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FÜLESBAGLYOK
Amíg a lomb fenn volt a fákon, nem lát-
tuk õket. Pedig sok bagoly él Sárbogár-
don. Mivel éjszakai vadászok, ezért nap-
pal csak az alvóhelyükön lehet õket felfe-
dezni. Az idõsek otthonánál lévõ nagy fá-
kon nyugalmas otthonuk volt. A Hõsök
terén is fészkel néhány, sokkal zaklatot-
tabb körülmények között. Emlékezhe-
tünk rá: a Bogárdi Napok idején a megri-
adt kisbaglyok kiestek a fészekbõl. A Ba-
ross utcában Sándor Endre fogta az
egyiket pártfogásába.

Egyik olvasónk a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola mellett sétálva vette észre,
hogy egy nyírfán tizenhat fülesbagoly
szundikál az ágakon. A lombját vesztett
fákon mozdulatlanul gubbasztó baglyok
különös látványt nyújtanak. Nappal, ha
megzavarják alvóhelyén, gyenge látása
miatt védtelen és nem tud úgy tájékozód-
ni, mint éjszaka. Aki látja õket, ne zavarja
meg a nyugalmukat. Örüljünk annak,
hogy a természet egy kis darabja itt van a
városban.

Ezek a ragadozó madarak nagy hasz-
nunkra vannak. Általában egérjárta vidé-
keken tanyáznak nagy számban. Ahol sok

a fülesbagoly, egészen biztos, hogy sok az
egér és egyéb, az ember számára nagy
kárt okozó rágcsáló. Nem véletlen, hogy
Sárbogárdon sok fülesbagoly él. Köztu-
dott, hogy már a múlt században is Bo-
gárd volt a „disznók fõvárosa”. A kukori-
ca- és gabonatermesztéssel foglalkozó la-
kosság mindig sok állatot tartott, az álla-
tok mellett pedig elszaporodnak a rág-
csálók, az egerek, patkányok. Ezek legha-
tékonyabb pusztítói pedig az éjjel vadá-
szó fülesbaglyok. Éles hallásuk a dene-
vérhez hasonlóan segíti a baglyokat az
éjszakai tájékozódásban, így könnyedén
elkapja a táplálék után szintén éjjel járó
rágcsálókat.

Hargitai Lajos

SZOLGÁLTAK ÉS VÉDTEK…SZOLGÁLTAK ÉS VÉDTEK…
A Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság a Két
Kovács vendéglõben
rendezte meg szom-
baton a nyugdíjas
rendõrök és az állo-
mány aktív tagjai-
nak találkozóját.

(Írásunk
a 7. oldalon olvasható)
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Karöltve a fogyatékkal
élõkkel

Megvitatta a testület a fogyatékosügyi
koncepciót, melynek felülvizsgálatában
részt vettek a fogyatékkal élõk szerveze-
teinek képviselõi is. Az õ kezdeményezé-
seiket — hogy a város mûködtesse a
weblapot az információhoz jutás végett;
az Orova elõtti gyalogátkelõhelynél a jár-
daszegélyt rézsûsre alakítsák ki, és a zeb-
rák mellé sárga, illetve hangos lámpák
kerüljenek; vegye fel az önkormányzat a
foglalkoztatókkal a kapcsolatot a fogya-
tékkal élõk munkahelyteremtése érdeké-
ben, és hozzanak létre egy szociális ke-
rekasztalt — támogatták a városatyák.

Megvan a jövõ évi
munkaterv

Szavaztak a testület jövõ évi munkatervé-
rõl is, melynek kapcsán többen is kifejtet-
ték, mirõl lehetne még jövõre tárgyalni.
Dr. Szabadkai Tamás azt forszírozta,
hogy a körzet országgyûlési képviselõje
évi két alkalommal számoljon be a testü-
letnek a munkájáról.
Gábris István: Jó lenne, ha a 2007-es
költségvetésben bizonyos összeget ter-
veznénk a külterületi utak rendezésére,
és figyelnénk a pályázatokat.
Juhász János: A mostani utak elhelyez-
kedése legtöbbször köszönõviszonyban
sincs azokkal a földrajzi pontokkal, ahol
el kellene helyezkedniük. Az országgyû-
lési képviselõhöz 23-24 település tarto-
zik. Nem tartom helyesnek kétszer ideci-
tálni és politikai szempontból kóstolgat-
ni.

Génmanipuláció

Bártfai Antal egy civil fórum kialakításá-
ra tett javaslatot, amelyben az önkor-
mányzat megismerheti a helyi civilek
szándékait, és esetleg segíteni tudja azt,
amit a civilek a város érdekében kívánnak
megvalósítani. A külterületi utak helyre-
állításában, karbantartásában véleménye
szerint szívesen részt vesznek azok is,
akik használják az utakat. Viszont ezt az
önkormányzatnak kellene összefognia,
szerveznie. Más: az országban sok helyen
génmanipulált növényektõl mentes öve-
zeteket alakítanak ki. Sok önkormányzat
kapcsolódott ehhez az elképzeléshez.
Sárbogárd és térsége is csatlakozhatna.

Gábris: Nagyon nehéz ebben állást fog-
lalni, mert a gazdáknak eltérõ a vélemé-
nyük.

Hármast kapott
az önkormányzat

Érdekes olvasmány a közmûvelõdési fel-
adatellátásról szóló jelentés. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Közmûvelõ-
dési Osztálya által készített anyagban a
vizsgálatot végzõ szakfelügyelõ megálla-
pítja: a város számára fontos ugyan a köz-
mûvelõdés helyzete, az önkormányzat a
civil szférában is segítõkre talált. Azon-
ban a kulturált, jól felszerelt közmûvelõ-
dési terek kialakítására, az infrastruktu-
rális háttér megteremtésére még nem
fordított kellõ anyagi erõt, amire viszont
nagy szükség lenne.
A testület döntött arról, hogy felhívja a
Sárbogárdi Kistérségi Társulás figyel-
mét: vizsgálják meg a kulturális intézmé-
nyek kistérségi szinten való mûködteté-
sének lehetõségét, és ezek alapján dol-
gozzanak ki egy kistérségi közmûvelõdési
koncepciót. A testület megfontolja an-
nak lehetõségét, hogy a sárszentmiklósi
klub a Sárszentmiklósi Egyesület irányí-
tása alatt mûködhessen tovább.
A civil bizottság javasolta, hogy a 2007.
évi költségvetésben a mûvelõdési köz-
pont támogatását 1 millió Ft-tal emelje
meg a testület.
Juhász: Miután még egy stóc kifizetetlen
számla van az önkormányzatnál, és 4.000
Ft maradt a számlán, semmi szín alatt
nem tartom reálisnak ezt az 1 millió Ft-
ot, legfeljebb az infláció mértékével meg-
egyezõ emelést.
Dr. Krupa Rozália: A mûvelõdési ház
szerzõdése tartalmazza az infláció mérté-
kének megfelelõ emelést.
Juhász: Kiemeltem, hogy legfeljebb,
mert tavaly is, amikor felzaklattuk, le-
mondott az emelésrõl.
Pedagógus Varga László: Én kívülálló-
ként sajnálom, hogy Horváth István és a
városi könyvtár vezetõje nincsenek itt.
Feltételezem, hogy az anyagot nem kap-
ták meg. István, meggyõzõdésem, vissza
fogja adni az üzemeltetést a városnak, ha
ezt a támogatást nem kapja meg. Ez az 1
millió Ft-os összeg a jelenlegi meglévõ
nagy lukakat is csak részben takarja be.
Dr. Szabadkai: Nem méltányos dolog a
Horváth Pistával szemben, hogy õ nem
tudta elmondani itt a véleményét. Ha va-

lóban azt fontolgatja, hogy visszaadja a
mûvelõdési ház mûködtetését, akkor le
kellene ülni vele beszélgetni.
Juhász: Biztos vagyok benne, hogy van
erre jelentkezõ, én azt nem is tartom he-
lyesnek, hogy egyéni vállalkozóként csi-
nálja, mert így semmiféle pályázati pénz-
hez nem jut hozzá.
Dr. Krupa: Itt egy vizsgálati anyagról kell
igent, vagy nemet mondani. A mûvelõdé-
si ház támogatása a jövõ évi költségvetési
koncepciót érinti.
Nedoba Károly: Akkor szavazzuk meg,
amikor a Pista is itt lesz.
Dr. Krupa: Nem azért nincs itt, mert nem
kapott anyagot, hanem közbejött neki va-
lami.

Elment az aljegyzõ

Döntöttek az aljegyzõi állás meghirdeté-
sérõl, mivel Demeterné dr. Venicz Anita
közös megegyezéssel kezdeményezte
közszolgálati jogviszonyának megszünte-
tését 2006. november 28-ával.

Füstbe ment üstök

Tönkrement Sárszentmiklóson az iskola
konyhájának két régi fõzõüstje, melyet az
iskola még a tanévkezdés elõtt kijavítta-
tott, hogy zavartalan legyen az étkeztetés.
Kérték az önkormányzattól, hogy a javí-
tás költségét, 63.390 Ft-ot biztosítsa az is-
kola részére, mert szûkösek az anyagi le-
hetõségeik. A testület elfogadta a kérést.
Gábris: Szeretném, ha a 2007. évi költ-
ségvetésbe beépítenénk egy új üst vásár-
lását, és egy közmunkást is szeretnénk.
Juhász: Szeptember-október hónapban
lejárt 44 közhasznú foglalkoztatott mun-
kaszerzõdése, 2 maradt november végé-
ig, és 6 státuszt kaptunk december 31-éig.
Szakács Benõné: A mi konyhánk non-
stop mûködik, tõlünk is el vannak véve a
közhasznú munkások, a dolgozóink a
végkimerülés határán vannak a napi
négyszeri fõzéssel. A konyha lepusztulá-
sa nem csak Miklósra jellemzõ, nálunk
ugyanez van. Egy-egy javítás, ami évi 2-3
alkalommal elõfordul az üstöknél, 3-500
ezer Ft-os javítási díjat jelent.

Fogyatékkal élõk
világnapja

A fogyatékkal élõk világnapját december
2-án, 14 órától tartják meg a mûvelõdési
házban. Az ünnepi mûsor, harapnivaló,
ajándékok mellett különféle szûrésekkel
várják a fogyatékkal élõ lakókat. Sza-
kácsné elmondta: szívesen fogadnak bár-
milyen felajánlást. A rendezvény költsé-
geire 150 ezer Ft-ot biztosít a testület.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület november 24-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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Óvodáskarácsony —
adakozó képviselõk

Az óvodások karácsonyi hangversenyére,
mely idén negyedik alkalommal kerül
megrendezésre, 100 ezer Ft támogatást
kért az esemény szervezõje, Czeinerné
Takács Tünde.
Juhász: Tavalyelõtt vettünk szaloncuk-
rot 16.000 Ft-ért, tavaly 4 DVD-lejátszót
kapott a 4 óvoda. Arra kérnék mindenkit
a nehéz anyagi helyzetünkre való tekin-
tettel, hogy idén 25.000 Ft-nál többet ne
szavazzunk meg.
Sinka Attila csatlakozott a javaslathoz.
Dr. Szabadkai a 100 ezer Ft mellett tört
lándzsát.
Sinka: Én a magam részérõl 10.000 Ft-ot
hozzáteszek ehhez, ha keret nincs rá.
Juhász: Az ünnepség fényét nem a 100
ezer Ft határozza meg, hanem a sok csil-
logó szaloncukor, a zene meg az együtt
éneklés.
Horváth Tibor: 5.000 Ft-ot én is hozzáte-
szek.
Gábris: 5.000-rel én is hozzájárulok.
Dr. Szabadkai: 10.000 Ft-ot természete-
sen én is hozzáadok.
A testület megszavazta a 25 ezer Ft-ot.
Juhász: Lesz itt DVD! A felajánlásaito-
kat Takács Tündénél fizessétek be.

Vízrendezés némi
akadállyal

Elkészült Alsótöbörzsök—Sárbogárd—
Sárszentmiklós—Rétszilas belterületi
felszíni vízrendezési terve. A vízjogi léte-
sítési engedély megszerzéséhez, illetve az
árok felújításához szükséges, hogy az ön-
kormányzat minden olyan ingatlantulaj-
donossal megállapodjon, akiknek az in-
gatlanát vízelvezetõ árok érinti. A felszíni
vízrendezéssel 562 ingatlan és 1002 tulaj-
donos érintett. A kiküldött megállapodá-
sokat 136-an nem küldték vissza, 89 isme-
retlen helyre költözött (az õ esetükben
ügygondnoki kijelölést kér az önkor-
mányzat), 3 ingatlantulajdonos pedig ki-
jelentette, hogy a megállapodást nem ír-
ják alá. Ez utóbbi esetben a vízelvezetõ
árkot és a 3 méter széles part menti sávot
500 Ft/m2 bruttó áron kívánja megvásá-
rolni a húzódozó ingatlantulajdonosok-
tól az önkormányzat.

