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A kettészakadt falu
A perselypénzt se hajlandók

együtt számolni…
A választások óta nem tért magá-
hoz Sáregres. Ebben a hajdan
összetartó kis faluban barátságok
mentek szét, családok vesztek
össze azon, hogy ki hova szavazott.
Az eredmény valóban váratlanul
ért mindenkit. Lengyel Zoltán biz-
tos nyerõnek tûnt, hiszen három
cikluson át komolyabb konfliktu-
sok nélkül irányította polgármes-
terként a falut. Az orvosi ügyelet
kérdésén látszott csupán megrop-
panni egy évvel ezelõtt a népszerû-
sége.

A sáregresi képviselõ-testület és Lengyel
Zoltán amellett álltak ki, hogy az orvosi
ügyelet ellátásában Simontornyával kös-
sön az önkormányzat szerzõdést. A
sáregresiek ezzel nem értettek egyet. A
lakosoknak több mint a fele ugyanis nem
a Sáregresen már egy ideje helyettesítõ
simontornyai háziorvosnak, dr. Dobro-
vitzky Imeldának, Lengyel Zoltán felesé-
gének, hanem cecei és vajtai orvosoknak
adta a betegkártyáját. Sokkal inkább azt
akarták, hogy Sáregres a cecei ügyeleti
körhöz tartozzon. Amikor az emberek

Juhász Gyula:

Karácsony felé

Szép Tündérország
támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
megszáll egy titkos,
gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a
világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
ilyenkor decemberben.

… És valahol csak
kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak,
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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megtudták, hogy a testület a
Simontornyához való csatlakozás mellett
döntött, elemi erejû közfelháborodás
tört ki. Az ennek nyomán kikövetelt falu-
gyûlésen a testület ígéretet tett a döntés
megváltoztatására. Látszólag helyreállt
ezután a faluban a nyugalom. Ez kifeje-
zõdött a háziorvos kezdeményezésére in-
dított bizalmi szavazáson is. Akkor a falu
lakosainak többsége aláírásgyûjtéssel ki-
állt dr. Dobrovitzky Imelda háziorvos
mellett, mert úgy gondolták, mégiscsak
kell Sáregresnek saját háziorvos.

Az országgyûlési választáson Lengyel
Zoltánra adta nagy többséggel a falu né-
pe a szavazatát. Lengyel Zoltán gyõzelme
ezek után biztosnak tûnhetett az önkor-
mányzati választásokon is. De talán túl-
zottan is magabiztossá vált a volt polgár-
mester. Nem vette észre, hogy az embe-
reknek kezdett már elege lenni abból,
hogy a polgármestert csak olykor látni
egy-egy pillanatra a faluban. Tengernyi
országos dolga mellett alig akadt ideje a
falujára. Nem tetszett a népnek az sem,
hogy a választások elõtt megrendezett
fogathajtóversenyen csak úri hintók in-
dulhattak, a parasztkocsik nem. De ettõl
még biztonságban érezhette magát, hi-
szen úgy tûnt, nincs esélyes ellenjelölt ve-
le szemben a polgármesterségre. Aztán a
mindaddig alig ismert Mocsár Eleonóra a
választás finisében, az utolsó héten nyo-
matott ötszáz szórólapot, nyakába vette a
falut, és sok emberrel beszélgetett, meg-
hallgatta a panaszokat, emberszámba
vette õket, és a legnagyobb meglepetésre
megnyerte a választást.

Ekkor szakadt igazán két pártra a falu.

Mert azok, akik Lengyel Zoltán hûséges
szavazói voltak, katasztrófaként élték
meg a vereséget, és árulónak tûnt a sze-
mükben mindenki, akirõl gyanítani lehe-
tett, hogy nem Lengyelre szavazott.
Ahogy száz éve a vasút, most ez a válasz-
tás vágta ketté a települést. A túlsó Eleo-
nóra-párti, az innensõ Lengyel-párti lett.

