû felnõt-
teknek, 60 éven felülieknek javasolni a pneumococcus elleni
védõoltást is. Ehhez társadalombiztosítási támogatással ren-
delkezõ, vényre felírható pneumococcus elleni oltóanyagok
állnak rendelkezésre a gyógyszertárakban.

ÁNTSZ Sárbogárd Városi Intézete

Felvételi tájékoztató
A nyolcosztályos gimnáziumról, a következõ évi beiskolá-
zásról tartandó tájékoztatóra várjuk a képzés iránt érdeklõ-
dõ kisdiákokat és szüleiket november 25-én, 9 órára a Petõfi
Sándor Gimnáziumba.

Boda János igazgató

A Sárbogárdi Körzeti Földhivatal vezetõje felvételt hirdet

MEZÕGAZDÁSZI
MUNKAKÖR

betöltésére.

A munkavállalónak a földhivatal illetékességi területén belül el
kell látnia a földvédelmi, földminõsítési, mezõgazdászi felada-
tokat és a földhasználattal kapcsolatos ügyeket is.

Jelentkezési feltételek:

— szakirányú felsõfokú agrárvégzettség,

— büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:

— helyben lakás, illetve annak megoldása,

— közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte,

— talajtani szakismeretek.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. szerint.

Az állás 2007. január 2. napjától tölthetõ be.

A jelentkezéseket 2006. december 10-éig, a Sárbogárdi
Körzeti Földhivatal vezetõjének címezve kell benyújtani.

Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.

Elvétett manõver
November 15-én, 18.10 órakor Felsõkörtvélyes és Sárszent-
ágota között, a 63-as számú fõúton egy személygépkocsi mezõ-
gazdasági vontatóval ütközött. Eddigi adataink szerint egy Re-
nault 19 típusú személygépkocsi sofõrje haladás közben utolér-
te a vele azonos irányban haladó MTZ lassú jármûvet, amit meg
akart elõzni. A szembõl érkezõket megpillantva azonban
ugyanakkora sebességgel visszatért a traktor mögé, de annak
hátuljának ütközött, majd az árokba hajtott. A balesetben a Re-
nault-ban ülõ mindhárom személy könnyen sérült.

Kaszások õrizetben
November 15-én, 13.05 órakor két sárkeresztúri férfi õrizetbe
vétele ügyében intézkedtek a rendõrök. A rendelkezésre álló
adatok szerint a két férfi egy kálozi lakóház melléképületébõl a
fenti napon egy szegélynyírót és egy fûkaszát tulajdonított el.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Pusztaegresi Fiúk—Spuri 1-2 (0-1)
Vezette: Szakács István. Pusztaegres: Ellen-
bruck, Mogyorósi, Batári, Kolonics, Fodor. Csere:
Holcz, Tóth, Bosnyák, Õri Cs., Õri Gy., Pribék.
Spuri: Ocsovai, Kovács, Kiss, Kovács B., Huszár
L. Csere: Stadler, Huszár T.
Lagymatag mérkõzésen a két egyenlõ erõt képvi-
selõ csapat közül a szerencsésebb gyõzött. Gól-
lövõk: Kolonics, illetve Kiss, Huszár L.

Bad Boys—Vasutas 7-2 (3-0)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, ifj.
Soós, Tóth. Csere: Juhász, Berzeviczy. Vasutas:
Schmidt, Guszejnov, Novák, Czeiner, Dravecz.
Csere: Bozsoki, Freschli, Babitz.
A jól játszó Bad Boys ellen nem volt esélye a Vas-
utasnak. A jobb játékerõt képviselõ csapat meg-
érdemelten szerezte meg a három pontot. Ezzel a
vereséggel visszaesett a tabella végére a Vas-
utas. Ahhoz, hogy elõbbre végezzenek, nem sok
esélyt látok. Góllövõk: Berzeviczy (3), Mikuli,
Soós, Juhász, Tóth, illetve Dravecz (2).

Twister—Haladás 4-2 (1-1)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Nagy,
Kristóf, Szabó. Csere: Bognár T., Tóth. Haladás:
Géczi, Szántó Zs., Szalai, Szántó Z., Hollósi.
Meglepetésre a csere nélkül játszó Haladás sze-
rezte meg a vezetést. Nehezen egyenlített a
Twister, amely nem jól játszott. A második félidõ-
ben is tartotta magát a Haladás, melynek taktiká-
ja: „el a kaputól a labdát”. Végül Hollósi felesleges
cselezése hátsó emberként megpecsételte sor-
sukat, mert Kristóf megszerezte a vezetést.
Összeroppant a Haladás, és a végén sima siker
született némi fegyelmezetlenséggel párosulva.
Sárga lap: Kristóf, Szabó, illetve Szántó K., Szalai.
Piros lap: Kristóf 2 perc. Góllövõk: Tóth, Kristóf
(3), illetve Szántó K., Szántó Zs.

Enying—Taki Team 6-3 (4-2)
Vezette: Szakács I. Enying: Varga, Poór, Csányi,
Vass, Vas. Csere: Körmendi II., Nagy, Petõ. Taki
Team: Lajtos, Geiger, Vörös, Rohonczi, Lakatos.
Létszámhiányosan kezdett a Taki Team, így nem
csoda, hogy megszerezte a vezetést az enyingi
csapat. Ahogy kiegészültek, mindjárt egyenlítet-
tek. Ezután felváltva estek a gólok. Elõbb az
Enying szerzett elõnyt, de tíz másodperc múlva
egyenlített a Taki Team. Büntetõt hagyott ki az
Enying, majd egy távoli lövéssel megszerezte a
vezetést. Innentõl kezdve az volt a kérdés, hogy
az elfáradt Taki Team ellen milyen arányban gyõz-
nek. Méltóan adóztak Puskás Ferenc emlékének,
felidézve eredményben a 6-3-at. Sárga lap: Vö-
rös. Góllövõk: Vas, Csányi, Körmendi II. (2),
Nagy, Petõ, illetve Rohonczi, Geiger (2).

OMV—Krencz-nagyker 2-1 (2-1)
Vezette: Ébl M. OMV: Halasi, Zsebõk, Lengyel,
Gráczer, Killer. Csere: Domján, Fábián, Örkényi.
Krencz-nagyker: Pálinkás, Schneider J., Ragya-
móczki, Petrovics, Gyenis. Csere: Király, Schnei-
der T., Simon, Somogyi.
Jó iramú sportszerû mérkõzésen az elsõ félidõben
kialakult a végeredmény. Ennek ellenére a nézõk
jól szórakoztak, végig szurkoltak a csapatnak.
Góllövõk: Lengyel, Gráczer, illetve Petrovics.

Sárkeresztúr KIKE—Extrém 2-3 (1-0)

Vezette: Ébl M. KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger,
Szauervein, Sütõ. Csere: Madár, Visi. Extrém:
Vörös, Dévényi, Roszkopf, Horváth D., Juhász.
Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás.

Az ötödik fordulóban még a KIKE vezette a Bogárd
és Vidéke-csoport tabelláját, azóta viszont 8 pon-
tot veszített, nem beszélve arról, hogy még nem
volt szabadnapos. Második félidei játékával vi-
szont az Extrém megerõsítette vezetõ pozícióját.
Sárga lap: Horváth D. Góllövõk: Hajdinger (2), il-
letve Oszvald, Horváth D., Pálinkás.

DKS—Magnum 1-4 (0-0)

Vezette: Tóth I. DKS: Suplicz, Domján, Farkas,
Kassai, Kovács. Csere: Filotás, Somogyvári, Kele-
men. Magnum: Györök, Vinklmann, Csendes, La-
katos, Bor. Csere: Csõgör, Máté Sz.

Az elsõ félidõben nem bírtak egymással a csapa-
tok, helyzetek mindkét kapu elõtt adódtak. A má-
sodik félidõben hamar letette névjegyét a
Magnum. Kontratámadás után Bor lõtte védhe-
tetlenül kapuba a labdát, ezzel megadva az alap-
hangot. Nem is bírt a DKS vele lépést tartani, mert
egymás után még háromszor volt eredményes. A
szépítõ gól csak szépségtapasz volt. Góllövõk:
Kovács, illetve Bor (4).

Sárkeresztúr
Vidámfiúk—Miklós-Cece 3-7 (2-3)

Vezette: Tóth I. Vidámfiúk: Németh, Huszti N.,
Nyári, Horváth, Keresztyén. Csere: Huszti L.,
Huszti R., Oláh. Miklós-Cece: Takács, Kiss P.,
Klazer, Kokics, dr. Erdélyi. Csere: Farkas, Hegyi.

Alig kezdõdött el a mérkõzés, csak úgy potyogtak
a gólok, két perc alatt három. Itt vezetett elõször
és utoljára a Vidámfiúk csapata. Az elsõ félidõben
annyira támadtak, hogy a védekezésrõl teljesen
megfeledkeztek, játékuk szétesett, és a Miklós-
Cece megszerezte a vezetést, melyet a mérkõzés
végéig nem engedett ki a kezébõl. Góllövõk: Hor-
váth (2), Huszti L., illetve Klazer, Kiss P. (2), Kokics
(2), dr. Erdélyi (2).