Épülhet a gyülekezeti
terem

Végre döntés született az evangélikus
egyház kérelmét illetõen: az önkormány-
zat értékesíti részükre a Baross utca és
Németh sarok határolta területet gyüle-
kezeti terem és lelkészlakás számára
2.500 Ft/m2 áron.
Etelvári Zoltán: Ennek az 1036 m2-nek a
forgalmi értéke kb. mennyi? Hány fõbõl

áll az evangélikus közösség? Mert ebbõl a
különbségbõl meg tudjuk állapítani, hogy
mennyit adunk egy-egy fõnek az evangé-
likus egyházközösségben, és mennyit ve-
szít a város. Ezt a területet tulajdonkép-
pen odaadjuk ajándékként. Az elõbb
meg még hezitáltunk az óvodások részé-
re a 100 ezer Ft-on, meg saját zsebbõl ad-
ták össze a képviselõtársak. Én azért nem
adtam, mert elég sokat adok fuvardíjban.
Ezt a 2.590.000 Ft-ot tegyük félre a mûve-
lõdési ház felújítására, míg nem lesz ott
komolyabb baj. Egy romániai kocsma-
klozet különb, mint a mi kultúrházunk
WC-je. Ebbõl a 45 milliós költségvetés-
bõl, amit az egyház tervez, nem tudom el-
képzelni, hogy ekkora volumenû építke-
zés fog megvalósulni. Egy 100 m2 körüli
családi ház 25 millióba kerül mostaná-
ban.
Juhász: Kb. 5000 Ft/m2 lenne a forgalmi
értéke ennek a területnek. Egy gyüleke-
zeti termet és helyiségeket, valamint lel-
készlakást magában foglaló, kétszintes,
kb. 45 milliós költségvetéssel készülõ új
központot szeretnének megépíteni, ami
nemcsak a gyülekezet szolgálatában áll-
na, hanem a belváros egyik vonzó megje-
lenésû épületeként méltó helyet adna
kulturális rendezvények, kiállítások, elõ-
adások, koncertek lebonyolításához is.
Ezért is nagyon falsnak érezném, ha a
méltányosságból elengedett összeget az-
zal hasonlítanánk össze, hogy az evangé-
likus gyülekezetnek vajon hány aktív tag-
ja van, hiszen nem csak az õ céljaikat
szolgálja.
Bõjtös Attila: Nem volt túl jó érzés hall-
gatni Etelvári úr felszólalását. Bántónak
érzem, hogy fejkvótaként leosztva szá-
molja, hogy egy közösség mekkora támo-
gatást kap. Nehéz helyzetben vagyunk,
több településre járunk ki lelki gondozást
végezni. Összességében majdnem 400 fõ
vallotta magát evangélikusnak a néhány
évvel ezelõtti népszavazáson, ezek közül
kb. 200 emberrel van rendszeres kapcso-

latunk, és 100 fölött van azoknak a száma,
akik anyagilag segítik a gyülekezet mûkö-
dését. Bogárdon, Miklóson, Nagylókon,
Mezõfalván és Töbörzsökön vannak
rendszeres alkalmaink, ezért is szeret-
nénk egy központot építeni. 3 hónappal
ezelõtt beszéltünk errõl a dologról, és ép-
pen jelen voltam az Ön bizottságában,
ahol egyetlenegy kifogása volt a képvise-
lõ úrnak: a rossz idõzítés. Akkor Ön azt
mondta: támogatni fogja ezt a beadvá-
nyunkat. Azóta nem tudom, mi változott
a képviselõ úrban, de ezek szerint újabb
és újabb problémát okoz ez Önnek. Hogy
ennyibõl ki lehet-e hozni? Egy evangéli-
kus, nyugdíjas korú építészt hívtam,
elmondtam neki a terveket. Nem álmo-
dott nagyokat, és kifejezetten kértem,
hogy ilyen összegben gondolkodjon.
Etelvári: Egy szóval sem mondtam, hogy
nem fogom támogatni, csak érzékeltetni
akarom, hogy milyen nagylelkû a képvi-
selõ-testület, mert 2,5 millió Ft-ot adunk
400 embernek, 6.250 Ft-ot fejenként. Ha
tetszik, ha nem, pénzrõl szól a dolog.
Önök a város egyik legértékesebb ingat-
lanját fogják megkapni. Itt van mellette
50 méterre a kultúrház, amit nem fogunk
tudni megtölteni, mert nincsenek kiállí-
tások, ott meg majd meg fogjuk tölteni,
mert sokkal kisebbek.
Juhász: A szervezésen is sok múlik. Ha
létrejön az üzlet és befolyik a pénzösszeg,
azt a túlélésre fordítja az önkormányzat.
Sinka: Erre a területre vételi szándékot
senki más nem nyújtott be. Az evangéli-
kus egyházat érdekli, miért kellene ezt
megakadályozni?
Hitoktató Varga László: Ha már fejkvó-
táról beszélünk, Bõjtös Attila felajánlot-
ta, hogy akár a katolikus egyház hívei,
rendezvényei részére is helyet tud majd
adni az új épület. Bogárdon van 4000,
Miklóson 3000 katolikus hívõ, add össze,
légy szíves, Zoli, és számold újra.

Folytatás az elõzõ oldalról�

Folytatás a következõ oldalon�
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Etelvári Zoltán határozati javaslatként
megismételte a kultúrház felújítására vo-
natkozó indítványát.
Dr. Krupa: Az idén már a kultúrháznak
felújítása nem lesz. Elkülöníteni a nega-
tív költségvetésbõl különben sem lehet
semmit. Tehát ilyen határozatot nem tud
hozni most a testület.

Bejelentések

Bártfai: Szeretném köszönetemet kife-
jezni a képviselõ-testületnek a november
4-ei rendezvényben nyújtott segítségért,
Sinka Attilának azért, hogy saját zsebbõl
finanszírozta a vendéglátás költségeit, Pi-
roskának a háziasszonyi teendõk ellátá-
sáért.
Rigó László: Kovács Andorné szeretne
felajánlani egy fenyõfát a térre, a városi
karácsonyra. Sárszentmiklóson a fõut-
cán, a Vasút utcában és Sárhatvanban
nem mindenütt ég a lámpa.
Nedoba: A civil bizottság Sárközi László
külsõs bizottsági tagot választotta elnök-
helyettesének.
Dr. Szabadkai: Az ügyrendi bizottság ja-
vasolja a testületnek, hogy a decemberi
ülésre Lasancz Zoltán rendõrkapitány úr
kapjon meghívást közös bemutatkozás
céljából.
Juhász: Inkább egy kötetlen beszélgetés-
re hívjuk meg õt és néhány munkatársát.
Õri Gyula: Pusztaegresen nincs közmun-
kás, a buszmegállók takarítását nincs, aki
elvégezze, az óvodánál a dajkáknak kell a
levelet söpörni, az udvart rendbe tenni,
ami nem kis feladat. Van-e arra remény,
hogy a külsõ településrészekre is kimen-
jen a kábeltévé? Úgy néz ki, hogy végre
megoldódik a nagyhörcsöki buszmegálló
felújítása.
Dr. Szabadkai: Az ügyrendi bizottság
ülésén sem a polgármester, sem az alpol-
gármesterek nem voltak jelen. Ennek mi
volt az oka? Van-e pályázatíró csoport az
önkormányzatnál?
Rigó: Elnézést kérek a bizottság elnöké-
tõl és tagjaitól, a polgármester úr felkért
egy feladatra. Valóban nem értem ide a
bizottsági ülésre, de ez többet nem fog
elõfordulni.
Juhász: Varga István a pályázatíró és
közbeszerzési szakreferens. Régen ben-
ne volt a pályázatíró csoportban Verebé-
lyi Sándor, Csizmadiáné Boros Edit,
Borsics Mária, Kazsoki Sándor. Közü-
lük kettõ távozott, Ervinre maradt az
egész. Pályázni szeretnénk, és a pályázati
önerõt sem saját forrásból, hanem fej-
lesztési hitelbõl biztosítjuk. Más lehetõ-
ségünk nem lesz.
Schmidt Lóránd: Milyen céljaink vannak
a HEMO-val, mert ha jól tudom, ennek
már csak pusztán a léte is igen erõteljes
pénzügyi kihatással van ránk.
Juhász: A testületnek kell majd dönteni a
felújításról, mûködtetésrõl. Több érdek-
lõdõ is van a földhivataltól kezdve a kis-

térségig. De ha bárkinek van ötlete, el-
képzelése, szívesen vesszük.
Dr. Krupa: Jelenlegi állapotában életve-
szélyes lenne a hasznosításáról gondos-
kodni. Bérbeadásra azért nem is hirdet-
jük. De rövid idõn belül el kell dönteni,
mi legyen a sorsa, mert így tényleg csak az
enyészeté lesz.
Etelvári: Kifogásoltam a csatornázások
után helyreállított utak állapotát. Nem-
rég leültünk Domonkos úrral, a beruhá-
zás lebonyolítójával, és megegyeztünk,
hogy tavasszal megcsinálják az említett
dolgokat. Kicsit összevitatkoztunk, de ez
nálam…
Juhász: …nem ritkaság.

Gubancok a rendelõintézet
körül

Etelvári: A másik kérdés: a rendelõinté-
zet körül nagy gubancok vannak és kü-
lönbözõ pletykák keltek szárnyra a város-
ban. Az egyik helyi sajtóból idézek
(Bogárd és Vidéke múlt heti száma —
Szerk.): „Deák Csaba kifejtette, készen
áll arra, hogy bekapcsolódjon a Sárbogár-
di kistérség egészségügyi ellátásának
megoldásába. Ezzel kapcsolatban konk-
rét javaslatot is tett le az asztalra, persze
kérdés az, hogy hogyan viszonyul a hely-
zet megoldásához Sárbogárd. Ebben a je-
lenlévõ polgármester és a jegyzõ részérõl
javaslat, érdeklõdés nem mutatkozott.”
Mi lesz akkor a rendelõintézet sorsa? Fe-
hérvárra kell minden egyes dologért fel-
utazni?
Juhász: A Hargitai-féle újságban jelent
meg. A laptulajdonos úr számtalanszor
bebizonyította már erõteljes elfogultsá-
gát, gondolom, a lap olvasói is tisztában
vannak az õ dolgaival. Annyit tudnék
mondani, hogy az elõzetes egyeztetések
úgy kezdõdtek, hogy dr. Deák Csaba írt a
kistérségnek. Örülök, hogy mosolyog,
Hargitai úr, én is a kamera felé próbálok,
ránézek, és már tudok is mosolyogni.