Toledo 2005—Légió 2000-Fair Bútor
4-2 (0-0)

Vezette: Tóth I. Toledo: Horváth I., Bodoki, Csuti
T., Orosz, Balogh. Csere: Barabás, Csuti J., Kiss
A., Orbán. Légió: Meggyesi, Németh, Csuti, Egei
Zs., Mondovics. Csere: Egei J., Szilágyi Cs., Szil-
ágyi F., Huszár, Rozgonyi, Horváth Z., Csizmadia.

Öldöklõ iramban kezdõdött az alsóházi rangadó.
Távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, ered-
ménytelenül. Átgondoltabbak voltak a Toledo tá-
madásai, mégis a Légió elõtt adódott lehetõség a
gólszerzésre, de nem tudták kihasználni a helyze-
tet. A második félidõ elején szöglet után Horváth
juttatta vezetéshez a Légiót. Elõbb egyenlített a
Toledo, majd két percen belül lõtt újabb két góllal
terhelték meg a védekezésben szétesõ Légió há-
lóját, ezzel eldöntötték a mérkõzés három pontjá-
nak sorsát. Most a fiatalok a fejüket használták,
és ez vezetett eredményhez. Sárga lap: Németh,
Egei Zs. Góllövõk: Bodoki, Orosz, Balogh, Kiss A.,
illetve Horváth, Egei Zs.

Memphis Plusz—Flamengó 1-1 (0-1)
Vezette: Szakács I. Memphis: Szilágyi, Herczeg,
Takács, Lóth, Molnár. Csere: Mészáros, Szabó.
Flamengó: Lekner, Vass, Berta, Verbóczki, Gál.
Csere: Banda.

Óvatosabban kezdett a Flamengó, mégis meg-
szerezte a vezetést. Egyenlítési lehetõséget ha-
gyott ki a Memphis, melynek támadásai veszé-
lyesebbek voltak. De a góllövés? Hullámzott a já-
ték, hol az egyik, hol a másik kapu forgott veszély-
ben, az eredmény azonban nem változott. A má-
sodik félidõben a Memphis átvette a játék irányí-
tását az elfáradó Flamengó felett és sikerült
egyenlíteniük. Az utolsó percekben megrázta ma-
gát a Flamengó, de Banda óriási helyzetben hibá-
zott. A játék képe alapján az eredmény igazságos.
Sárga lap: Berta. Góllövõk: Szabó, illetve Berta.

A tabella összeállítása:
egymás elleni eredmény; több rúgott gól; a gólkü-
lönbség számít a versenykiírás szerint.

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a sorsolás-
ban megjelent idõpontot tartsák be! NE hivatkoz-
zanak az ötperces várakozási idõre.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Extrém 5 1 - 23-12 16
2. Flamengó 4 2 - 17-9 14
3. Sárkeresztúr KIKE 3 2 2 25-15 11
4. Magnum 3 1 3 21-22 10
5. Enying 3 1 2 19-13 10
6. Memphis Plusz 2 3 1 16-12 9
7. DKS 3 - 3 14-24 9
8. Krencz-nagyker 2 - 4 17-13 6
9. OMV 2 1 4 19-22 4
10. Taki Team 1 1 5 19-33 4
11. Arsenal - 2 4 9-24 2
OMV csapat összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
14 gólos: Bor József (Magnum); 9 gólos:
Hajdinger János (KIKE), Geiger Zoltán (Taki Te-
am).

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 2005 7 - - 34-13 21
2. Twister 6 - - 30-5 18
3. Légió 2000-Fair Bútor 5 - 1 32-6 15
4. Vidámfiúk 5 - 2 30-25 15
5. Miklós-Cece 3 - 3 24-23 9
6. Haladás 2 - 4 16-19 6
7. B. B. Truck 2 - 4 12-19 6
8. Spuri 2 - 5 11-29 6
9. Pusztaegresi Fiúk 1 - 5 12-15 3
10. Bad Boys 2 - 4 15-19 3
11. Vasutas - - 7 12-47 0
A Bad Boys csapat összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása
16 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 13 gólos: Hor-
váth János (Vidámfiúk), 12 gólos: Balogh Gergõ
(Toledo).
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A SZEZON EGYIK LEGJOBB
MÉRKÕZÉSE VOLT

Sárszentmiklós—Velence 3-3 (1-2)
Sárszentmiklós: 300 nézõ, vezette: Ró-
zsa. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A.,
Bodó, Palotás, Szarka, Csanaki, Deák
(Szabó L.), Markovics, Tóth, Szabó Z.
(Tórizs), Král (Bakos).
Velence: Krencz, Király, Szaniszló,
Keller, Janicska (Kiss), Csanádi J. (Si-
mek), Tóth, Csábi, Kõvári, Németh, Kö-
kény.
Nagyszerû idõben, jó talajú pályán,
gyászszünettel kezdõdött a mérkõzés
Puskás Ferenc emlékére.
Csapatunk az elsõ 20 percben kereste ön-
magát a kifejezetten jó játékerõt képvise-
lõ vendégek ellenében.
A velencei csapat igazi rutinos játékosok-
ból áll, akik közül többen az NB I-et is
megjárták. Mikor már úgy tûnt, hogy ma-
gára talált csapatunk, jött a hidegzuhany:
a 21. percben Kõvári futott „lyukra”, és
14 méterrõl kilõtte a hosszúsarkot, 0-1.
A 31. percben Tóthot a jobb oldalon üre-
sen hagytuk, és õ élt a lehetõséggel, majd
a hálóba lõtt, 0-2. Ekkor a hazai szurko-
lók közül többen temették csapatunkat,
bár az igazat megvallva én is kezdtem
félni egy nagy zakótól.
A 36. percben Král Laci megrázta magát
cseleivel, elfektette az egész vendégvé-
delmet, és a hálóba lõtt, 1-2. Jókor jött a
gól, mely szemmel láthatóan lélektani
volt.
A II. félidõt nagy lendülettel kezdte csa-
patunk, és kifejezetten támadó futballt
játszottunk.
Az 53. percben elõre lõtt labdára Krencz
és Szaniszló érkezett, melyet utóbbi a ka-
pus mellett a hálóba fejelt (öngól), 2-2.
A 63. percben Papp Z. rosszul öklözte ki a
labdát, mellyel a védõink nem tudtak mit

kezdeni, így az elsõ lövést még blokkol-
tuk, de a lepattanót Kökény 13 méterrõl
könyörtelenül értékesítette, 2-3.
A 66. percben Markovics lövését bravú-
rosan védte Krencz, a lepattanóra Král
érkezett, és gólt lõtt, 3-3.
A 80. percben Tórizs mélyen a védõk mö-
gül indult, azokat lefutotta, majd nagy-
szerû ütemben lõtt el a kapus mellett, de
gólját les címén a partjelzõ intésére ér-
vénytelenítette a játékvezetõ (lesrõl szó
sem lehetett). A dolog pikantériája, hogy
az elsõ játékrészben is egy kicsivel kérdé-
sesebb (de többek szerint nem lesgólt)
szintén érvénytelenített a bíró.
Összegezve a látottakat, aki kilátogatott
a meccsre, egy nagyszerû mérkõzést lá-
tott, amelyen két nyílt sisakkal játszó csa-
pat mindent megmutatott a futballról.
Mindattól függetlenül, hogy több helyze-
tünk volt, igazságos eredmény született.
Az elõzõ bajnokságban az év meccsének
tituláltam a Velence ellenit. Elmondha-
tom, hogy ez a meccs is a szezon legjobbja
volt.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Velence 0-2

Ifi csapatunk messze tudása alatt teljesí-
tett, és amilyen játékot produkáltak, ar-
ról inkább nem írok véleményt.
Befejezõdött az õszi szezon, mely nem
igazán kedvezett nekünk, de nincs ok az
elkeseredésre, mert meggyõzõdésem,
hogy amik most kifelé pattantak, a ta-
vasszal befelé mennek, és odaérhetünk a
dobogóra.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Sárosd 15 11 3 1 48-18 36
2. Velence 15 10 2 3 52-22 32
3. Kápolnásnyék 15 10 - 5 32-20 30
4. Csór 15 9 2 4 36-20 29
5. Polgárdi 15 8 3 4 22-14 27
6. Etyek 15 8 - 7 36-29 24
7. Bicske 15 7 3 5 23-17 24
8. Sárszentmiklós 15 7 2 6 29-18 23
9. Kisláng 15 7 1 7 25-33 22
10. Aba-Sárvíz 15 5 6 4 22-18 21
11. Iváncsa 15 6 - 9 25-28 18
12. Kisapostag 15 4 2 9 23-38 14
13. Szabadegyháza 15 4 2 9 22-41 14
14. Dunafém-M. 15 3 3 9 22-50 12
15. Alba Regia 15 3 1 11 17-39 10
16. Adony 15 2 2 11 23-52 8

A Femol-csoport
eredményei

Káloz—Pálhalma 1-5 (0-2)

150 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ: Ba-
logh, illetve Fehér (2), Ecsõdi, Szabó,
Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Tác-Csõsz—Sárbogárd
1-2 (1-0)

110 nézõ, vezette: Márton. Gólszerzõ:
Babai, illetve Baki, Bognár. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-2.

Szabadbattyán—Füle
0-2 (0-0)

125 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Bencsik, Bartha. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Mezõfalva—Seregélyes
0-3 (0-1)

100 nézõ, vezette: Fábián. Gólszerzõ:
Koller (2), Tömöri. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.

Cece—Elõszállás 2-1 (1-1)

80 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Kiss,
Molnár, illetve Horváth. Ifjúsági mérkõ-
zés: 4-2.

Lajoskomárom—Sárszent-
mihály 1-3 (1-1)

130 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Maráci, illetve Domján, Tóth, Csizma-
dia. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Baracs—LMSK 1-1 (1-0)

170 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Deli,
illetve Csizmadia. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

Kulcs—Mezõszilas 0-2 (0-1)

100 nézõ, vezette. Tóth B. Gólszerzõ:
Wukovics (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

A Femol-csoport
állása

1. Sárszentmihály 15 11 4 - 44-20 37
2. LMSK 15 11 2 2 31-11 35
3. Pálhalma 15 9 4 2 35-13 31
4. Lajoskomárom 15 9 3 3 33-23 30
5. Sárbogárd 15 7 5 3 36-18 26
6. Seregélyes 15 7 2 6 38-28 23
7. Baracs 15 7 2 6 25-23 23
8. Mezõfalva 15 7 2 6 22-25 23
9. Káloz 15 6 4 5 28-23 22
10. Füle 15 6 2 7 30-27 20
11. Tác-Csõsz 15 5 4 6 31-34 19
12. Mezõszilas 15 5 1 9 27-31 16
13. Cece 15 4 2 9 23-33 14
14. Kulcs 15 4 1 10 19-39 13
15. Szabadbattyán 15 2 1 12 17-54 7
16. Elõszállás 15 - 1 14 18-55 1

N Y I T O T T
T O R N A T E R E M

A K C I Ó !
Sok szeretettel várjuk a sportolni, mo-
zogni vágyókat intézményeink torna-
termébe a következõ helyszíneken és
idõpontokban:
Szent István Ált. Isk.: 2006. november
25., 9.00 és 12.00 óra között;

Sárszentmiklósi Ált. Isk.: 2006. de-
cember 2. és 9., 9.00 és 12.00 óra kö-
zött.

Intézményvezetõk
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A nagypapa karácsonyi ajándéka
Karácsony körül a nagypapák szokták a
legszebb ajándékokat vásárolni. Saját
gyerekeiknek annak idején elég volt egy
kisvasút kör alakú sínpárral, vagy egy kéz-
hez álló kisbaba, de az unokákat legtöbb-
nyire királyi módon ajándékozzák meg a
nagyszülõk. Egy igazi nagypapa addig ke-
resgél a zsebében, hogy unokáját kará-
csonyra megajándékozza, míg csak az
utolsó fillér is elõ nem kerül.
Én sem különbözöm semmiben a többi
nagyapától. Ha összeszámolom azokat az
ajándékokat, amelyeket karácsonyra ha-
zahordtam, bõven elég lenne három gye-
reknek is, pedig csak egyetlen unokám
van. Péternek hívják, 4 éves, és — elné-
zést kérek, de — a legnagyobb büszkesé-
gem. Azt mondják, hasonlít rám. De ez
nem igaz. Én sosem voltam ilyen szép
gyerek, sem ilyen okos. Õ biztos sokkal
többre viszi majd az életben, mint én. A
lányom gyereke, aki maga is csak 25 éves.
Csak néhány utcányira laknak tõlünk,
alig 10 percnyire. Micsoda szerencse ez a
nagyapának!
Bár a lábaim már elég fájósak, minden
nap felmegyek a III. emeletre, hogy lás-
sam a kicsit, és játsszak vele. Akár hiszik,
akár nem, egész komolyan elbeszélge-
tünk. Sosem fogyunk ki a témákból. Job-
ban oda tudok rá hallgatni, mint
egyébként a felnõttekre.
— Karácsonyra nem szabad csak az uno-
kádra gondolnod, János — figyelmezte-
tett a feleségem. — A lányodnak és a fér-
jének is kell valamit ajándékoznod!

Én csak dünnyögtem a magam módján:
— Amit a gyereknek veszek, az az anyjá-
nak is ajándék, a vejemnek meg már van
egy ajándékom.
— Komolyan, János?
— Persze. Karácsonyra majd megbocsá-
tom neki, hogy öt éve elvette a lányomat.
A feleségem, az okosabb, csak rázta a fe-
jét: — Nem állíthatunk oda üres kézzel,
ez még sosem történt meg. Valamit kell
ajándékoznod a lányodnak és a vejednek
is, János!
Én csak tiltakoztam: — Hisz mindig úgy
járok, hogy ha egy szép szõnyeget veszek
a lányomnak, a vejem járkál rajta, az õ lá-
ba melegszik tõle. Ha ruhát vagy kabátot
vásárolok neki, ugyan ki jár jól vele? Per-
sze, hogy a férje, hisz dicsekedhet az ele-
gáns feleségével. Ha parfümöt kap tõlem
a lányom, annak az illatát is a férje élvezi
leginkább. Mindig csak a férje és megint a
férje.
Lám, nem különbözöm a többi apától
sem. Mind ilyenek vagyunk!
— Mégis kell neki karácsonyra valami
örömet szerezned, János!
— Na jó, majd még meggondolom.
Sokáig tanakodtam magamban, azután
karácsony elõtt három nappal egyszer
csak nagyszerû ötletem támadt. Rögtön
el is mentem, és megvettem. Egy közös
ajándékot a lányomnak és a férjének.
Hogy ez eddig hogy nem jutott eszembe?!
Büszkén vittem haza az ajándékot.
— Mitõl sugárzol így, János?

— Megvettem a gyerekek karácsonyi
ajándékát.
— Nagyszerû! S mi az?
— Egy kétszemélyes színházi bérlet.
— Színházi bérlet?
— Igen. Opera és színház vegyesen. He-
tenként egy elõadás. Két hely a földszint
8. sorban.
A feleségem erre beszívta az ajkát, amit
mindig olyankor tesz, ha valami ostoba-
ságot csinálok.
— János, meggondolatlan vagy, mint
mindig.
— Ellenkezõleg! Nagyon is meggondol-
tam és mérlegeltem mindent.
— De hisz a gyerekek egyáltalán nem jár-
hatnak színházba!
— Ugyan, miért? Nem szórakozhatnak
egy kicsit?
Ha merte volna a feleségem, megkopog-
tatta volna a homlokomat: — Hisz ott van
nekik a kicsi! Õt nem hagyhatják minden
héten egy egész estére egyedül a lakás-
ban!
Erre aztán felragyogott az ábrázatom.
Átöleltem a feleségemet és azt mondtam:
— Látod, éppen ezért ajándékozok nekik
színházbérletet. Így minden héten egy-
szer át kell hozniuk a kicsit, és nálunk fog
aludni. Hát nem erre vágytál annyira?
Na, itt a zsebkendõ, töröld meg az orrod!

Jo Hanns Rösler, (C) Kitty Rösler

HÍREK VAJTÁRÓL
Felújítják a vajtai konyhát

November 13-án ülésezett a vajtai képvi-
selõ-testület. Elfogadták a 2006-os költ-
ségvetés idõarányos teljesítésérõl szóló
jelentést és a 2007-es költségvetési kon-
cepciót. Megállapították, hogy költségkí-
mélõ gazdálkodással teljesíthetõk a kitû-
zött célok. Jövõre rendbe teszik a temetõt
és felújítják a konyhát. A konyha a felújí-
tás után mindenben megfelel az uniós
elõírásoknak, és gazdaságosan üzemel-
tethetõ lesz. Jelenleg is mindent megtesz-
nek, hogy az üzemeltetés gazdaságos le-
gyen. A helyi közétkeztetés mellett egy
idegenforgalmi szervezettel kötött meg-
állapodás keretében rendszeresen fogad-
nak itt csoportokat. A tervek szerint Ce-
ce, Sáregres, Vajta iskoláinak is vállalnak
majd fõzést.
A háziorvos és a védõnõ beszámolt a
munkájáról. Meghallgatták a civil szerve-
zetek képviselõit is.
A csatorna-beruházás elõkészülete fo-
lyamatban van, egyelõre még nincs meg a

kellõ bekötésszám. A fürdõ eladásából
várható 51 millió Ft+áfa bevétele az ön-
kormányzatnak. Ez az összeg január 31-
ig folyik be a község kasszájába.

Megszûnik az ingyenes
szemétszállítás

Három év óta az önkormányzat átvállalta
a lakossági szemétszállítási díjak fizeté-
sét. Ez évi 2-3 millió Ft-ba került. A taka-
rékossági intézkedések miatt a lakosság
ilyen módon való támogatását megszün-
tetik. 2007. január 1-jétõl már a lakosok-
nak kell fizetni a szemétdíjat. A szemét-
szállítás díja lakásonként kb. havi 1000
Ft-ba fog kerülni.