A fõszerkesztõ szórakozik

A jegyzõ nyugalomra intette a polgár-
mestert.
Juhász: Hát elnézést kérek, de ha õ foly-
ton szórakozhat, akkor hadd tegyek
ennyi megjegyzést. Majd felhasználjuk
2010-ben minden bizonnyal, hogy milyen
típusú ember vagyok. Tehát Deák Csaba
kereste meg a kistérségi társulás munka-
szervezetét. Tóth Ervin, Méhes Lajosné
és Varga Gábor, a reménybeli kistérségi
elnök beszélgettek az úrral elõzetesen,
mi nem voltunk meghívva. A társulási
ülésen már problémák jelentkeztek, de
nem az én részemrõl, én csak figyeltem,
és ezt értette egy kicsit félre a kedves fõ-
szerkesztõ úr, hiszen amirõl én nem be-
szélgettem, amirõl énnekem vélemé-
nyem nem volt, arra figyeltem, hogy va-
jon hova jutottak az elõzetes tárgyalások.
Deák urat meglepetésként érte, hogy a
kulcsi intézmény vezetõjét meg a kórház

igazgatóját is idehívták. Ezt követõen
megkeresett engem a Deák úr, és abban
maradtunk — és én ezt a kistérségi elnök-
nek, Magyar Józsefnek mondtam is —,
hogy a kistérség is igyekezzen, mert én
kértem a Deák úrtól, hogy a várost, mint
tulajdonost, külön is nyugodtan keresse
meg, akkor hátha többet tudunk tenni a
kistérség, a saját településünk lakóinak
egészségügyi ellátása tekintetében. Õ a
testületnek címzett levelet el is küldte,
tegnap megkaptuk, és lépni kívánunk. Az
idõtényezõ nagyon fontos, valamilyen
megoldást szeretnénk rá. A kistérség
azért is hívta el a bicskei rendelõintézetet
mûködtetõ kft. ügyvezetõjét, hogy minél
többfelé próbáljanak õk is tájékozódni,
nyitni, hogy vajon ki olyan tõkeerõs, szak-
mai felkészültségû, akinek a segítségével,
vagy bevonásával pozitív elmozdulás le-
hetne a rendelõintézet további mûködte-
tésében.
Etelvári: Úgy tudom, hogy a rendelõinté-
zet a város tulajdona.
Juhász: Igen.
Etelvári: A nyilatkozatodat veheti úgy a
város és a kistérség lakossága, hogy min-
dent megteszel annak érdekében, hogy
itt maradjon a rendelõintézet?
Juhász: Egészen biztos.
Dr. Krupa: A rendelõintézetet a Szent
György Kórház mûködteti. Volt megke-
resés arra vonatkozóan, hogy a kórházat
kiprivatizálja a megyei önkormányzat.
Akkor a testület ehhez nem járult hozzá,
mert a megkeresésben a sárbogárdi ren-
delõintézet sorsáról semmit nem mond-
tak. A város nevében megkerestük a köz-
gyûlés elnökét, hogy szeretnénk megtud-
ni, mi a szándéka a megyei önkormány-
zatnak a rendelõintézettel, illetve a kór-
házzal. A levelünkre még várjuk a választ.
Ha bármi átalakítás lesz, arról meg kell,
hogy kérdezzenek bennünket is. Az
egészségügyi törvény módosítása szerint
a sárbogárdi rendelõ nem szûnhet meg.

Mi a polgármester
álláspontja?

Dr. Szabadkai: Azt gondolom, hogy ez
egy olyan téma, amiben Sárbogárdnak ki
kell alakítani az álláspontját. Nem akkor,
amikor már minden kérdés eldõlt, hanem
most, amikor helyzetben vagyunk. Én is
megkérdezem, polgármester úr, hogy mi
a te álláspontod ebben az ügyben, milyen
javaslattal élsz a testület felé, milyen
irányban mozduljunk el?
Ekkor némi pengeváltásra került sor Ju-
hász és dr. Szabadkai között valamiféle
kétes hírû privatizációról és a megyei
közgyûlésben történt szavazásokról,
majd a furcsa vita után visszatértek a be-
szélgetés eredeti medrébe.
Juhász: Az én elképzelésem az, hogy si-
essen a kistérség. Amikor pontosabban
megismertem Deák úr javaslatát, meg
azt, hogy eléggé tõkeerõs csoport áll mö-
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götte, és nagyon jó lobbierejük van, azért
kértem meg õt, hogy minket is keresse-
nek meg, mert én nem tudom megmon-
dani, hogy a kistérségnél mennyi lesz a
szöveg, meg mennyi lesz a tényleges elõ-
rehaladás. De azt tudom: mi igyekszünk a
saját településünk érdekében mielõbb
lépni.
Dr. Krupa: Abban gondolkodni, hogy az
önkormányzat átveszi a rendelõt és költ-
ségvetési szervként, egészségügyi intéz-
ményként mûködteti életveszélyes, hi-
szen a MEP-finanszírozás a túlélésre is
alig elég.
Dr. Szabadkai: Polgármester úr, mi a te
álláspontod ebben a kérdésben?
Juhász: Ha én kértem meg rá, akkor az
azt sejteti, hogy szeretnék megoldást,
nem?
Dr. Szabadkai: A megyei közgyûlésnek
december 14-én lesz ülése, ahol várható,
hogy ebben a kérdésben valamilyen elõ-
terjesztést kapunk. Én ezt a térséget kép-
viselem, ezért szeretném tudni, hogy mi-
lyen álláspontot képviseljünk.
Dr. Krupa: A 15-ei ülésnek ez napirendje
lesz, az elõterjesztést elõbb megkapják.

Mi van a
szélerõmûvekkel?

Bártfai: A szélerõmû-beruházás hol tart?
Mert úgy tudtam, hogy 2007-ben már áll-
nak majd a szélkerekek. Ismételten meg-
jegyezném, hogy az önkormányzat szá-
mára hasznos lenne egy mûszaki ellenõr.
Dr. Krupa: Nem mi vagyunk az engedé-
lyezõ hatóság a szélerõmûvek ügyében,
és nem itt kell bejelenteni a kivitelezés
megkezdését. Hogy mikor indul meg a
beruházás, arról csak akkor szerezhetünk
tudomást, ha észrevesszük. Szarvaspusz-
ta környékére több erõmûre van kiadott
építési engedély.
Szõnyegi Lajos: 21+8 szélerõmûhöz kér-
ték a szakhatósági engedélyünket a Kis-
lók, Károlymajortól az alapi határig ter-
jedõ területre.
Dr. Krupa: Egy mûszaki ellenõr foglal-
koztatásához a testületnek plusz létszá-
mot kellene biztosítani a hivatal részére.
A nagyobb beruházásoknál külsõ mûsza-
ki ellenõrrel kötött külön szerzõdéssel
oldjuk meg ezt a kérdést. Kisebb felújítá-
soknál a mûszaki osztály egy-egy dolgo-
zója látja el ezt a feladatot.
Bártfai: Akkor nem látom akadályát an-
nak, hogy a jogosultságot is megszerez-
zék arra, hogy õk mûszaki ellenõrök is le-
hessenek.
Horváth: A vasútnál kialakított parkoló
kinek a tulajdonában van, mert amikor
volt a vihar, és egy kocsira rádõlt a fa,
ment az egymásra mutogatás. Az SZTK-
val szemben két lámpa már hetek óta
nem ég, és a 63-ason több helyen nincs vi-
lágítás.

Szõnyegi: Az E.ON minden villanyosz-
lopra ráírt egy számot. Kérem, hogy azt
jelezzék, melyik utcában hányas jelû osz-
lopon nincs világítás.

Kondizhat a 2. körzet

Horváth: Én a betegségem miatt nem
tudtam részt venni a 2-es körzet kampá-
nyában. Köszönöm az embereknek a
szép számú szavazatot. Ki fogok állni,
bármilyen problémával is fordulnak hoz-
zám. Szeretnék összehozni egy olyan fia-
talokból álló közösséget, akik föltérké-
peznék, hogy hol kell segíteni az idõseb-
beknek tûzifavágásban, vagy másban.
Úgy gondoltam, hogy a 2. számú körzet
lakói egy minimális összegért eljárhatnak
hozzám tornázni a testépítõ klubba a jövõ
évben.

Fenyõfa kerestetik

Gábris: Van egy másik fenyõfa-felajánlás
is Bertalan Andrástól.
Szakácsné: Szerintem az intézmények is
szívesen veszik a fenyõfát, ha nem kell
megvásárolni.
Szõnyegi: Ha villany alatt vannak, és
azért ajánlják fel, egy villanykikapcsolás
30-40.000 Ft.
Gábris: Az õszi választás plakátjai még
kint díszelegnek. Mindenki önszántából
nézzen magába, és vegye le azokat.
Dr. Krupa: 30 napos határidõ volt az eltá-
volításra, ha ez nem történt meg, akkor
kaptak egy felszólító levelet, hogy a kéz-
hezvételtõl számított 5 napon belül távo-
lítsák el a plakátokat. Mivel nem távolí-
tották el, november 21-én a mûszakisok
végigfotózták a plakátokat, és megtör-
tént a szabálysértési feljelentés. Még a ta-
vaszi is kint van Pusztaegresen.
Sinka: Néhány aggódó szülõ kérdezte,
hogy az általános iskola környékére tör-
ténõ behajtást személygépkocsikkal nem
lehetne-e valahogyan megszüntetni.
Dr. Krupa: Ki lehet tiltani a jármûveket,
de ahogy az egyirányú táblát sem tartják
be a Templom közben, úgy valószínû,
hogy azt sem tartanák be.
Szõnyegi: A közlekedési hatóság döntése
szerint ez a legjobban kialakított forgal-
mi rend. Amíg közterület-felügyelõi je-

lenlét volt, addig nem volt szembeforga-
lom. A gyerekeket is meg lehetne taníta-
ni, hogyan közlekedjenek.

Képviselõi alap
jó célokra

H. Varga: A fölös fenyõfákat szívesen fo-
gadja az egyház is. A Bursa Hungarica
pályázatra rendelkezésre álló 600.000
Ft-ot a jövõ évi költségvetésben emeljék
800.000 Ft-ra, mivel az összeg 3 éve válto-
zatlan, és emiatt az idén a pályázók 20
%-át el kellett utasítani. A miklósi teme-
tõkerítés nagyon romos állapotban van.
A Közév Kft.-t mint üzemeltetõt kérem,
hogy tegye rendbe azt. Az átereszek sok
helyen bemosódtak, különösen ott, ahol
a 3. ütemben végezték el a csatornázást.
A lakók egy kis pucolással elejét vehetik
annak, hogy a tél folyamán eltömõdje-
nek. A város területén több (szerintem)
illegális roncstelep van. Sokszor még a
közterületet is elfoglalják a tevékenysé-
gükkel. Az óvodaparkoló bõvítésre szo-
rul Miklóson. A volt szódakészítõ üzem
úgyis csak ott csúfoskodik, arra lehetne
terjeszkedni. A képviselõtársaimmal egy
alapot hoztunk létre, amibõl nemes célo-
kat próbálunk támogatni. Az elsõ ilyen
cél a miklósi óvoda balesetveszélyes radi-
átorainak befedése a szülõkkel összefog-
va. Aki ehhez az alaphoz csatlakozni sze-
retne, az jelezze.

Álláslehetõségek

Juhász: A Pro Humán Szolgáltató és Ta-
nácsadó Kft. megkereste az önkormány-
zatot — szeretnének minél több embert
munkalehetõséghez juttatni, nem hely-
ben, de szállást, bejárást tudnak biztosí-
tani. A segélyezettek körét, ami 100 fö-
löttire tehetõ, kiértesítettük. December
1-jén, 11 órakor, a díszteremben kerülne
sor egy tájékoztatóra ezzel kapcsolatban.
Számítógép-összeszerelés, csomagolás,
operátori, targoncás, hegesztõ, adagoló
és elektronikai szerelések, mûszerész ál-
lásokban kínálnak lehetõséget.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Újra ÉV VÉGI 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 év végi akcióban!

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

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



6 KÖZÜGYEK 2006. november 30. Bogárd és Vidéke

Sárbogárdnak kell a GMO?
A testületi ülésen Bártfai Antal kérte:
szülessen testületi határozat arról, hogy
Sárbogárd területén ne termesszenek
génmódosított növényeket. Hangsúlyoz-
ta, hogy csak a települések és a termelõk
összefogásával akadályozható meg, hogy
a GMO multicégek betörhessenek Ma-
gyarországra, és uralmuk alá hajtsák ezt a
piacot.
Juhász János értelmetlennek találta ezt a
felvetést, mert szerinte a gazdákra nézve
a testület nem hozhat határozatot. Végül
nem bocsátották vitára a kérdést.
Tájékozódtam arról, hogy e mozgalom
keretében mind több település csatlako-
zik a GMO termelésének tiltásához. A
szomszédunkban például Cece, Varga
Gábor polgármester tájékoztatása sze-
rint, csatlakozott a mozgalomhoz. Ennek
következtében Cece közigazgatási terü-
letén és annak 7 km-es körzetében nem
termelhetnek GMO növényeket.
A Greenpeace civil mozgalom világszer-
te szervezi a kampányt a GMO ellen. Az
alábbiakban olvashatnak errõl ismerte-
tõt. Hétfõn este a Hír TV-ben Ángyán Jó-
zsef professzorral hallhattunk beszélge-
tést. Ángyán professzor szaktudósként
elkötelezett ellenzõje a GMO Magyaror-
szágra hozatalának.
Az ember képes arra, hogy gyökeres vál-
tozásokat idézzen elõ a természetben. A
géntechnikai laboratóriumokban képe-
sek vagyunk a lazacok méretét az eredeti
nyolcszorosára növelni, kukoricafajták
génjeibe baktériumokat ültetve kártevõk
elleni védettségüket növelni. Teszi mind-
ezt a tudomány és a gazdaság azzal a
hivatkozással, hogy élelemhez segítse a
harmadik világ éhezõit.
Ez az érv azonban csak ürügy a Monsanto
és más biotechnológiai cégek számára,
hogy a genetikailag módosított (GM)

élelmiszerekkel szembeni ellenállást
megtörjék.
A Greenpeace ellenzi, hogy az embert
egy világméretû kísérleti alanyként ke-
zelve a multinacionális cégek felhasznál-
ják profitjuk maximalizálása érdekében.
Aggasztónak találják, hogy a mai napig
nem készültek olyan független, részletes
vizsgálatok, melyek a GM élelmiszerek
biztonságát megállapították volna. A
környezetbe kiszabadult genetikailag
módosított élõlények visszafordíthatat-
lan és ellenõrizhetetlen károkat okoznak.
A géntechnológia-alapú növénytermesz-
téssel a természet kifordul a sarkából. A
génmanipulált növények és állatok veszé-
lyeztetik az ökológiai egyensúlyt. A kör-
nyezet géntechnikai elszennyezõdése
visszafordíthatatlanná válna. A Green-
peace küzd egy olyan mezõgazdaság
megõrzéséért, amely a természettel ösz-
szeegyeztethetõ. Küzd a génmanipulált
növények és állatok természetbe való ki-
juttatása és a genetikailag módosított
anyagokat tartalmazó élelmiszerek ellen.
A küzdelem egyik módja, hogy mozgal-
mat indítottak települések, régiók gén-
mentes övezetté nyilvánítására. A moz-
galomhoz folyamatosan csatlakoznak a
magyarországi és Európa más részein lé-

võ települések, régiók. A mozgalom min-
den lehetséges eszközzel elõsegíti a GM
növényeket nem használó mezõgazdasá-
gi rendszerek erõsödését és fejlõdését.
Figyelemmel kíséri a GM növények kibo-
csátására és forgalomba hozatalára ki-
adott engedélytervezeteket, és ameny-
nyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntech-
nológiai hatóságnak, hogy a település te-
rületét kivonja az engedély hatálya alól.
A települések a Koegzisztencia törvényre
tekintettel hatáskörben rendeletileg kor-
látozzák a GM növények termesztését a
helyi védettséget élvezõ területek körze-
tében. (A Koegzisztencia-törvény azt
fejezi ki, hogy ahol kinyilatkoztatják a
GM elleni védettséget, annak 7 km-es
körzetében akkor sem termeszthetõ GM
növény, ha ez más közigazgatási területre
esik.)
A magyar parlamentben ötpárti támoga-
tással most tervezik elfogadni a Koegzisz-
tencia törvényt. Az Európai Parlament
szeptemberben szavazott errõl Európára
vonatkozóan. Akkor az 51%-os többség
erre nem volt elegendõ. A kérdés újratár-
gyalása várható különös tekintettel az
Európa különbözõ régióiban termelt
saját termékeik védelme érdekében.

Hargitai Lajos

Greenpeace géntechnológia-ellenes kampány

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

a fogyatékkal élõk világnapja alkalmából tartandó ünnepségünkre,
melynek helyszíne Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ,

idõpontja 2006. december 2., szombat.

Program:
13.00—15.00 óráig: egészségügyi szûrések;
14.00 órától: ünnepi mûsor, polgármesteri köszöntõ; az Alapi Ápoló Otthon lakói-
nak színielõadása; Szabó Zsuzsa zongora és ének.
16.00—18.00 óráig: adventi koszorú és asztali dísz készítése, vendéglátás.
Szükség szerint megoldjuk az Ön utaztatását!
Kérjük, jelezze nekünk 2006. november 30-ig! Hívja a 06 (25) 461 306-os telefon-
számot szerdától péntekig és keresse Czaker Lászlónét!

Juhász János polgármester

MIKULÁS-
FUTÁS

2006. december 1-jén, pénteken:
— Mezõszilason 8.15 órakor; Igaron 10.15
órakor; Sáregresen 11.15 órakor; Cecén
12.30 órakor; Vajtán 14.30 órakor.

2006. december 4-én, hétfõn:
— Alsószentivánon 8.00 órakor; Alapon
10.00 órakor; Nagylókon 12.30 órakor; Han-
toson 14.15 órakor.

2006. december 6-án, szerdán:
— Sárbogárd—Sárszentmiklós 8.00 óra-
kor; Töbörzsökön 10.00 órakor.

A rendezvény célja az egészséges életmód és
a mozgás megkedveltetése a gyermekekkel.

Puha Petra közoktatási referens
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Szolgáltak és védtek…
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság min-
den évben megrendezi a nyugdíjas rend-
õrök és az állomány aktív tagjainak talál-
kozóját. Az idén a Két Kovács vendéglõ
adott otthont a találkozónak. A legidõ-
sebbek közvetlenül a háború után kezd-
ték a rendõri szolgálatot nagyon nehéz
körülmények között. Szürke sisakban,
hosszúszárú csizmában kellett szolgála-
tot teljesíteni akkor még a rendõröknek
télen, nyáron. Nyáron a csizma izzadság-
gal telt meg, a fejük megfõtt a sisakban,
télen pedig a fülük fagyott oda a sisakhoz.
Akkor még nem volt autó, kerékpár is
alig, gyalog rótták a falvakat és a határt,
sokszor naponta 50-70 kilométert is meg
kellett tenni szolgálatban.
Lasancz Zoltán alezredes, rendõrkapi-
tány köszöntötte a vendégeket, köztük

Juhász János polgármestert. Külön kö-
szöntötte elõdeit: Bognár Ferenc alezre-
dest, Horváth Ferenc alezredest, dr. Hor-
váth Zoltán alezredest, nyugalmazott
sárbogárdi rendõrkapitányokat. Bejelen-
tette, hogy 2006-ban két volt kolléga halt
meg: Nagy István õrnagy és Németh Ist-
ván õrnagy. Az elhunyt kollégákra egy-

perces felállással emlékeztek. Ebben az
évben öten kezdeményezték nyugdíjazta-
tásukat: Szilveszter János KKO-vezetõ,
Borbás József pusztaegresi körzeti meg-
bízott, Ácsné Kovács Erika KKO-vh.,
Deák József baleseti helyszínelõ, Bognár
László cecei járõr. Méltatta ezeknek a
találkozóknak a jelentõségét, és hangsú-

lyozta a nyugdíjas kollégák tapasztalatai-
ra mindig számítanak.
„Hitvallásom szerint, aki a rendõrségnél
szolgált, az élete végéig rendõr marad.”
A rendõrkapitány köszöntõje után az egy
éve nyugállományba vonult rendõröknek
egyénre szabott ajándéktárgyakat adott
át, egy-egy értékes karórát, amelynek
fémcsatjába gravírozták a rendõrségi
szolgálati jelvényt és minden megajándé-
kozottnak a rendõri azonosító számát.
Emléktárgyat kaptak: Fischer István fõ-
törzszászlós, András László fõtörzsõr-
mester, Rigó István õrnagy, dr. Horváth
Zoltán alezredes, Rába László fõtörzs-
zászlós, Bodoki Béla fõtörzszászlós, Haj-
dú József fõtörzszászlós, Garbacz József
zászlós, Rácz Károly zászlós.
Átadta Killer János nyugállományú
törzszászlósnak az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság emléklapját, mely szerint õt
október 23-a alkalmából nyugállományú
fõtörzszászlóssá léptették elõ.
A kapitányi köszöntõ után közös vacsorá-
ra invitálta a megjelenteket, amely után
késõ estig baráti beszélgetésekben eleve-
nítették föl a régi közös emlékeket.

Hargitai Lajos

Építési telkek olcsón Kálozon
Káloz Község Önkormányzata ezúton meghirdeti 33 közmûvesített (víz-, villany-, gáz-, kiépítés alatt
lévõ szennyvíz- és igény szerint telefonbekötés) önkormányzati tulajdonú építési telkeit eladásra.
A telkek nagysága 830-1000 négyzetméter. Ára telkenként, mérettel függetlenül 1.458.000
forint+áfa.
A telkek a település központjában helyezkednek el, közvetlenül az óvoda és a polgármesteri hivatal
udvara között, a tömegközlekedés Székesfehérvár felé kitûnõen megoldott.
A megvásárolt telkeken a vásárlástól számított 2 éven belül meg kell kezdeni a lakóház-alapozást,
és további 3 év alatt kell a használatba vételi engedélyt megszerezni.

További infomációval Weisengruber Imre polgármester szolgál
a 06 (30) 247 3630-as és a 06 (25) 506 448-as telefonon.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat, pelyhet
korszerû német technológiával kitisztítva,

és új, pehelybiztos anginba töltve,
gyönyörû paplant, párnát varázsolunk

Önnek igen kedvezõ áron.

ALLERGIA!
Már gyermekének sem probléma!

Garancia, minõség, megbízhatóság!

Érdeklõdni: Pintér Ferencné
Telefon: 06 (30) 366 5864
Cím: Sárosd, Rajk L. u. 31.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 5553-369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Szü-
net: december 18-29-ig.

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

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2006. december
I. körzet: Sárbogárd,

Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres

2-3.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9717 306;
9-10.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., tel.: 06 (20) 4719 054;
16-17.: dr. Földi József, Cece, Köztár-
saság u. 30., tel.: 06 (20) 3557 213;
23-24.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226., tel.: 06 (20) 5301 582;
25-26.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., tel.: 06 (30) 520
8877;
30-31.—jan. 1.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30)
9398 629.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

2-3.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257-807;
9-10.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30) 6393 977;
16-17.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 9939 404;
23-24.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szent István u. 3., tel.: 06
(20) 9749 065;
25-26.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257 807;
30-31.—jan. 1.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., tel.: 06 (30) 9939
404.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06 (30) 9563 168-os számú

telefonon érhetõ el.

(I-II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig, 7.30—7.30-ig.

KÖSZÖNET
A KÁLOZI Sportegyesület Labdarú-
gó-szakosztálya tisztelettel megköszö-
ni támogatóinak az adójukból felaján-
lott 1%-ot. A beérkezett 261.253 Ft-ot
labdarúgócsapataink
versenyeztetésére fordítottuk.

Vezetõség

Hirdetmény lakossági fórumokról
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd la-
kosságát, hogy a képviselõ-testület és
szervei szervezeti és mûködési szabály-
zatról szóló 14/1999. (IV. 30.) Ktr. sz.
rendelet 75. § (1) értelmében Sárbo-
gárd város polgármestere és alpolgár-
mesterei lakossági fórumot tartanak.
Városrészenként a fórum helye, ideje:
— Rétszilas, klubhelyiség: 2006. de-
cember 5., 18.00 óra;
— Sárbogárd, mûvelõdési központ:
2006. december 6., 18.00 óra;
— Sárhatvan, klubhelyiség: 2006. de-
cember 7., 17.30 óra;

— Pusztaegres, mûvelõdési ház: 2006.
december 7., 19.00 óra;

— Sárszentmiklós, klubkönyvtár: 2006.
december 11., 18.00 óra;

— Töbörzsök, Szent István Általános
Iskola: 2006. december 12., 18.00 óra;

— Kislók, klubhelyiség: 2006. decem-
ber 13., 18.00 óra.

Tisztelettel meghívom és szeretettel vá-
rom a település lakosságát!

Juhász János polgármester
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Két keréken a két csapat

Spuri—B. B. Truck 2-2 (2-2)

Vezette: Tóth I. Spuri: Ocsovai, Kovács
I., Kiss, Kovács B., Huszár L. Csere:
Ádám, Huszár T., Stadler. B. B: Truck:
Csendes, Dobrovotzki, Varga, Balázs,
Zádori. Csere: Heilinger, Sebestyén, Si-
mon.
A Spuri kezdett jobban pedálozni az elsõ
félidõben, melynek eredménye vezetés
lett. Csendes kapus elfáradt, elhagyta
csapatát, a második bekapott gól után ki-
szállt a buliból. A csapat azonban össze-
szedve egyenlített az elsõ félidõben. A
második félidõben kicsit növekedett a
fordulatszám, azonban elõnyt egyik csa-
patnak sem sikerült szerezni. A célfotó
sem tudott dönteni, így két gyõztes lett a
kétszer húsz perc végén. Góllövõk: Stad-
ler, Huszár L., illetve Sebestyén.