Felszámolják az illegális
szemétlerakót

A községnek nincs szemétlerakó-telepe.
A Vertikál megfelelõ díjazás ellenében a
szemetet Sárbogárdra szállítja. A régi te-
lepet évekkel ezelõtt bezárták, de ott egé-
szen mostanáig áldatlan állapotok ural-

kodtak. Sokan ugyanis máig nem vették
tudomásul ezt a változást, és változatla-
nul szállítanak szemetet a régi szemétte-
lepre annak ellenére, hogy a szemét el-
szállítása nem került egy fillérjébe a pol-
gároknak. Most ezt a területet rendbe
rakták, tiltó táblákat helyeztek ki. Meg-
szigorítják az ellenõrzést is. Ha valakit el-
kapnak illegális szemétlerakáson bírság-
ra számíthat. A falut közmunkások járják
rendszeresen, felszedik a szemetet, taka-
rítják a buszvárókat. A tisztasághoz azon-
ban ez mind nem elég. A vajtai polgárok
fegyelmére, odafigyelésére is szükség
van. Felhívják mindenki figyelmét arra,
hogy a szemetet a kukákba tegyék, és ne
vigyék ki a határba. Lomtalanítási akciók
idején évente két alkalommal lesz lehetõ-
ség arra is, hogy a ház körül összegyûlt lo-
mot kitegyék az utcára, ahonnan azt a
Vertikál elszállítja. Kérik, hogy fokozot-
tan ügyeljenek a közterületek, buszvárók
tisztaságára. Ne szemeteljenek, hogy a
falu az ide érkezõ vendégeknek rende-
zett, tiszta képet mutasson, hiszen az ide-
genforgalom a település jövõjének igazi
esélye.

Hargitai Lajos
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25-én, szombaton, 19 órakor:

Taplógáz
Színes, amerikai filmvígjáték

Gyõzelem, vagy halál! Napóleon kato-
nájától ez talán még jól hangzana, de
egy autóversenyzõtõl azért egy kicsit
túlzás. Ricky viszont éppen a túlzásai-
ról ismert. Mindig gyõz, mindenre ké-
pes, hogy versenytársait leelõzze, és
mindig bátran kimondja, mit gondol.
Így aztán nem csoda, hogy önértékelé-
sét és versenyprogramját is alaposan
összekavarja egy idétlen francia, aki
fura akcentusával azt próbálja a világ
tudomására hozni, hogy nyerni szeret-
ne a következõ futamon. Ricky nem
habozik, eddigi õrületét turbófokozat-
ba kapcsolja, és veszélyes, ám teljesen
sportszerûtlen manõverekbe kezd,
hogy kiiktassa a versenytársat.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
SZIGETSZENTMIKLÓSON
SZEREPELT AZ ÉNEKKAR

Az elmúlt szombaton Szigetszent-
miklóson szerepelt a Szövetkezeti

és Városi Vegyes Kar. A Budapest szom-
szédságában lévõ harmincezer lakosú vá-
ros hajdan a magyar autógyártás fellegvá-
ra volt. De számon tartjuk Ádám Jenõ ze-
neszerzõ és kiváló zenepedagógus szülõ-
helyeként is. (December 16-án lesz száz-
tíz éve, hogy megszületett.) Népdalfel-
dolgozásait ma is szívesen énekelik a kó-
rusok. Módszeres énektanítás a relatív

szolmizáció alapján címû pedagógiai mû-
ve az ún. „Kodály-módszer” alapjául
szolgált. Gazdag zeneszerzõi munkássá-
gán, a magyar zenét népszerûsítõ tevé-
kenységén kívül számtalan énekeskönyv
szerkesztõje volt. A helyi kórus ma is min-
dent megtesz híres szülötte emlékének
ápolásáért.
Tavalyelõtti karácsonyi hangversenyünk
vendégegyüttese volt a szigetszentmik-
lósi kórus. Karnagyuk, Székely Miklós
2005-ben váratlanul elhunyt. Az énekkar
november 18-án emlékhangversenyt ren-
dezett, amelynek keretében hivatalosan

felvette volt karnagya nevét. Erre az ese-
ményre volt hivatalos a sárbogárdi kórus
is.
Meghatóan szép emlék volt. Közvetlen
hangú méltatások hangzottak el, vetített
képes összeállítást láthattunk a karnagy
és kórusa életébõl, az orvos barát beszélt
az utolsó napokról. A város polgármeste-
re tisztelgõ szavakkal adta át a névfelvé-
telt igazoló okmányt az új kórusvezetõ-
nek és a titkárnak.

Az est a három meghívott együttes és az
immár Székely Miklós Városi Kórus mû-
sorával folytatódott.
Énekkarunkat a legtávolabbról érkezõ-
nek is kijáró lelkesedéssel, szûnni nem
akaró tapssal jutalmazta a közönség.
Hogy milyen meleg fogadtatásban része-
sültünk, tanúsíthatja a már második alka-
lommal bennünket szállító kistérségi
busz vezetõje, Pordán Sándor is.
Köszönjük a lehetõséget támogatóink-
nak!

Tudósítónktól

Irodalmi est
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2006. november 29-én,
szerdán, 17 órára

„KÖDSZURKÁLÁS”
címû, Latinovits Zoltán írásaiból
és az emlékére írott versekbõl
összeállított irodalmi estjére.

Közremûködik:
Simon Aladár színész, elõadómûvész.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KIÁLLÍTÁS
A sárbogárdi Madarász József

Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2006. november 27-én,
hétfõn, 17 órára

Novák Edith iparmûvész
„Angyalok és Emberek”
címû kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Mészáros János r. kat. plébános.

Közremûködnek: Bõjtös Attila (gitár), Bõj-
tösné Fûke Veronika (ének, furulya), Ara-
nyos Ádám, Peszt Kristóf, Somogyi Réka,
Suplicz Adrienn.
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A KÖNYVTÁR
A könyvtár egy szép épület a város köze-
pén. A helyiségeiben ilyenkor õsszel kel-
lemes meleg van, a látogatót jó érzés tölti
el, amikor belép. Meghitt csend és nyuga-
lom honol a falak közt, körös-körül
mennyezetig érõ polcok magasodnak, s
ezek könyvekkel vannak tele. Megtalál-
ható ezekben a termekben a legtöbb fon-
tos mû, kézikönyv. Amit ezernyi év alatt
az emberi agy megtermelt, a legkiválóbb
fejek kiizzadtak magukból, mint gyöngy-
kagyló a gyöngyöt, az itt a polcon sorako-
zik. Mert a könyvtár, mint a neve is mu-
tatja, olyan hely, ahol könyveket tárol-
nak. Több ezer könyvet. Itt nincs más,
mint könyv és lemez.
A régi, legendás királyoknak, Krõzusnak
(Kroiszosz), Dáriusnak (Dareiosz) kincs-
tárjuk volt, ahol mázsaszámra hevert az
arany, ezüst, azt mutogatták elõkelõ ven-
dégeiknek. Nyugodtan elmondhatjuk,
hogy egy könyvtárban több kincs van,
mint az összes régi király kincsesházában
együttvéve. Csakhogy ezt a kincset lehe-
tetlen földi aranyra, ezüstre váltani, mert
szellemi természetû. A mai világban ér-
dekességnek tekinthetõ, hogy itt nem le-
het mondjuk zoknit vagy szaloncukrot vá-
sárolni, hisz megszokhattuk, hogy a leg-
több nyilvános építményben felállítják
asztalaikat az árusok. Viszont szabadon
lehet könyvet kölcsönözni, több kötetet is
egyszerre. És ingyen, ez a legfurcsább.
Csak be kell iratkozni egy csekély összeg
befizetése ellenében, és akár egy szatyor-
ra való könyvet is elvihet az ember.

Sokan, igen sokan élnek kis városunkban,
akik soha nem lépnek be ebbe az épület-
be. A lakosság többsége örökre távol ma-
rad. Viszont akik ide járnak, udvariasak,
mosolygósak. Halkan beszélnek, vagy el-
mélyülten ülnek, belemerülnek valamely
olvasmányba.
Jómagam szinte félek benyitni ide, mert
aztán alig vagyok képes kiszakítani ma-
gam abból a vonzásból, amelyet a betûk
gyakorolnak rám. Mi az a vonzerõ, az a
mákony, szinte a kábítószer hatásához
hasonlítható hatás, amelyet ezek a köte-
tekbe összeragasztott papírlapok képvi-
selnek? Nem kábulat keletkezik általa,
mint a drogoktól, inkább az ellenkezõje.
Az az elemi erõ dolgozik bennem, amely
az emberiséget emberiséggé tette: meg-
tudni valamit, amit eddig nem tudtam.
Na meg egyszerûen a kíváncsiság. A tu-
dás hatalmat ad, a tudatlanság kiszolgál-
tat, ezt sokszor leírták. De ne próbálja
senki politikai hatalomra átváltani! Na-
gyon pofára lehet esni. Itt is szellemi
hatalomról van szó. A világi politika ha-
talmasai nem nagy könyvtárlátogatók.
A város áldoz a könyvtárára. Nem tízez-
reket, nem százezreket. Milliókat. Ez a
költségvetési tétel még valamelyik elõzõ
önkormányzati felállás hagyatéka, de
máig megmaradt. Remélhetõ, hogy a jö-
võben is így lesz? A kultúra jelenlegi álla-
potában, amikor a földi kincs összes
mocskával együtt mindent elnyomó hata-
lommá vált, fontos volna ez. Õrizni azt,
ami emberré tesz bennünket.