Némi késéssel megérkezett a
mozdony a vasútra

Vasutas—Pusztaegresi Fiúk 8-3
(2-3)

Vezette: Ébl M. Vasutas: Kehl, Czeiner,
Kasza, Novák, Dravecz. Csere: Babitz,
Rozgonyi G., Freschli, Magyar. Puszta-
egres: Holcz, Mogyorósi, Batári, Kolo-
nics, Fodor.
Az elsõ félidõben kevés szenet tettek a lo-
komotív kazánjába, így nem volt megle-
petés a csak egy félidõs pusztaegresiek
vezetése. A második félidõben azonban
jól befûtöttek egy sima hatossal. Végre
meglett az elsõ gyõzelem? Góllövõk: Ma-
gyar (2), Dravecz (4), Rozgonyi, Kasza,
illetve Fodor, Mogyorósi, Bosnyák.
A versenykiírás XII. fej. 20. pont: jogosu-
latlan játékos szerepeltetése a VII. fej. ér-
telmében egy csapat létszáma, maximum
12 fõ lehet (ezt a keretet az elsõ hat for-
dulóban betöltötték), megsértették Dra-
vecz és Magyar szerepeltetésével. A szer-
vezõk a mérkõzés eredményét megsem-
misítették, és a XI. fej. 2 pont értelmében
a vétlen pusztaegresi csapat javára 5-0-ás
eredménnyel igazolják. Továbbá a Vas-
utas csapatát -3 pont levonással is sújtják.
Az érintett két játékos sem a Vasutas,
sem más csapatban nem léphet pályára a
2006-2007. évi bajnokságban. Fellebbe-
zésnek helye nincs!

Tiki-taki Taki Team-módra

Taki Team—Arsenal 2-1 (2-1)

Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos,
Vörös, Lakatos, Geiger, Rohonczi. Cse-
re: Tar. Arsenal: Haray, Derecskei, Ve-
res G., Lukács, Veres P. Csere: Csajbók,
Érsek, Kiss, Máté K.

Pár perc után Rohonczi összekeverte a
kapukat, a sajátjába rúgott gólt. Csak a
nevében angol Arsenal játéka messze el-
maradt a nagy csapatétól. Jobban játszot-
tak a bõrgolyóval a Taki Team játékosai,
így gyõzelmük teljesen megérdemelt.
Sárga lap: Máté K. Góllövõk: Tar, Vörös,
illetve Rohonczi (öngól).

Vértes a csúcsra lõtte a Flamengót

Flamengó—DKS 4-3 (4-2)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Lechner,
Gál, Tóth, Vértes, Lakatos. Csere: Ban-
da, Killer I., Vebóczki. DKS: Suplicz,
Domján, Farkas, Somogyvári, Kassai.
Érdekesen alakult a mérkõzés. A csere
nélkül játszó DKS-t az eredményt nézve
naggyá tették a Flamengó játékosai.
Annyi helyzetet hagytak kihasználatla-
nul, hogy azzal egy bajnokságot meg le-
hetne nyerni. Ha Vértes nem találja meg
góllövõ cipõjét, Somogyvári az ellenfél
kapujába gurítja a labdát, az eredmény
fordított. Góllövõk: Vértes (3), Somogy-
vári (öngól), illetve Farkas, Domján (2).

A listavezetõ bukása

Extrém—Memphis Plusz 1-2 (0-0)
Vezette: Ébl M. Extrém: Vörös, Rosz-
kopf, Dévényi, Horváth D., Juhász. Cse-
re: Horváth T., Pálinkás. Memphis Plusz:
Szilágyi, Szabó, Zámbó, Molnár, Fodor.
Csere: Boros, Lóth. Nem bírt egymással a
két csapat az elsõ félidõben, pedig a
Memphis nélkülözte a két hátvédjét. A
második félidõ második percében meg-
szerezte a vezetést a listavezetõ. Nem so-
káig örülhettek, mert két perc alatt meg-
fordította az eredményt a tartalékos
Memphis. Szörnyû volt nézni az Extrém
játékát. Megérdemelt gyõzelem, lelkes
játékkal nagyot lépett elõre a tabellán.
Góllövõk: Juhász, illetve Molnár (2).

Tovább tart a KIKE hullámvölgye

Krencz-nagyker—Sárkeresztúr
KIKE 6-4 (1-2)

Vezette: Szakács I. Krencz: Petrovics,
Ragymóczki, Schneider J., Gyenis, Ki-
rály. Csere: Schneider T., Somogyi, Vá-
mosi. KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger,
Szauervein, Sütõ. Csere: Madár.
A mérkõzés elején vezetést szerzett a
Krencz-csapat. Többet támadó KIKE
egyenlített. Szárnyakat kaptak és Madár
góljával megszületett az elsõ félidõ ered-
ménye. A második félidõre Kõvágó a
Krencz-csapat kispadján kiadta a jelszót:
„Csövet hosszabbíts!”, mely annyira be-
jött, hogy kétgólos elõnyre tettek szert,
amit a mérkõzés végéig meg is tartottak.
A KIKE csapatának két komoly ellenfél-
lel és egy szabadnappal is számolni kell.

Góllövõk: Király (2), Somogyi (3),
Gyenis, illetve Vörös, Madár (3).

Javuló játékkal

Haladás—Bad Boys 4-1 (2-1)

Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Szántó
K., Balogh, Szabó, Nagy. Csere: Fekete,
Varga. Bad Boys: ifj. Porkoláb, Mikuli,
Hajba, ifj. Soós, Berzeviczy. Csere: Ju-
hász, Soós, Tóth.

Bajba jutott a Bad Boys, mert Hajba el-
adott labdáját Fekete szívfájdalom nél-
kül értékesítette. Még egyenlítésre futot-
ta az erõbõl, de a fáradt csapat benyomá-
sát keltõ Bad Boys ellen a fejlõdés útjára
lépett Haladás gyõzött. Góllövõk: Fekete
(2), Szabó, Nagy, illetve Berzeviczy.

Egyik csapatnak sem jó, de nem is
rossz

Miklós-Cece—Twister 3-3 (0-1)

Vezette: Szakács I. Miklós-Cece: Takács,
Kiss P., Klazer, dr. Erdélyi, Kokics. Cse-
re: Démuth, Farkas. Twister: Bognár I.,
Balogh, Tóth, Kristóf, Szabó. Csere: Bog-
nár T., Katona, Nagy.

Felváltva forogtak veszélyben a kapuk.
Az elsõ félidõ utolsó percében sikerült a
Twisternek gólt rúgnia, így némi elõnnyel
tértek pihenõre. Amíg a második félidõ
elsõ percében még pihentek, addig a
Miklós-Cece egyenlített. Elõnyt szerzett
a Twister, egyenlített a Miklós-Cece, így
végzõdött a nagy csata, mintha keringõz-
tek volna. Egy-két-há, egy-két-há. Pá fi-
úk! Góllövõk: Kokics (2), dr. Erdélyi, il-
letve Kristóf (3).

A végén nem is voltak vidámfiúk
a Vidámfiúk

Légió 2000, Fair
Bútor—Sárkeresztúr Vidámfiúk

7-0 (1-0)

Vezette: Szakács I. Légió: Meggyesi, Né-
meth, Csuti, Csizmadia, Horváth. Csere:
Egei Zs., Huszár, Mondovics, Rozgonyi,
Szilágyi F. Vidámfiúk: Németh, Nyári,
Oláh, Horváth, Keresztyén. Csere: Husz-
ti L., Huszti R., Kovács.

Mindkét csapat gyõzelemre játszott, de a
Légió akciói veszélyesebbek voltak. A
távoli lövéssel meg is szerezték a vezetést.
Szünet után következett a gólszüret,
amúgy Légió-módra. Nem sok sikert ho-
zott ez a forduló a sárkeresztúri csapa-
toknak. Most sajnálhatja igazán a Légió a
Toledo elleni vereségét. Góllövõk: Hu-
szár, Németh, Csizmadia, Rozgonyi,
Csuti (2), Horváth.
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Sárbogárdi
karatésok az élen

Büszkén térhettek
haza a sárbogárdi

karatésok a november
25-én, Kálozon rende-
zett területi verseny-
rõl. A Nihon Karate
Kyokai (NKK) SE Sár-
bogárd növendékei
összesen nyolc telepü-
lés mintegy nyolcvan
résztvevõjével együtt
mérték össze tudásu-
kat. A sárbogárdi fiata-
lok számtalan díjat
nyertek el, és minden
kategóriában — ami-
ben indultak — benne
voltak az elsõ négyben.

A KATA-kategória
(formagyakorlat)

A 7 éves fiúknál II. Szabó Raul; a 10 éves
fiúknál IV. Pruzsenszki István; a 11 éves
fiúknál II. Killer Richárd, III. Szûcs Lász-
ló, IV. Szaszkó Olivér; a 13 éves fiúknál:
IV. Németh Nándor.
A 13 éves lányoknál IV. Marosán Anita.
A felnõtteknél I. Kovács Zoltán, II. Hor-
váth Balázs.

A KUMITE-kategória
(szabadharc)

A 7 éves fiúknál II. Szabó Raul; a 8 éves
fiúknál II. Varjas Ádám; a 9 éves fiúknál
IV. Németh Szabolcs; a 10 éves fiúknál II.
ifj. Németh Attila, III. Lakatos György,
IV. Pruzsenszki István; a 11 éves fiúknál:

I. Kaló Dániel, II. Schieder Nándor, III.
Szaszkó Olivér; a 13 éves fiúknál II. Kiss
Máté helyezést értek el.
13 éves lányoknál Marosán Anita I. he-
lyezést ért el.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Remélhetõleg ezek a kimagasló eredmé-
nyek újabb lendületet adnak mind a he-
lyezetteknek, mind az utánpótlásnak,
hogy kitartóan eddzenek továbbra is, és
legalább ugyanilyen sikereket érjenek el
a jövõben.
Az 1981 óta, jelenleg 50 fõvel mûködõ Sár-
bogárdi Karate Klub minden hétfõn és szer-
dán, 18 órától 19 óráig várja a küzdõsport
iránt érdeklõdõket a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola kis tornatermében. De jelentkezni
lehet a klub vezetõjénél, Németh Attila 4 dan
JKA karatemesternél a 06 (20) 9270 985-ös
telefonszámon is.

Minden jó, ha jó a vége

Magnum—Enying 3-2 (1-0)
Vezette: Tóth I. Magnum: Györök,
Vinklmann, Csendes, Lakatos, Bor. Cse-
re: Csõgör, Máté Sz., Mihalkó. Enying:
Varga, Pudelka, Csányi, Vass, Vas. Cse-
re: Körmendi II., Nagy, Poór.
Szöglet után visszakapott labdát Csendes
halkan a kapuba pofozta, megszerezve a
vezetést csapatának. Ebben a játékrész-
ben ezen kívül egyik csapatnak sem sike-
rült a jobbnál jobb helyzeteket kihasznál-
ni. A második félidõ elején az enyingi
hátvéd és kapus összehoztak egy gólt,
mely Bor szemfülességét dicséri. Ezután
Bor hatalmas ballábas lövése talált utat a
kapuba. A sokat hibázó enyingiek végül
feltámadtak, és nagy hajrába kezdtek; két
góllal szorossá tették a mérkõzés végét.
Levegõben lógott a kiegyenlítés, amely
azonban nem sikerült. Jó mérkõzés volt.
Sárga lap: Poór, Góllövõk: Csendes, Bor
(2), illetve Körmendi II., Pudelka.

A tabella összeállítása:
egymás elleni eredmény; több rúgott gól;
a gólkülönbség számít a versenykiírás
szerint.
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a
sorsolásban megjelent idõpontot tartsák
be! NE hivatkozzanak az ötperces vára-
kozási idõre.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport
tabellája

1. Flamengó 5 2 - 21-12 17
2. Extrém 5 1 1 24-14 16
3. Magnum 4 1 3 24-24 13
4. Memphis Plusz 3 3 1 18-14 12
5. Sárkeresztúr KIKE 3 2 3 29-21 11
6. Enying 3 1 3 21-16 10
7. Krencz-nagyker 3 - 4 23-17 9
8. DKS 3 - 4 17-28 9
9. Taki Team 2 1 5 21-34 7
10. OMV 2 1 4 19-22 4
11. Arsenal - 2 5 10-26 2

OMV csapat összeredményébõl 3 pont levonva.

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

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 2005 7 - - 34-13 21
2. Twister 6 1 - 33-8 19
3. Légió 2000-Fair Bútor 6 - 1 39-6 18
4. Vidámfiúk 5 - 3 30-32 15
5. Miklós-Cece 3 1 3 27-26 10
6. Haladás 3 - 4 20-20 9
7. B. B. Truck 2 1 4 14-21 7
8. Spuri 2 1 5 13-31 7
9. Pusztaegresi Fiúk 2 - 6 12-15 6
10. Bad Boys 2 - 5 16-23 3
11. Vasutas - - 8 12-52 -3

A Bad Boys, Vasutas csapat összeredményébõl
3 pont levonva.

A góllövõlista állása
19 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 13
gólos: Horváth János (Vidámfiúk), 12
gólos: Balogh Gergõ (Toledo).
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TÉLAPÓ-DAL
Miklós püspök kultusza mélyen gyökere-
zik a magyar néphagyományban és a Mik-
lós-napi ijesztgetõ alakoskodásnak is
megvan az évszázadokra visszanyúló ha-
gyománya. Az ajándékhozó, piros ruhás,
mosolygós, nagyszakállú Mikulás alakja
azonban meglehetõsen új keletû, a 20.
század elején jelent meg országszerte
szlovák és osztrák-német hatásra. A Ma-
gyar Néprajz c. sorozat VII. kötetének
közlése szerint a „városi polgárságtól a
falusi értelmiség közvetítésével jutott el a
parasztsághoz. Népszerûsítésében az
óvodák és iskolák nagy szerepet játszot-
tak. Az orosz „gyed moróz” tükörfordítá-
saként az 1950-es években a Télapó
elnevezést kívánták a Mikulás helyett
bevezetni. Ma mind a két elnevezés
egyaránt ismert és használt.”
Ennek a mintegy fél évszázados törekvés-
nek a termései azok a télapós énekek,
amelyek ma már elengedhetetlen részei a
december 6-ai ünneplésnek. Az olyan da-
lok, mint a „Suttog a fenyves zöld erdõ,
Télapó is már eljõ”, a „Télapó itt van, hó
a subája”, vagy a „Hull a hó, hull a hó me-
sebeli álom” különös világot rajzolnak a
gyermek képzeletébe. Nem hiába állnak
közel a kicsinyekhez, mert az elsõ kettõt
népi dallamokra faragta rímbe Weöres
Sándor és Donászy Magda, míg az utób-
bit Ádám Jenõ pentaton dallamára írta
Gazdag Erzsi. De mind közül a leggyak-
rabban felhangzó a „Hull a pelyhes fehér
hó”, melyet eredetileg nem télapós,
hanem más szöveggel énekeltek, és a
világ nagy részén ma is így ismernek.
Úgy tartják, hogy az ének a 18. sz. dere-
kán született francia földön. Játékos „Ah,
vous dirai-je Maman” kezdetû szövege az
édesanyjának panaszkodó gyermek esz-
mefuttatását summázza, aki szerint a pa-
pa hiába akarja azt, hogy legyen olyan,

mint egy felnõtt, és tanuljon rendesen,
szerinte ez butaság, hiszen az édesség
többet ér az észnél. Mélyreható gondola-
tok a felvilágosodás korából. De más vál-
tozatok is születtek rá, van olyan is példá-
ul, amelyben egy „Silvandre” nevû lányka
osztja meg mamájával szerelmi titkát, de
találunk olyat is, amely három egymás
után lépkedõ tyúk sétáját beszéli el.
Arányos, klasszikus szerkezetû, hangter-
jedelmében is a gyermekekhez alkalmaz-
kodó, egyszerû dallama méltán lett nép-
szerû. Nagyban járult hozzá elterjedésé-
hez Mozart 1781-82-ben komponált 12

variációja zongorára, mely zseniális fan-
táziával varázsol az egyszerû dallamból
ékesítésekben tobzódó vidám, vagy épp
borús moll változatot, kis fugatót, vagy
épp virtuózan pergõ darabot. Jóval ké-
sõbb, 1914-ben Dohnányi írt egy egész
más variációsorozatot ugyanerre a témá-
ra, ahogy õ maga megfogalmazta: „a hu-
mor barátainak örömére, másoknak
bosszúságára.” A zongorára és szimfoni-
kus zenekarra megalkotott darab szintén
az ötletek tárháza. Hatalmasan gomoly-
gó, sokat sejtetõ bevezetés után szólal
meg meglepetésszerûen a dallam, hogy
aztán kürtszignál, akkordtanulmány, ze-
nélõ óra, keringõ, induló és sok egyéb
„megpróbáltatás” után a fúga formájába
öntve koronázza meg a mûvet.
A dallam 1806-ban egy Jane Taylor nevû
hölgyet is megihletett Angliában, aki egy
kisdedeknek szánt gyûjteményében írt rá
verset „Twinkle, twinkle little star” (Ra-
gyogj, ragyogj kis csillag) kezdettel. De
nem ez az egyetlen elõfordulása angol
nyelvterületen, ugyanis 1834-ben egy az

ABC-t soroló (Alphabeth Song), majd
késõbb a „Baa-baa Black Sheep” (Fekete
bárány) változat csatlakozott a dallam-
hoz.
A dal további útja szempontjából szá-
munkra a németországi vonatkozása ér-
dekes. 1840 körül Hoffmann von Fallers-
leben költõ verselte meg „Morgen
kommt der Weihnachtsmann” (Holnap
jön a „karácsonyi ember” = Mikulás)
kezdettel. „Jöjj az ajándékaiddal!” ének-
lik a gyermekek, hozz sípot, puskát, kar-
dot, egy egész hadsereget, muskétást,
gránátost, no és játékmackót, párducot,
paripát és szamarat. A Télapótól reméli,
hogy ismeri szíve rejtett kívánságait és ki-
derül a versbõl, hogy nemcsak a gyermek,
hanem apa, anya, sõt, még a nagypapa is
várja a nagyszakállú jótevõt. Az itt meg-
fogalmazottak ötletadóul szolgálhattak a
magyar ének létrejöttéhez, amely az
egykori zenepedagógus—karnagy Rossa
Ernõ (1909-1972) tollából fakadt.

(-b, -n)

„Jó az Úr azoknak, akik várják Õt…”
Jeremiás siralmai 3:25

December 4-én, hétfõtõl
szombatig minden este 5 órai
kezdettel a sárszentmiklósi

református gyülekezeti
teremben (Köztársaság út 181.)

ADVENTI
EVANGELIZÁCIÓ

lesz.

Szolgálnak: Csáfordy Julianna
mosonmagyaróvári lelkész

és Szilágyi Sándor
sárkeresztúri lelkész.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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December 2-án, szombaton,
19 órakor:

Halálos iramban —
Tokiói hajsza

Színes, amerikai akciófilm
Sean Boswell igazi kívülálló, fékezhe-
tetlen versenyzõ az illegális éjszakai
hajszák sebességtõl izzó alvilágában.
Ám, amikor forró lesz a talaj az abron-
csai alatt, Tokióban állomásozó kato-
natiszt apjához kénytelen költözni,
hogy elkerülje a börtönt.
Az idegen országban aztán még in-
kább kívülállónak érzi magát a szokat-
lan szokások és ismeretlen törvények
között. Nem kell azonban sok idõ,
hogy ismét akcióba lendüljön, amikor
egy másik amerikai srác, Twinkie be-
vezeti õt a tiltott driftversenyek világá-
ba. Az eddigi, szimpla gyorsulási ver-
senyeket felváltja a gumicsikorgatós,
kisodródós mûfaj, melyben a gyorsítás
és a csúszás kényes egyensúlyát kell tö-
kélyre fejleszteni a hajmeresztõ hajtû-
kanyarokban és szerpentineken.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Ég a gyertya, ég

Az adventi lelki készülõdés jegyében
Novák Edith iparmûvész munkáit csodál-
hatják meg az érdeklõdõk hétfõtõl a vá-
rosi könyvtárban. Az Angyalok és Embe-
rek címû tárlat, melyen a batikolt, festett
papírból illetve textilbõl készült képek és
alkotások (a négy angyal, a négy szín, a
képek száma és a minták) mind az adven-
tet hirdetik , igazán egyedi mûsorral nyílt
meg a közönség elõtt. A könyvtár ajtajá-
ban egy gyertya égett, bent is mécsesek
piciny lángjai világítottak csupán; fény-
láncuk kísérte a belépõket a belsõ terem-
be. Az ott kiállított alkotásokon az Ég a
gyertya, ég címû ének sorai fogadták a
vendégeket.
A kiállítást Bõjtös Attila és felesége,
Fûke Veronika, valamint egy csokor
gyermek zene- és énekszóval, Mészáros
János plébános pedig néhány gondolattal
nyitották meg.

Hargitai Kiss Virág

A természetjáró kör értesítése
A természetjáró kör decemberi programja a következõképpen módosul: december
2-án Igal és környéke (9-én lett volna). Indulás: 7 órakor, költség 1450 Ft. Autóbu-
szos túra.

December 23-án Komárom—Komárno. Indulás: 6.45 órakor a vasútállomásról.
Költség: 1450 Ft (tagoknak), hagyományos vonatos túra.

NYITOTT TORNATEREM
AKCIÓ!

Sok szeretettel várjuk a sportolni, mo-
zogni vágyókat intézményünk torna-
termébe a következõ idõpontokban:

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2006. december 2. és 9.,

9 és 12 óra között.

Intézményvezetõ
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RÉGI MOZIJEGYEK
Mi lehetett a sárbogárdi Árpád mozi mû-
során 1983. augusztus 8-án? És 1986. au-
gusztus 26-án? Régi zakó régi zsebében,
húszfilléresek mellett ott vannak az ak-
kori mozijegyek. Itt a számítógép, nosza,
nézzük meg, mely napokra esett a két elõ-
adás! Az egyik hétfõre, a másik keddre.
A régi pénzdarabok, régi mozijegyek va-
rázsütésre felidéznek egy végleg a sem-
mibe tûnt korszakot. Akkoriban mond-
juk hétfõn este megvacsoráztunk, felke-
rekedett a család, és moziba mentünk.
Úgy emlékszem, hétfõn nem is volt tévé-
adás, más napokon is csak egyetlen csa-
torna volt fogható. A politikai vezetõk
már elõre reszkettek attól az idõtõl, ami-
kor korlátlanul elérhetõ lesz akárhány
külföldi csatorna is. Úgy gondolták, ak-
kor nem lehet tovább hazudni a népnek,
mert a saját szemükkel láthatják az em-
berek az igazságot. Micsoda naivitás volt
ezt hinni! Azóta beigazolódott, hogy kár
volt félni. Bizony az emberek sok esetben
nem hisznek a saját szemüknek sem, ma-
napság ebben élünk. Lehet akárhány té-
vécsatorna, melléje ott az internet, bom-
bázhatják a népet információkkal, az em-
berek csak azt hiszik el, amit elõre elhatá-
roztak.
A nyári szünet vége felé voltunk, az egyik
gyerek akkor készült a nyolcadik osztály-
ba, a másik az ötödikbe. Akkoriban avat-
ták a Mészöly iskola új épületét. Még hí-
re-hamva sem volt Gorbacsovnak, Gyur-
csány Ferenc talán fõiskolás volt Pécsett,
Orbán Viktor alighanem egyetemista a
jogi karon. Vagy csak gimnáziumba jár-
tak? Senkinek nem volt halvány sejtelme

sem arról, mi lesz a világban húsz egyne-
hány év múlva.
Tényleg: mit játszhattak azokban a na-
pokban az Árpád moziban, amiért képe-
sek voltunk nekivágni az útnak? A szovjet
filmek dömpingjének ideje kezdett lejár-
ni, de még messze volt a totális amerikai
egyeduralom. Még lehetett Sárbogárdon
Fellini-filmet látni. Igaz lehet ez? Egy
mai tizenéves halálra unja magát, ha az
Édes élet címû alkotást kell néznie. Hu-
szárik Zoltán Szindbádjára azt mondta
egy értelmes tizenegyedikes, hogy élete
legrosszabb filmje. Egy egész generáció-
nak el van rontva az ízlése. Nem csak a
filmek tekintetében. A könyvek terén
talán még rosszabb a helyzet.
Emlékszem a vacsora utáni loholásokra,
nehogy elkéssünk a moziból. És tele vol-
tunk várakozással, élményre voltunk fel-
készülve.
Veszélyes dolog a nosztalgia! Megszépíti
a múltat. Olajkályha, Trabant, telefonhi-
ány. Szakszervezeti üdülés. Tilalmak. És
ami azért mindent felülüt: húsz évvel
fiatalabbak voltunk.

(L. A.)