(L. A.)

Csirketorta
Egy jénai tálat baconszalonnával kibé-
lelünk úgy, hogy a szalonna kilógjon a
tálból. Rétegezve sonkát (vagy füstlit),
reszelt sajtot, majd sózott tojásba for-
gatott csirkemellet rakunk egymásra.
Ezt ismételjük párszor. A megmaradt
tojást a tetejére öntjük, majd a szalon-
na kilógó részét ráhajtjuk a tortára. A
tál tetejére alufóliát rakunk, és 1-1,5
órán át sütjük. Amikor a hús már pu-
ha, az alufóliát levesszük, hogy megpi-
ruljon egy kicsit a teteje. Ezután ki-
vesszük a sütõbõl, és párolt zöldségek-
kel, rizzsel tálaljuk.

Edit túrótortája
Hozzávalók: a tésztához 20 dkg finom-
liszt, 7 dkg porcukor, 12 dkg margarin,
másfél evõkanál kakaó, 1 tojássárgája,
negyed csomag sütõpor, fél csomag vaní-
liás cukor.

A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 12 dkg
porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2-3
babapiskóta, 2 tojássárgája, 3 tojásfe-
hérje, fél citrom reszelt héja, 5 dkg ma-
zsola, a forma kikenéséhez zsiradék.

A tésztához valókat gyorsan össze-
gyúrjuk, két cipóra osztva legalább egy
órára hûtõszekrénybe tesszük. Köz-
ben az áttört tehéntúrót a tojássárgá-
jákkal, a cukorral, a finomra tört baba-
piskótával, a vaníliás cukorral meg a
reszelt citromhéjjal összekeverjük, és
a tojásfehérjéket kemény habbá verve
adjuk hozzá. Az egyik tésztacipót
egyenletesen, a reszelõ legdurvább fo-
kán a kizsírozott tortaforma aljára re-
szeljük, a tölteléket rásimítjuk, de
elõtte még belekeverjük az 5 dkg ma-
zsolát, és a másik cipót a tetejére re-
szeljük úgy, hogy mindenütt beborítsa.
Forró sütõbe tesszük, és 10 perc után
takaréklángon addig sütjük, amíg a te-
teje szép barna nem lesz. A formában
hagyjuk kihûlni, majd egy kés segítsé-
gével a tortakarimát lehúzzuk róla, és
a tésztát a tortalappal együtt csúsztat-
juk tálra. Porcukorral meghintjük a te-
tejét. Nagyon mutatós és finom.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

„Várván vártam az Urat,
és hozzám hajolt,
és meghallgatta kiáltásomat.”

(Zsoltárok 40:2)

Meghívó
2006. november 27-e és

december 3-a között
EVANGELIZÁCIÓS HÉT

lesz gyülekezetünkben.
A szolgálatokat végzik: november
27-e és 29-e (hétfõ, szerda) között:
Kenyeressy Károly váli lelkipásztor;
november 30-a és december 3-a (csü-
törtök, vasárnap) között: Hamar Ist-
ván ny. szolnoki lelkipásztor.
A hétköznapi alkalmak este 6 órakor a
fûtött gyülekezeti házban lesznek
(Sárbogárd, Tompa u. 41.)
A vasárnapi úrvacsorai záró istentisz-
telet délelõtt 10 órakor kezdõdik a
templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi
kórushangverseny

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt

2006. december 16-án
(szombaton), 18 órakor kezdõdõ
hangversenyünkre a sárbogárdi

mûvelõdési központba.

Fellépnek:

Nagyatádi Városi Kórus,
vezényel:

Makkosné Maronics Melinda;

sárbogárdi Szövetkezeti és Városi
Vegyes Kar, vezényelnek:

Huszics Vendelné és Huszics
Vendel. Közremûködnek: Stefkó

Mihály, a budapesti Zenemûvészeti
Egylet növendéke (hegedû); Huszics

Ibolya, a Pécsi Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanára (zongora).
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Megfejtés

kapa, Keszthely, február, Dóra,

Helyes megfejtést küldött be: Jákob Zsu-
zsanna, Sárbogárd; Jákob Mária, Sár-
bogárd; Varga Mátyás, Sárbogárd; Var-
ga Péter, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

JÁKOB MÁRIA
Sárbogárd, Tinódi út 144.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Javítsd ki a helyesírási hibákat!
Karcsi, Peti és bodri
kutya elmentek az
eröbe kirándulni.
Utjuk során csere bo-
garakat, õzikékkel és
nyúlakal találkoztak.
Amikor megszomjaz-
tak itak a hûs forás
vizébõl.

Beküldési határidõ:
2006. november 28.

Heti idõjárás

Csütörtökön nyugat felõl csökken a
felhõzet, keleten azonban még többfe-
lé várható esõ. Az ezt követõ napok-
ban megnyugszik idõjárásunk. Éjsza-
kánként többfelé képzõdik köd, amely
néhol tartósan is megmaradhat. Az or-
szág nagy részén azonban változóan
felhõs, enyhe idõre van kilátás, szá-
mottevõ csapadék nélkül. A reggeli
hõmérséklet 2—7, a nappali 7—15 fok
körül várható.

www.metnet.hu

A KISFIÚ MEG AZ ÖRDÖG
Egyszer egy kisfiú mendegélt az ország-
úton és diót törögetett. Talált köztük egy
lyukasat, és abban a pillanatban szembe-
találta magát az ördöggel.
— Igaz-e — mondta a kisfiú —, amit az
emberek beszélnek, hogy te olyan kicsiny
tudsz lenni, amilyen csak akarsz, és egy
tûszúráson is bebújsz?
— Hogyne! — felelte az ördög.
— Mutasd hát meg, bújj bele ebbe a dió-
ba! — mondta a fiú. Az ördög meg is tette
nyomban.
Alighogy bebújt, a kisfiú mindjárt betöm-
te a lyukat egy vékony gallyal.
— Most megfoglak — gondolta magá-
ban, és zsebre dugta a diót.
Ment tovább az országúton és eljutott egy
kovácsmûhelyhez. Bement, és megkérte
a kovácsot, hogy törje fel neki a diót.
— No, ez ugyan nem lesz nehéz — felelte
a kovács, fogta a legkisebb kalapácsát, rá-
tette a diót az üllõre, és ráütött, de a dió
nem törött össze. Fogott hát egy valami-
vel nagyobb kalapácsot, de ez sem volt
elég súlyos. Vett egy még nagyobbat, de
ez sem volt elég. Megharagudott a
kovács, fogta a pörölyt:
— Összetörlek én, várj csak — mondta,
és teljes erõbõl rásújtott. Szét is törött a
dió, de úgy, hogy elvitte a kohó felét, a ház

meg recsegett-ropogott, mintha mindjárt
össze akarna dõlni.
— Úgy látszik, maga az ördög volt benne
a dióban! — mondta a kovács.
— Benne is volt — mondta a kisfiú.

Norvég népmese

Mit tudunk ma a ködrõl?
A régmúlt századokban a ködöt titokza-
tos jelenségnek tekintették.
Senki sem tudta megmondani, hogy mi-
bõl áll, miért keletkezik, és mitõl oszlik
szét.
Ma már tudjuk, hogy a köd igen apró
vízcseppecskékbõl, vagy jégszemecs-
kékbõl áll. Ezeknek az apró testecskék-
nek a súlya olyan csekély, hogy csak
rendkívül lassan hullanak ki a levegõ-
bõl: a köd sokszor napokon át is fenn-
maradhat. Éppen kicsinységük miatt
egyenként nem lehet ezeket a cseppecs-
kéket meglátni, de ha sok-sok millió van

belõlük jelen, akkor a fény útjában még-
is nagy akadályt jelentenek.

Köd olyankor keletkezik, amikor a sok
vízpárát tartalmazó légtömeg erõsen le-
hûl. Ezért a köd többnyire a tél folya-
mán és leggyakrabban este szokott lét-
rejönni.

Ha a levegõ felmelegszik, a köd apró
szemecskéi elpárolognak, a köd szét-
oszlik. De mesterségesen is szét lehet
oszlatni a ködöt a levegõ melegítésével,
bizonyos vegyi anyagok kipermetezésé-
vel, vagy ultrahanghullámokkal.

Újra ÉVVÉGI AKCIÓ a FAIR 2002 Kft.-nél!
ÚJ KÁRPITOS BÚTOROK A LEGJOBB ÁRON!

Ülõgarnitúrák 10-20%-os engedménnyel.
Ágyazható kanapék, rekamiék 35.500 Ft-tól. Franciaágyak 21.900 Ft-tól. Heve-
rõk, fotelok, fotelágyak 14.000 Ft-tól. Raktárkészletbõl azonnal, illetve szövetvá-
lasztással megrendelve, 2 hét alatt készítjük el bútorát.

Január és február hónapokra, ha MOST megrendeli bútorát,
az ugyanúgy részesül az évvégi akcióban!

Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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November 25., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00
TS—Fitt-aréna 9.03 A Trianon szindróma 9.20 Mulatóhegy-Erdõbénye 9.35
Mindentudás Egyeteme 10.00 TS—Fitt-aréna 10.30 Európa kék szalagja, a
Duna 11.00 Példakép(p) 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 TS-Fitt-aréna 12.09
Izomláz 12.35 Az óceán csillaga 13.00 TS-Fitt-aréna 13.05 Huckleberry Finn ka-
landjai 14.00 TS—Fitt-aréna 14.02 Csellengõk 14.25 MaXmotor 14.52
TS—Fitt-aréna 14.55 TS 15.55 TS 18.00 Cápaveszély 19.00 Híradó 19.30 Luxor
19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Pusztaház örökösei 21.10 Ó, testvér, merre visz
az utad? 23.00 A dzsessz születésétõl napjainkig 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek
0.05 1956-2006 Emlékév — A temetetlen halott
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.40 Egy rém rendes család 14.05 Ki vagy, doki?
15.00 Eltûntnek nyilvánítva 15.50 Harmadik mûszak 16.45 Katasztrófa-nyomo-
zók 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Folytatjuk! Szombat esti láz 22.00 Bí-
borfolyók 0.05 Így készült Idegölõ 0.35 Gyilkos fertõzés 2.15 Egy rém rendes
család 2.40 Papás-mamás 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.50 Jetix 9.45 Mókás állatvilág 10.15 Kalandjárat 10.45
Stahl gyerekkonyhája 11.20 Laktérítõ 12.00 Mr. Bean 12.30 Hetedik mennyor-
szág 13.20 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25
Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10
Megatánc 23.10 Sikoly 2. 0.30 10-8: Veszélyes õrjárat 2.20 A láthatatlan ember
3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 Dózsa
György út 92.: A végjáték 22.00 Krónika 22.20 Kazamaták a Köztársaság tér alatt
23.00 Hírek, kenó 23.04 Diszkotéka 0.10 Éjszaka

November 26., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér
9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Az
utódok reménysége 11.00 Tibetben a lélek 11.30 Világvallások nyomában 12.00
Hírek 12.10 TS-Sport7 12.55 TS 14.45 Magyar elsõk 15.05 Stílus 15.30 Abszolút
16.00 „Feszti” körkép 16.30 Don Matteo 17.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 18.00 BBC
exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Pusztaház örökösei 20.25 Krém 21.25 A szólás sza-
badsága 22.30 Agatha Cristie — Gyöngyözõ cián 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek
0.25 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.45 Receptklub 10.00
Játék 11.15 Isteni sugallat 12.00 Híradó 12.10 Dawson és a haverok 13.05
Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 14.05 Egy rém rendes család 14.35 Seven
Days — Az idõkapu 15.35 Trópusi nyomozók 16.10 Egy rém rendes család
16.35 Döglött akták 17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Beépített szépség 22.10 Heti hetes 23.25 Oroszlánbarlang 1.20 Portré 1.50
Papás-mamás 3.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.10
Jetix 9.50 Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30
Knight Rider 13.25 Monk — Flúgos nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Jake 2.0
16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.10 Csajok a csúcson 2. 22.55 Képírók
1.00 Sokszínû egység 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Nép-
dalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 56 szabad-
ságharcosa, a „svéd” erdõmérnök 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport-
világ 19.30 Esti mese 19.40 Operettfelvételek 20.04 Egy rádiós naplójából 21.07
Közvetítés a Radnóti Színházból: Nóra 22.00 Krónika 23.50 Csordás Klára grieg
dalokat énekel 0.10 Éjszaka

November 27., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.30 A szólás szabadsága 13.05 Napló 56 13.10 Roma Magazin
13.35 Domovina 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.00 BBC-exkluzív
15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05
Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó
19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Best-
seller 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45
Könyveskép 0.10 Brassói pályaudvar
RTL KLUB: 5.30 WS-teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.15 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15

Gyõzike 22.10 Menekülés Absolomból 0.25 Reflektor 0.40 Bundesliga 1.55 Egy
rém rendes család 2.20 ITTHON 2.35 AutóMánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 11.05 Észbontó 13.05 Mozidélután
14.55 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jó-
ban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 22.20
Star Trek — Nemezis 23.50 Tények este 1.20 Csillagkapu 2.15 Sebek 4.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Heródes napjai —
Sütõ András naplójegyzetei 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Visszagalopp — Acél Géza
önéletrajzi poémája 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

November 28., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.35 Csellengõk 12.00 Híradó 12.30 Kék fény
13.05 Napló 56 13.10 Srpski ekran 13.35 Unser Bildschirm 14.05 Példakép(p)
14.10 Szívek szállodája 15.00 Fõtér 15.50 Bartók 125 16.00 Emeljük fel szívün-
ket! 16.05 Katolikus krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55 Példakép(p) 17.00 Hír-
adó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.30 Valami Hungary 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló
56 23.40 BLIMP ezredes élete és halála
RTL KLUB: 5.30 WS-teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.05 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.40 Reflektor 23.55 Igaz történetek 2.00 Maffiózók 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.05 Észbontó 13.10 Mozidélután
15.25 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jó-
ban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 Az angyal 23.40 Tények este 0.10
Moziverzum 0.40 Good Bike 1.10 Sírig tartó barátság 2.00 Egérút 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Heródes
napjai 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos recept
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Visszagalopp 21.05 Vallási híradó 21.35 Népzene 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy
mesterek 0.10 Éjszaka

November 29., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.30 „Feszti” körkép 12.00 Híradó 12.30 Kedd
21 13.05 Napló 56 13.10 Hrvtska 13.35 Ecranul nostru 14.05 Példakép(p) 14.10
Szívek szállodája 15.00 Kormányváró 15.30 Alkotóház 15.55 Bartók 125 16.05
Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Napló
56 17.25 BÛVÖLET 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXI 20.05 Egy páratlan páros 21.05 Frank Riva 22.00 Szerda este 22.30 Az én
TV-m 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Az
alagút
RTL KLUB: 5.30 WS-teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 13.40 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35
Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te
vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szökés 22.10 Gyilkos
elmék 23.05 A Fõnök 0.10 Reflektor 0.25 Kamikaze 2.00 Maffiózók 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.05 Észbontó 13.05
Mozidélután 14.55 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív
19.35 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 Született feleségek 22.15 Egy rém
rendes család Budapesten 22.50 Vak igazság 23.50 Tények este 0.20 Nyafka X
1.55 A bûn nyomában 2.50 Szortírozott levelek 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20 Tetten
ért szavak 11.33 Heródes napjai 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Di-
gitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Visszagalopp 21.05 Magyarok a nagy-
világban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka
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November 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.05 Baba Tévé 11.35 Valami Hungary 12.00
Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Napló 56 13.10 Slovenski utrinki 13.35 Együtt
14.05 Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Állatkölykök 15.55 Bartók 125
16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20
Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05
Számûzött forradalom 21.05 Frank Riva 22.00 Csütörtök este 22.35 Panoráma
23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS-teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Szeszélyes 22.20 Üsd, vágd, focizzál! 23.50 Házon kívül 0.30 Reflektor 0.50
Infománia 1.20 Maffiózók 2.10 Házon kívül 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.05 Észbontó 13.25 Mozidélután
14.55 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jó-
ban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 Tornádó — Az ég haragja 23.00 A médium
24.00 Az ügy 0.30 Strucc 1.00 Tények este 1.30 Hasfelmetszõ.com 3.15 Aktív
3.45 Két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Heródes napjai 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Tár-
salgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Visszagalopp 21.06 Ko-
pogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Ez is, az is 0.10 Éjszaka

December 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 12.00 Híradó 12.30
Panoráma 12.50 Napló 56 12.55 Nyugalom völgye—Parádfürdõ 13.15 Sorstár-
sak 13.40 Sírjaink hol domborulnak? 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája
15.00 Regióra 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00
Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Sinkó László 21.05 Frank Riva 22.00 Péntek
este 22.30 Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló
56 23.45 A vágy törvénye
RTL KLUB: 5.30 WS-teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.35 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Lost—Eltûntek 22.10 Odaát 23.10 Rovarinvázió 0.50 Reflektor 1.10 MeneTrend
1.35 Egy rém rendes család 2.05 Maffiózók 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szó-
da 10.10 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.50 Mozidélután
15.25 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 MEGATÁNC+ 19.05 Aktív 19.35 Jó-
ban-rosszban 20.15 Áll az alku 21.15 Tornádó-Az ég haragja 23.00 Tények este
23.30 A sejt 1.40 Mister Sterling 2.30 Aktív 3.00 Az ügy
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Heródes napjai 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház félórája 14.10 Péntek
kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Hol-
napra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Visszagalopp 21.05 Tetten ért sza-
vak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy ha-
zában 0.10 Éjszaka