ILLATOS CSIRKE
Hozzávalók: kb. 1 kg csirke felsõcomb, 20
dkg füstölt hús (tarja), 1 evõkanál para-
dicsompüré, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor
friss, vágott bazsalikom (vagy 1 kávés-
kanál szárított), 2 dl tejföl, 5 dkg reszelt
sajt, 1 dl olaj, kevés száraz fehérbor, só,
kevés liszt.
Elkészítés: a csirkét sózom, és lisztbe
forgatva forró olajon megpirítom. Ki-
olajozott tûzálló tálba, vagy magas falú
tepsibe sorban lerakom a csirkecom-
bokat. A maradék zsiradékon üveges-
re párolom a finomra vágott hagymát,
beleteszem a bazsalikomot és a para-
dicsomot, kevés vízzel és borral felen-
gedem, a csirkére öntöm, és fólia alatt
puhára párolom. Amikor megpuhult,
a tejfölben elkeverem a finom kockák-
ra vágott füstölt tarját és a reszelt saj-
tot, ráöntöm a csirkére, és jól átforró-
sítom (nem kell pirosra sütni!). Párolt
rizzsel tálalom.

HABOS TÚRÓS
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 5
dkg margarin, 5 dkg porcukor, 1 db tojás,
1 csomag sütõpor, kevés tejföl; a töltelék-
hez: 50 dkg túró, 4 db tojássárgája, 15
dkg porcukor, 5 dl tej, 1 csomag vaníliás,
vagy tejszínes pudingpor, 1 evõkanál
liszt, 1 csomag vaníliás cukor, reszelt cit-
romhéj; a habhoz: 4 db tojásfehérje, 10
dkg porcukor.
Elkészítés: a hozzávalókból lágy,
könnyen nyújtható tésztát gyúrunk.
Akkorára kell nyújtani, hogy a tepsibe
terítve magas pereme legyen.
A töltelék hozzávalóit egyszerûen ösz-
szekeverjük, és a tésztára öntjük. Na-
gyon híg, de ez nem baj! Elõmelegített
sütõbe tesszük, és kb. 30 percig sütjük,
míg a töltelék rezgõssé válik (nem jó,
ha teljesen megszilárdul). A 4 tojásfe-
hérjét a 10 dkg porcukorral kemény
habbá verjük, a töltelék tetejére simít-
juk, és 10 percre visszadugjuk a sütõ-
be. A tepsiben hagyjuk kihûlni a süte-
ményt.
Finom, krémes lesz a töltelék, ha a tú-
rót elõtte lefagyasztjuk, kiolvadás után
elég villával összetörni. Ennél a sütinél
a legnehezebb dolog megvárni, amíg
kihûl!

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

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 Egyetem növendéke (hegedû);

Huszics Ibolya, a Pécsi Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanára (zongora).
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MEGFEJTÉS
Karcsi, Peti és Bodri kutya elmentek
az erdõbe kirándulni. Útjuk során
cserebogarakkal, õzikékkel és nyulak-
kal találkoztak. Amikor megszomjaz-
tak, ittak a hûs forrás vizébõl.
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Zsu-
zsanna, Sárbogárd; Jákob Mihály, Sár-
bogárd; Varga Dávid, Sárbogárd; Nagy
Kamilla, Sárszentágota.

Szerencsés megfejtõnk:
VARGA DÁVID

Sárbogárd, Ady E. út 72.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
Egy kis

matematika!

5 hl= dl;

23 l= dl;

254 l= hl l dl;

23 dl= l dl;

58 l= dl

Beküldési határidõ:
2006. december 5.

Heti idõjárás

A felettünk lévõ anticiklon áramlási
rendszerében szárazabb levegõ ér el
minket. Csütörtöktõl szombatig ke-
vésbé lesznek tartósak a reggeli köd-
foltok, és több napsütésre számítha-
tunk, ám egyre többfelé jelennek meg
az éjszakai fagyok. Vasárnaptól ismét
erõsen megnövekszik a felhõzet, hét-
fõn pedig egy gyenge frontrendszer ér-
kezése már kisebb esõket is okozhat.
A reggeli hõmérséklet -1—6, a nappali
4—12 fok körül várható.

www.metnet.hu

A RÓKA ÉS A SZÕLÕ
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy er-
dõ. Ebben az erdõben lakott egy nagyon
alattomos róka. A pocok, az egér, a ma-
darak és a többi kis állat riadtan mene-
kült, ha meglátta õt, mert gonoszságát
mindenki ismerte. Mivel pedig mindenki
széles ívben kitért elõle, a róka nem talált
az erdõben senkit, akivel az éhségét el-
verhetné. Így aztán rákényszerült, hogy
az emberek közé menjen ennivalót keres-
ni.
Elsõ alkalommal még szerencséje is volt,
mert az egyik faluszéli ház alacsony kerí-
tését könnyedén át tudta ugrani.
— Hihetetlen, milyen ostobák az embe-
rek! Õrizetlenül hagynak ilyen finom,
omlós húsú tyúkokat! — csóválta a fejét
hazafelé bandukolva, miközben elége-
detten nyalogatta a szája szélét. Bundájá-
hoz fehér tollpihék tapadtak.
Néhány nap elteltével ismét gyötörni
kezdte az éhség, ezért úgy vélte, ideje el-
látogatni a tyúkólhoz. Odaérve látta
ugyan, hogy füstöl a parasztház kéménye,
de mohó étvágya elnyomta szokásos
éberségét. Átugrott a kerítésen, és már
bent is volt a baromfiudvarban.
Néhány pillanat múlva rémült kárálás
verte föl az éjszaka csendjét. A róka már
éppen megragadta a leginkább szemre-
való tyúkot, amikor súlyos kõ csapódott
az oldalába.
— Te aljas tyúktolvaj! Megvagy végre! —
kiáltotta a gazda, s már indult is a róka fe-
lé a bunkósbottal. Ráadásul fenyegetõ
morgással közeledett a házõrzõ kutya is.
A róka gyorsan szaladni kezdett a tyúkól-
tól, és nekirugaszkodott a kerítésnek,
azonban a kõ meg a gazda botja megse-
bezte, s fájdalmában elvétette az ugrást.

Máris éles kutyafogak
kapaszkodtak a fülé-
be.
A róka egy utolsó két-
ségbeesett kísérletet
tett, s ezúttal elég ma-
gasra ugrott. Kõzá-
portól kísérve, vonyít-
va menekült az erdõ
felé. Csak jókora tá-
volságból mert elõ-
ször hátrafordulni,
nem követi-e még a
kutya vagy a gazda.
Akkor leült a selymes
fûbe. Hasogatott az
oldala, sajgott a füle,
csillagokat látott a
fájdalomtól.
— Ilyen balszeren-
csét! De kár azokért a
finom tyúkokért! Pe-
dig már a markomban volt a legszebb. Ta-
lán, ha nem jön ez a csaholó ebadta, még
el tudtam volna iszkolni azzal a falattal!
Hangja elcsuklott. Gyomrát kínozta az
éhség, s elgyötörten emelte égnek a sze-
mét. Ekkor érett, hatalmas szõlõfürtöket
pillantott meg a feje fölött.
— Még mindig jobb, mint a semmi —
gondolta, és megpróbált a szõlõ után ug-
rani, de ehhez már végképp nem volt elég
ereje. Hiába próbálkozott.
— Káár, de káár! — gúnyolódott egy arra
szálló varjú.
— A szõlõ még savanyú, majd ha meg-
érett, visszajövök és leszüretelem — ma-
gyarázkodott emelt hangon a róka.
Amennyire tudta, kihúzta fájós derekát,
és igyekezett minél kevésbé bicegve tá-
vozni az erdõ felé.

SZÍNEZÕ MIKULÁSRA!
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December 2., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Tria-
non szindróma 9.25 Pincefalu — Hajós 9.35 Mindentudás Egyeteme 10.30 Eu-
rópa kék szalagja, a Duna 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Izomláz 12.35 Az óceán
csillaga 13.05 Huckleberry Finn kalandjai 14.00 Csellengõk 14.25 Autóvízió
14.55 TS — Út Pekingbe 15.25 TS 15.55 TS 17.55 Testi mesék 18.00 Egy élet
születése 19.00 Híradó 19.30 Luxor 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Pusztaház
örökösei 21.10 Álmatlanság 23.10 A dzsessz születésétõl napjainkig 23.55 Hírek
24.00 Sporthírek 0.10 Haláli füles
RTL KLUB: 5.30 WS — Teleshop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 8.55
Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Ki vagy, doki? 14.45 L. A. Heat — Halá-
los páros 15.45 Harmadik mûszak 16.45 A Bermuda háromszög foglyai 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Folytatjuk! Szombat esti láz 22.05 Végsõ állo-
más 2. 23.45 K-1 világkupa, Tokió 1.05 A pajzán Dagobert király 3.05 Fókusz
plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Ez kész! Pénz! 10.15 Mókás állatvilág 10.45 Stahl
gyerekkonyhája 11.20 Babavilág 12.00 Mr. Bean 12.30 Hetedik mennyország
13.20 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillag-
kapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Megatánc
23.00 Sikoly 3. 1.10 10-8: Veszélyes õrjárat 2.00 A láthatatlan ember 2.50
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.28 B.u.é.k. 2006! 12.02 Krónika 12.30
Barangoló 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 21.00 Vonzó-
dások 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04
Magyarország orgonái 0.10 Éjszaka

December 3., 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 Papír-
hídon 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 Az utókor ítélete 15.30 Abszo-
lút 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 22.35 Fabio Montale 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.25 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS — Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.30 Receptklub
9.30 Receptklub 9.45 Havazin 10.15 Játék 11.20 Isteni sugallat 12.00 Híradó
12.15 Dawson és a haverok 13.10 Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 14.15
Egy rém rendes család 14.45 Seven Days — Az idõkapu 15.40 Eltûntnek nyilvá-
nítva 16.35 Döglött akták 17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra11
20.00 Wasabl-Mar, mint a mustár 21.50 Heti hetes 23.00 Traffic 1.50 Portré
2.00 Maffiózók
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Monk — Flúgos nyomozó 14.30 Smalville 15.30 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes
vírusok nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
A skorpiókirály 22.05 Szegény embert az amish húzza 0.30 Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 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 Mit
üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Buday György
világhírû fametszõ rádiós emlékei 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvi-
lág 19.30 Esti mese 19.40 Szentirmay Elemér nótáiból 20.04 Archívumok mélyé-
rõl 20.13 Közvetítés a Nemzeti Színházból: Advent a Hargitán 22.00 Krónika
23.35 Handel: Vízizene-I. szvit 0.10 Éjszaka

December 4., 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) 14.10 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 18.15 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
Provokátor 0.10 Akik az ördöggel …táncoltak
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 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 Függõség 23.55 Reflektor 0.15 Bundesliga 1.30 Rali-vb 2.00 ITT-
HON 2.15 AutóMánia 2.40 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! 11.50 Észbontó 13.00 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
Szulák Andrea-show 23.20 A világ árvái 23.55 Tények este 0.20 Csillagkapu
1.15 Agyatlan apartman 2.55 Aktív 3.25 Két testõr

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 Karácsonyi könyv-
vásár 2006. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fó-
rum 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 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04
Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

December 5., 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
13.00 Napló 56 13.05 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 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 20.20 Életképek 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 23.45 Nyírfaliget

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 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
Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.10 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.45 Így készült Füles 0.10 Reflektor 0.25 Igaz történetek 2.30 Egy rém rendes
család 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 13.00 Mozidélután
15.55 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 Fej vagy írás 23.15 Tények este 23.45
Moziverzum 0.15 Így készült a Farkasok völgye 0.45 Sírig tartó barátság 1.40
Szép halál volt 2.45 Akasztottak

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 Karácso-
nyi könyvvásár 2006. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 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 bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10
Éjszaka

December 6., 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 13.00 Napló 56 13.05 Hrvtska 13.35 Ecranul nostru 14.05 Példakép(p) 14.10
Szívek szállodája 15.00 Kormányváró 15.30 Allegro 15.55 Bartók 125 16.05
Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvö-
let 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 TS
22.55 Szerda este 23.25 Kultúrház 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.05 Napló 56
0.10 Szerelem a szomszédban

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 13.25 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 0.05 Reflektor 0.20 Pokoli jég 2.00 Maffiózók 2.55 Fókusz

TV2: 6.00 Stahl gyerekkonyhája 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.50
Mozidélután 15.25 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 Egy kis
szívesség 2.05 A bûn nyomában 3.00 Aranymadár

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 Be-
szélni nehéz! 11.33 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Könyvvásár 2006. 21.05 Ma-
gyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04
Nagymesterek-világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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December 7., 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 Rondó 13.35 Roma Fórum 14.00 Példakép(p)
14.10 Szívek szállodája 14.55 Állatkölykök 15.50 Bartók 125 16.00 Szívtipró
gimi 16.50 Napló 56 16.54 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15
Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 TS
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 10.20 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.40 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
Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Figyelõk 0.25 Reflektor
0.40 Infománia 1.10 Egy rém rendes család 1.40 Kemény zsaruk 2.30 Házon
kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 13.00 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 True Lies — Két tûz között 0.05 Az ügy 0.35
Strucc 1.05 Tények este 1.35 Echo 3.05 Aktív 3.35 A világ árvái
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 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kará-
csonyi könyvvásár 2006. 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Önarckép-hangokkal 0.10
Éjszaka

December 8., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 A titokzatos Násztya 10.00 Napi mozaik 11.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 12.00
Híradó 12.30 Panoráma 12.50 Napló 56 12.55 Õsborókás 13.10 Sorstársak
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 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Dob+basszus 21.05 Prima Primissima díjáta-
dó ünnepség 23.00 Péntek este 23.30 Múlt-kor 23.55 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10
Napló 56 0.15 Meggyanúsítva
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 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 Atomkutya 0.45 Reflektor 1.00 MeneTrend
1.20 Egy rém rendes család 1.50 Kemény zsaruk 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Szó-
da 10.00 Teleshop 11.20 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 20.10 Megatánc 23.00 Tények este 23.30 A magányos zsaru 1.25
10-8-Veszélyes õrjárat 2.15 Aktív 2.45 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 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvá-
sár 2006. 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

SAK-hírek

Megszerezte elsõ pontját a megyei elsõ osztályban játszó csapat
pénteken este Polgárdi ellen.
A hazai asztaloknál a Németh János, Csizmadia János, Vere-
bélyi Sándor, Kasza Tamás, Lajtos József, Szõnyegi Tibor, Tóth
Katalin és Tósoki Fanni összeállítású csapat nagy csatában elsõ
bajnoki pontját szerezte meg.
A kezdésnél még nem úgy nézett ki, hogy itt pontot lehet szerez-
ni, mert mind a két páros mérkõzést elveszítették, bár a két
hölgy, Tóth Katalin és Tósoki Fanni keményen küzdöttek, de
nem bírtak a rutinosabb ellenféllel.
Az egyéni mérkõzések során azonban Szõnyegi Tibor mind a
négy mérkõzését megnyerte, és a javuló formában levõ Kasza
Tomi is három mérkõzést nyert, Németh Jani pedig a lejátszott
két mérkõzésén keményen küzdött, és 0-2-rõl egyenlített ki
mind a két mérkõzésen (fergeteges balkezes tenyereseinek kö-
szönhetõen), de a döntõ pillanatban mind a két esetben megre-
megett az ütõ a kezében, 3-2 az ellenfél javára. Az utolsó mér-
kõzésen Lajtos Józsi elõtt volt a lehetõség a gyõzelem megszer-
zéséhez, de nagy volt a teher és a feladat. Így alakult ki a
végeredmény 9-9-re.
Az utánpótláskorú játékosok 26-án Dunaújvárosban álltak asz-
talokhoz a Linde-kupa ifjúsági versenyén, és szép eredménye-
ket értek el minden versenyszámban.
A vegyes páros mérkõzést a Tósoki—Kasza páros megnyerte,
Tóth K.—Papp harmadik lett. A fiúpárosoknál a Kasza—Papp
páros az elsõ, a leány párosoknál a Tósoki—Tóth páros a máso-
dik helyet szerezte meg. Az egyéni számokban a lányoknál Tó-
soki Fanni második, a fiúknál Kasza Tomi szintén második, és a
halovány játékot mutató Papp Laci harmadik helyet szerzett.
Az érdeklõdõk a jövõ héten pénteken, 18 órakor kilátogathat-
nak a Sárbogárd—Veszprém NB III-as mérkõzésre, ami 18 óra-
kor kezdõdik. Ez újabb lehetõség a hazai csapat elõtt a pont-
szerzésre.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

SAK vezetõsége
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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) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (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.

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: 12 millió Ft, 06
(70) 459 3167. (0921895)

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

Hosszú távra gipszkartonszerelésre és gipszkar-
tonglettelésére szakmunkásokat keresünk. Tel.:
06 (30) 851 6502. (0214892)

Sürgõsen eladó új építésû családi ház családi
okok miatt; 06 (70) 534 8326. Irányár: 11,5 millió
Ft. (0214921)

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)

400 fõs lakodalmi sátor- és edénykölcsönzõ tel-
jes felszerelése eladó. Irányár: 3,5 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)

Lakás kiadó Sárbogárd központjában irodai célra
is; 06 (70) 332 1397. (0214530)

Öregipari szõlõben 600 négyszögöl szántó eladó;
06 (70) 314 6145. (0214529)

Sárszentmiklóson, Halom dûlõben a 7050 hrsz.,
1467 m2; 7052 hrsz., 874 m2; 7054 hrsz., 2040 m2

zártkerti ingatlanok eladók. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06 (70) 317 1366.

Matematikából korrepetálást vállalok. Tel.: 06
(25) 460 835. (0214528)

Orosz, francia, német nyelvekbõl nyelvtanítást,
korrepetálást vállalok. Tel.: 06 (25) 460 835.
(0214528)

Kuglizott tûzifát cserélnék 130-150 kg-os hízóra.
Telefon: 06 (30) 651 7096. (0214527)

Tûzifaakció! Kuglizva, hasítva is. Egy teherautó
75.000 Ft szállítással együtt. Kökény és Társa Kft.
Tel.: 06 (20) 433 2784. (0214523)

Tûzifaakció! 6 m akác tûzifa kuglizva és méter-
ben is. Aprított tûzifa 1 teherautó 55.000 Ft, vala-
mint minden fajta szén házhozszállítással. Tel.: 06
(70) 577 9150. (0214523)

Ellopott fûkaszáim és láncfûrészem nyomraveze-
tõjének magas jutalom; 06 (20) 398 5178. (0214520)

110-130 kg-os hízók eladók; 06 (20) 341 5316.
(0215000)

Eladó Lehel energiatakarékos, 400 l-es fagyasz-
tóláda aljzatvédõ faállvánnyal, eredeti gépkönyv-
vel és tájékoztatóval. Sertésvágások után hasz-
nos a háznál. 06 (25) 460 041. (0214999)

Cecén, frekventált helyen, a Casablanca üzlet-
házban üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 (25) 508 080,
06 (25) 518 012.
Lakás kiadó az Árpád-lakótelepen, elsõ emele-
ten, csak hosszú távra, egy hónap kaucióval. Tel.:
06 (30) 2045 101.
Visszaváltható fenyõ kapható. Krisztina dísznö-
vény, Árpád u. (0214535)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó, 06
(30) 225 2067. (0214532)

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.

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

FODRÁSZAT NYÍLT
A BB SZÉPSÉGHÁZBAN. Bejelentkezés:

06 (30) 640 7676-os telefonszámon.

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.

MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM:
paraffinos kézápolás; 06 (30) 3808 330.

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

OLCSÓ ÁRUK BOLTJA! MEGÚJULT
ÁRUKÉSZLET, KARÁCSONYI AKCIÓ,

FENYÕFADÍSZEK 60 FT/DB-TÓL.
Ady E. út 204., a Robifon mellett. (0214945)

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 730 Ft
VIVALITY sampon 250 Ft
SILAN 1 liter 380 Ft
PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db-os 49 Ft

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Sárbogárd, Ady E. út 115.

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!

2006. december 7-én, (csütörtökön),
9-12 óráig a mûvelõdési házban.

Kész-, félkészáru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

Dinamikusan fejlõdõ autóipari cég keres
CNC-programozókat, CNC-esztergályosokat,

fémforgácsolókat, villany-, fûtés-,
vízvezetékszerelõket, valamint gépbeállító,

karbantartó lakatosokat, festõket.

Jelentkezni lehet
a 06 (25) 517 602-es telefonszámon.
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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

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

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.
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Kérdezték

Mikor szedik le
végre a lejárt

választási
plakátokat?

Ezt a kérdést többen is feltették az utóbbi
hetekben. A plakátok többsége már félig
leszakadva rontja az amúgy se szép város-
képet.
A testületi ülésen a jegyzõ bejelentette,
hogy több felszólítás után szabálysértési
eljárást kezdeményeztek a pártokkal, a
jelöltekkel szemben, mert mindeddig
nem szedték le a választások idején kira-
kott plakátjaikat.

/H/

Nyílt
tér

AMunkácsy utcába betévedõ autós könnyen elharaphatta a nyelvét, ha nem vigyá-
zott, akkora gödrök tátongtak az úttesten. Hiába kérték az önkormányzatot,

hogy javítsák meg az utcát, nem volt a kérésnek foganatja. Talán azért, mert erre nem
jár se a polgármester, se a képviselõk?
Megelégelték a helyzetet, és összefogtak az utca lakói. Hozattak követ, és hétvégén
megcsinálták az utcájukat saját maguk.
Amikor arra jártam, éppen Király Miklós hozott markológéppel egy forduló követ.
Beborította azt a gödrökbe, segítõi: Kéri Zoltán, Kristóf István, Rauf Miklós pedig
elegyengették azt.

Hargitai Lajos

HOGYAN
KERÜLHETJÜK EL
A TÜZEKET A TÉLI
ÜNNEPEK SORÁN?

Elérkeztünk az adventi ünnepekhez és közeleg
a karácsony is. Ez idõ tájt jelentõsen meg-
emelkedik a lakásokban keletkezett tûzesetek
száma. Ezek a tüzek egyszerû odafigyeléssel
megelõzhetõek lennének.
Tekintsük át az ez idõ tájt érvényes tûzvédelmi
szabályokat!
Az advent és a karácsony meghittségéhez
hozzátartozik a gyertyagyújtás és a csillagszó-
ró. Semmi sem pótolhatja a gyertyaláng vibrá-
lását és jellegzetes illatát. A gyertyát biztosít-
suk eldõlés ellen, és tegyünk alá nem éghetõ
alátétet. Figyeljünk arra, hogy az égõ gyertya
a környezetében lévõ éghetõ anyagokra gyúj-
tásveszélyt ne jelentsen. Soha ne hagyjuk az
égõ gyertyát felügyelet nélkül.
A karácsonyfa elhelyezésénél ügyeljünk arra,
hogy megfelelõ távolságra helyezzük el a tüze-
lõ-, fûtõberendezésektõl.
Száraz karácsonyfán ne gyújtsunk gyertyát
vagy csillagszórót!
Gyerekek felügyelet nélkül ne próbálkozzanak
a tûzgyújtással, a gyufát vagy az öngyújtót
számukra hozzá nem férhetõ helyen helyezzük
el. Nagyon fontos elmagyarázni nekik a nyílt
láng veszélyeit, tûz esetén a helyes magatar-
tást (értesíteni a felnõtteket, tûzjelzés, mene-
külés…).
Készítsünk a fa közelébe nem éghetõ anyagú
hamutartót az elhasznált gyufának, csillagszó-
rónak! Helyezzünk el az esetleges tûz oltására
alkalmas vizeskancsót, de jó szolgálatot tehet
a szódásüveg is. Fontos, hogy az elektromos
berendezések (izzósor) tüzeinek oltása elõtt
áramtalanítsunk!
Többször okoztak már tüzet a hibás izzósorok.
A piacon vásárolt ellenõrizetlen, olcsó áru na-
gyon sokba kerülhet a családnak. A rosszul
méretezett, gyenge szigetelésû, zárlatos ter-
mék könnyen túlmelegedhet. Használat elõtt
nem árt átvizsgálni az izzósort. A foglalat elszí-
nezõdése, melegedése esetleges megolvadá-
sa esetén azonnal áramtalanítsuk! Õrizetlenül
ne hagyjuk bekapcsolva a díszvilágítást!
Az ünnep elmúltával a karácsonyfák kiszárad-
nak. Mivel a száraz fenyõ hihetetlenül gyúlé-
kony, a nosztalgiából meggyújtott gyertya
vagy megmaradt csillagszóró pillanatok alatt
lángba boríthatja az egész fát. Maradjon meg
az emlékekben inkább a szépen feldíszített ka-
rácsonyfa képe. A fenti szabályok betartásá-
val az advent és a karácsony mindenkinek a
szeretet ünnepe marad.

Kellemes, áldott békés karácsonyi ünnepeket
kíván a

Sárbogárdi tûzoltóság
Megcsinálták magukMegcsinálták maguk