Gazdák tájékoztatása
A kukorica Fejér megye fõnövénye, a szántóterület 35%-át foglalja el
(a búza 30%). A betakarítás a vége felé közeleg, a 88.110 ha 95%-át
takarították be 8,3 t/ha-os átlagterméssel, amely Tolna és Baranya
mellett a legjobb országos eredmény. A megyénkben gazdálkodók-
nak egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a sorsa a november 1-jén
hatályba léptetett új, a korábbihoz képest jelentõsen megszigorodó
intervenciós kukoricaszabványnak, amely ellen a kormány az EU bí-
róságához fordul.
A bevezetést követõen a nedvességtartalom 14,5%-ról 13,5%-ra, a
hõsérült szemek aránya 3%-ról 0,5%-ra, a törtszemek aránya 10%-ról
5%-ra csökken, valamint új paraméterként jelent meg a hektoliter-
súly 71 kg/hl értékkel. Ezek miatt kétségtelen tény, hogy lényegesen
nehezebb lesz megfelelni az intervenciós kritériumoknak.
Az alacsonyabb nedvességtartalomra történõ szárítás kedvez a
hosszabb eltarthatóságnak, ugyanakkor növeli a szárítási költsége-
ket, valamint törékenyebb is lesz tõle a kukoricaszem. A
törtszemtartalom csökkentése megoldható precízebb tisztítással, de
nõ a tisztítási melléktermékek aránya, nõ a rostaalj mennyisége. A
hõsérült szemek arányának csökkentése csak jó minõségû szárító-
berendezéssel és a technológiai fegyelem betartásával végzett ter-
ményszárítással érhetõ el, de célszerû a kukorica betakarításánál
megvárni a természetes száradást, amennyiben erre van mód.
A hektolitersúly alapvetõen függ a fajtától és termõhelytõl, de jelen-
tõs hatást gyakorol rá az adott év csapadékossága, a betakarításkor
meglévõ szemnedvesség-tartalom. A magas víztartalommal szárító-
ba került kukoricaszemek nem töppednek össze, hanem szivacssze-
rûen száradnak ki, amely értelemszerûen rosszabb fajsúlyt jelent.
A legnagyobb probléma az új szabvány bevezetésével az, hogy a ter-
melõk nem tudtak rá felkészülni; már csak a termés betakarításakor
szereztek arról tudomást, milyen paramétereknek megfelelõ vetõ-
magot kellett volna tavasszal elvetniük.
A szabvány szigorodása jelenleg nem okoz gondot a gazdáknak, mi-
vel a megtermett mennyiség kb. 1/3-a minden további nélkül megfe-
lelne az elõírt paramétereknek, de ami a legfontosabb: a kukoricára a
betakarítás kezdete óta folyamatosan keresleti piac mutatkozik,
amely 2-3 euróval meghaladja a 101,3 euró/t intervenciós árat,
27-28 eFt tonnánként.
Az intervenciós felajánlások ellen hat az a kedvezõ tény is, hogy me-
gyénkben jelentõs kapacitású bioetanol-üzemek épülnek, melyek
kukoricaszükségletét a jövõben ki sem lehet majd elégíteni a megyé-
ben megtermõ készletekbõl, ez pedig tovább növeli a keresletet a ku-
korica iránt.

Lajkó Ákos hivatalvezetõ,
FVM Fejér Megyei Földmûvelésügyi Hivatal
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasználá-
sú hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecslés-
sel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó.
Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika 06
(20) 924 3830. (0921735)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi
vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605, 06 (25)
476 229. (0878551)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70)
369 0476.

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órától a sárbogárdi mûvelõdési
házban. Fûrész József. 06 (30) 290 3744, 06 (25)
461 303. (0921595)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával, akár
kiszállítással kaphatók. Tel.: 06 (20) 9475 970.
(0921649)

Lambéria 998 Ft/m2; hagyományos parketta
1998 Ft/m2-tõl; akác kerítésléc 199 Ft-tól. Tel.: 06
(20) 9475 970. (0921649)

Szobatiszta kismacskák gazdit keresnek. Tel.:
06 (25) 462 331.

Sárbogárdon négyszobás családi ház eladó az
Úttörõ u. 3. szám alatt. Irányár. 13 millió Ft, 06
(70) 459 3167. (0921895)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0214823)

Pusztaegresen, Rákóczi 18. szám alatt 2 szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó; 06
(25) 470 699. (0921593)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Irányár: 5,8
millió Ft; 06 (20) 468 1344. (0214898)

Eladó Hantoson háromszobás, gázkonvektoros
téglaház. Irányár: 11,7 mFt. Tel.: 06 (30) 324
2288. (0214893)

Hosszú távra gipszkartonszerelésre és
gipszkartonglettelésére szakmunkásokat kere-
sünk. Tel.: 06 (30) 851 6502. (0214892)

Kereskedelmi végzettséggel állást keresek. Tel.:
06 (20) 251 3673. (0214891)

Ülõgarnitúra, konvektor és fém nyílászárók el-
adók. Tel.: 06 (20) 450 3285. (0214889)

Kft. hirdetésszervezõket keres. Érd.: 06 (20) 4463
176. Fényképes önéletrajzzal: 7000 Sárbogárd,
Köztársaság út 147/a.
Sörözõbe fiatal nõi pultost felveszek, lakást bizto-
sítok; 06 (30) 621 0638. (0214927)

Hitelek, hitelkártyák, személyi hitelek, jövedelem
alapú hitelek; 06 (20) 961 2294. (0214924)

Sárbogárd központjában építési telek eladó. Tel.:
06 (30) 225 2067. (0214923)

Ócskavasat (mosógép, radiátor, gáztûzhely)
vashulladékot és roncsautót vásárolnék; 06 (20)
329 2694. (0214922)

Személyautókat vásárolnék bontásra magas
áron; 06 (20) 329 2694. (0214922)

Szeretné maga és családja kozmetikumait ked-
vezõ áron megvásárolni? Tel.: 06 (20) 394 2372.
Sürgõsen eladó új építésû családi ház családi
okok miatt; 06 (70) 534 8326. (0214921)

Kétszintes családi ház eladó; 06 (20) 413 7082.
(0214919)

1 db, kb. 250 kg-os süldõhízó eladó Rétszilason.
Tel.: 06 (25) 460 418. (0214917)

15 fõs busz kül- és belföldi utakra rendelhetõ.
Etelvári: 06 (70) 334 9149. (0214949)

Tollpaplan-készítés! Sárszentágota, Széchenyi
út 5/B., Pákolicz Árpádné; 06 (25) 476 051. (0214948)

MÁV EUR-raklap felvásárlás. Sárbogárd, Árpád
u. 114.; 06 (30) 236 4977.

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0214933)

Malacok eladók Nagylókon; 06 (25) 460 615.
(0214961)

Lakás eladó az Árpád-lakótelepen, 24/3, IV. eme-
let; 06 (30) 210 0370. (0214959)

2500 m2-es telek eladó egyben vagy külön. Tel.:
06 (25) 463 621. (0214958)

14 lakásos társasházba vízórák beszerelésére, ki-
vitelezésére árajánlatot kérünk. Határidõ: novem-
ber 30. Érdeklõdni: 10-18 óráig a 06 (20) 2632
633-as telefonszámon. (0214513)

400 fõs lakodalmi sátor- és edénykölcsönzõ tel-
jes felszerelése eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Ér-
deklõdni lehet a 06 (30) 3777 690-es telefonszá-
mon.

Gobelin képek és étkészlet eladó; 06 (20) 379
4369. (0214985)

Ló gondozására ottlakással férfi munkaerõt kere-
sek. Tel.: 06 (30) 9394 711. (0214983)

155x70-es új téli gumi és 90%-os nyári gumi el-
adó. Tel.: 06 (30) 580 6076. (0214983)

Kötelezõ biztosítás! Többféle bank termékei egy
helyen! Érdeklõdni: 06 (30) 568 3974. (0214982)

Jó állapotú sarokülõ-garnitúra eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 974 2723. (0214981)

Suszterhegyen szõlõ, szántóföld, présház eladó;
06 (25) 462 289, 06 (30) 248 1046. (0214976)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes házhoz-
szállítással eladó. Tel.: 06 (20) 336 7067. (0214973)

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.

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

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

ÁTKÖLTÖZTÜNK!
A Piac téri ULMER-divat a Plusszal

szemben, a farmerboltban.

FÖLDLABDÁS EZÜSTFENYÕK ELADÓK.
TEL.: 06 (30) 497 2414.

SZOLÁRIUM, KOZMETIKA, MASSZÁZS.
BB Szépségház, 06 (30) 902 9835. (0921904)

FODRÁSZAT NYÍLT
A BB SZÉPSÉGHÁZBAN. Bejelentkezés:

06 (30) 640 7676-os telefonszámon.(0921685)

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ
Sárbogárd, Kossuth u. 9.

SZOLÁRIUM (csöveket cseréltünk).
06 (30) 9644 322.

FODRÁSZAT:
természetes, göndör haj kisimítása;

06 (20) 582 0418.
KOZMETIKA: 06 (20) 340 4527.

MANIKÜR-PEDIKÜR-MÛKÖRÖM:
paraffinos kézápolás; 06 (30) 3808 330.

OLCSÓ ÁRUK BOLTJA!
MEGÚJULT ÁRUKÉSZLET,

KARÁCSONYI AKCIÓ,
FENYÕFADÍSZEK 60 FT/DB-TÓL.

Ady E. út 204., a Robifon mellett. (0214945)

UKRÁN TERMÉSZETGYÓGYÁSZ JÖN
SÁRBOGÁRDRA JÖVÕ HÉT PÉNTEKÉN!

Dr. Voll-féle számítógépes módszerrel
feltérképezi a test egészségi állapotát.

Idõpontot kérhet: 06 (30) 902 9835. (0214986)

GYÓGY-, FRISSÍTÕ-, ZSÍRÉGETÕ
MASSZÁZS!

KLEIN MÁRIA GYÓGYMASSZÕR,
Sárbogárd, Kossuth u. 9., 2/3. Telefon: 06

(25) 462 553, 06 (70) 3307 255.

KARÁCSONYI
ENGEDMÉNYES VÁSÁR

A SÁRBOGÁRDI
SZÕNYEGÜZLETBEN

5-10-15%-os engedmény
egyes szõnyegekbõl, PVC-padlókból,

szegett szõnyegekbõl, tapétákból
december 23-ig, a készlet erejéig.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.,
a Gréta Bútor udvarában.

Nyitva: H-P.: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig
Telefon: 06 (25) 463 587

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 730 Ft
VIVALITY sampon 250 Ft
AMODENT fogkrém 150 Ft
JOHNSON'S tusfürdõ nõi 290 Ft
SILAN öblítõ 1 liter 380 Ft
OB 16 darabos 399 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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A miklósi KAPOLY TÁPBOLT,
a keverõüzem mellett (Vasút u. 2. szám alatt), új néven,

megújult árukészlettel várja régi és új vásárlóit.

Néhány termékünk a választékból:
(20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók):

süldõ/hízó koncentrátum 20 kg régi ár: 2215 Ft

AKCIÓS ÁR: —10% ÁRENGEDMÉNY: 1994 FT
süldõ dercés 20 kg 1281 Ft,
hízó dercés 20 kg 1192 Ft,
zabos-borsós granulát 40 kg 2447 Ft,
egységes kedvenc granulát+dercés 40 kg 2322 Ft,
tejporos malactáp 20 kg 1660 Ft,
szoptatós kocatáp 40 kg 2759 Ft,
tojótáp 20 kg 1298 Ft,
búzakorpa 30 kg 807 Ft.

NYALÓSÓ — szelénes 52 Ft/kg, tehén 96 Ft/kg,
hízómarha 61 Ft/kg, ló 125 Ft/kg, juh 68 Ft/kg.

SZÓJA KAPHATÓ KEDVEZÕ ÁRON!

KUKORICA-FELVÁSÁRLÁS 33.000 Ft/tonna. Jelentkezni
a fenti címen vagy az alábbi telefonszámon: 06 (20) 933 2825

VITA-PIG Kft.
Nyitva: H-P: 7.30-12 óráig,

13.30-17 óráig, Szo.: 7-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 933 2825

SZÁMLANYITÁSI ÉS
BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ

A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL!

* Díjmentes lakossági folyószámlanyitás.

* Ingyenes bankkártya-igénylés.

* 3 hónap után folyószámla hitelkeret igényelhetõ
2 havi rendszeres jóváírás összegében.

* Díjmentes vállalkozói folyószámlanyitás.

BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ

* MEGTAKARÍTÁSI BETÉTSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

* LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

(Az akció 2006. december 31-ig nyitott számlákra, igényelt
bankkártyákra és elhelyezett betétekre vonatkozik!)

MALACTÁPSZER —
5 napos kortól adható!
20 kg ára: 2.693 Ft.
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Kérdezték

Szárító a Bem utcában
Töbörzsökrõl, a Bem utcából panaszolta
egy lakó, hogy az utcában, az Esze Tamás
utca végén, a lakóházak között mûködik
egy gabonaszárító. A szárító és az éjszaka
is közlekedõ tehergépjármûvek miatt
nagy a zaj. Ráadásul a szárító tulajdonosa
nem kért engedélyt a környékbeli lakók-
tól az építéshez. A panaszos azt kérdezte,
van-e engedélye a tulajdonosnak erre?
Dr. Krupa Rozáliát kerestem föl elõször
a kérdés kapcsán. A jegyzõ úgy nyilatko-
zott: nincs tudomása arról, hogy oda épí-
tési engedélyt adtak volna. Ígérte, hogy
utánanéz a dolognak.
A szárító két közvetlen szomszédjához is
bekopogtattam, akik elmondták: enge-
délyt nem kért tõlük a tulajdonos, de õket
nem zavarja az építmény sem éjszaka,
sem nappal, mert nem olyan zajos; a la-
kásban nem lehet hallani. Az egyik lakó
megfogalmazta: valamibõl mindenkinek
meg kell élni. Meg kell becsülni azt, ha
valaki nem lopással, hanem tisztességes
munkával keresi a kenyerét. Megértéssel
és türelemmel kell viseltetni egymás és
egymás munkája iránt.

Molnár László gazdálkodó, a szárító tu-
lajdonosa elmondta: egy mobil szárítót
mûködtet a szóban forgó területen, ami-
re nem kell építési engedély, hiszen bár-
hol elhelyezhetõ. Viszont, hogy védje az
esõtõl a gépezetet, emeltek fölé egy vas-
vázas tetõt, és köré USB-lapokat szerel-
tek föl. Erre a tetõre valóban nem volt en-
gedélye. Pontosabban még az engedély
megkérése elõtt fölhúzták a tetõt, mert
elkezdõdött a termelési szezon, és szük-
ség volt rá. Elismerte, hogy ebben való-
ban vétett, de hozzátette: a területet a
rendeltetésének megfelelõen mezõgaz-
dasági célokra használja. Éjszaka nem
mûködik a szárító éppen azért, hogy a la-
kókat ne zavarja.
A hivatal részérõl már megkeresték a
vállalkozót, és — mivel a fennmaradási
engedéllyel tetemes bírság járna — amíg
nem lesz meg az építési engedélye, le kell
bontania az építményt.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

SÓ
Hasznos dolog a régi, népi hagyomá-
nyokra emlékezve egyszerû házi gyógy-
módot keresni apró bajainkra, és nem
rögtön az orvoshoz szaladni. Így voltam
ezzel a minap én is.
Valamelyik éjjel arra ébredtem, hogy fáj
a bal fülem. Ismerõs volt, mert gyerekko-
romban volt már középfülgyulladásom.
Hamar melegítettem 30 dkg sót zomán-
cos lábaskában. Amíg kerestem egy al-
kalmas ruhadarabot, hogy belecsomagol-
jam, már forró lett. Nem akartam lóbálni,
ezért a párnámra tettem, jól átmelege-
dett, így kétfelõl érte a fejemet a fülemen
keresztül a jó, száraz meleg. Lazán kötöt-
tem a ruhába, így negyed órán keresztül
meleget tartott. Reggel azon csodálkoz-
tam, mit keres az asztalon az a szokatlan
bugyor. A kihûlt só volt.
A torokfájást is lehet sóval gyógyítani. 6
éves gyerek már tud figyelni, ha langyos
vízbe sót teszünk és gurguláztatjuk. Per-
sze elõször só nélkül gyakoroltassuk. Re-
kedtség esetén száraz dunsztkötést alkal-
mazva kiiktatjuk a kemikáliákat. Egy
nagy zsebkendõt bevizezünk, kellõen la-
zítjuk, ráteszünk egy száraz sálat, azt is
úgy, hogy el ne csússzon, reggelre kiderül,
hogyan dolgoztunk.
Öreganyáink hatásosan alkalmazták a
disznózsírt is. Ha nagyon hörög a gyerek,
a mellkasát házi disznózsírral be kell ken-

ni filmrétegnyi vastagságban. Ha már fel-
szakadt a köhögés, reszelt almát fogyasz-
szon kellõ hõmérsékleten elõmelegítve,
ez végigmossa az emésztõcsatornát.
Több helyen hallottam már, hogy beteg a
kisgyerek, ki sem mozdulhat a szobából,
és bármi kis baja van, rögtön ágyba dug-
ják. Magas láznál, súlyos betegségnél ez
érthetõ. Akkor viszont gyakrabban kell
szellõztetni, hogy a beteg gyógyító, friss
levegõhöz jusson. Lábadozó beteg már
pár percre kimehet a levegõre, persze, ha
nem füstölnek a közelben. Úgy tanultuk
egészségtan órán, hogy ilyenkor átfrissül
a tüdõ.
Én nem bírnám ki egy napig sem, hogy ki
ne menjek a friss levegõre. Lehet, hogy
szakmai ártalom, mert -20 °C-os hideg-
ben és 40 °C-os melegben is szabadban
dolgoztam az életem során.
Jó egészséget kívánok!

Heksziné

KÖSZÖNET
a segélycsomagért

Megköszönjük Lakatos Györgynek és
csapatának, a cigány kisebbségi ön-
kormányzatnak, hogy a nagycsaládos-
ok segélycsomagokat kaptak, és õk ki
is hozták nekünk.

Gergely közi lakosok

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

HINGYI JÁNOS
temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Ruhaadomány-
osztás

2006. november 24-én
(pénteken), 9.00–11.00 óráig

a Sárbogárdi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál (Sárbogárd,
Ady E. út 162.) (Kérjük, hogy reklám-
szatyrokat hozzanak magukkal!)