Az emberek, akikkel beszélgettem, meg-
döbbentõ történeteket mondtak el. Egy
asszony mesélte, hogy a napokban ment
köszönteni a barátnõjét, és az be se en-
gedte a kapun, hanem elkergette, mert
úgy hallotta valaki mástól, hogy Lengyel
ellen szervezkedett. Sírva, lelkileg meg-
törve ment haza, és máig se tért napi-
rendre a dolog fölött. A templomban az
egyik presbiter nem hajlandó együtt meg-
számolni a perselypénzt a hajdani legjobb
komájával, mert az a polgármester-
asszonyt pártolja. Családon belül is ve-
szekedések vannak. Az egyik helyen az
asszony meg akarja indítani a válópert az
ura ellen, aki „arra a perszónára” szava-
zott. Egy másik helyen a fiatalok a válasz-
tások óta zajló állandó családi veszekedé-
sek miatt költöznének el otthonról.

Közmeghallgatás
pergõtûzben

Ilyen elõzmények után került sor múlt
szerdán egy parázs hangulatú falugyûlés-
re. A gyûlés békésen kezdõdött, a sár-
bogárdi rendõrkapitány, Lasancz Zoltán
tájékoztatójával és a polgárõrség meg-
szervezésével. (A sáregresi megalakuló
polgárõrség a Suzuki Bartától egy hasz-
nált Suzuki személyautót kapott ajándék-
ba.) Aztán a polgármesterasszony szá-
molt be az önkormányzat helyzetérõl. El-
mondta, hogy október 10-én vette át a hi-
vatalt 4,7 millió Ft forgótõkével, ellentét-

ben Lengyel korábbi állításával, aki egy
újságban azt nyilatkozta, hogy 9,5 millió
tartaléka van a falunak. Nincs tartaléka a
falunak. Beszélt a terveirõl. Fontos fel-
adatnak tartja, hogy a falu külsõ képe
megváltozzon. Fásítási, virágosítási prog-
ramot indítanak. Erre a saját négyéves
költségtérítését is felajánlja. Így tettek a
képviselõk is a tiszteletdíjukkal. Szeret-
né, ha a falu megbékélne, elsimulnának
az ellentétek. Hangsúlyozta, nem õt
bántja, ha valaki ellene gyûlölködik, mert
az nem az õ, hanem a gyûlölködõ szívét
rágja.

Sebestyén Ferenc volt képviselõ kért szót.
Az útjavítások folytatásáról, a szolgálati
lakások sorsáról kérdezett. Kérte, hogy a
testületi üléseket hirdessék meg. El-
mondta, hogy amikor tudomására jutott,
hogy el akarják küldeni dr. Dobrovitzky
Imelda háziorvost, aláírásgyûjtést kezde-
ményeztek. Kérte, hogy a testület vegye
figyelembe e kérdésben a többségi akara-
tot, és ne küldjék el a doktornõt.

A polgármesterasszony elmondta, hogy a
doktornõvel kötött szerzõdést felmondta
azzal az indokkal, hogy még az elõzõ tes-
tület egy szeptember 25-ei határozattal
pályázatot írt ki a háziorvosi állásra. Ha
lesz jelentkezõ a háziorvosi körzetre, ak-
kor azt betöltik. Erre pályázhat a doktor-

nõ is. Õ azonban tudomása szerint fõfog-
lalkozásban Simontornyán háziorvos, ott
van körzete, és ott van lakása is.
Sáregresen 2003 májusa óta helyettesíté-
si szerzõdéssel látja el ezt a körzetet heti
három napban, napi négy órában. Az elõ-
zõ testület törvényben elõírt feladata volt
az állás meghirdetése. Hangsúlyozta,
hogy az új testület nem akarja elküldeni a
háziorvost, de a törvény kötelezõvé teszi,
hogy meghirdessék az állást, és azt, ha
lesz rá jelentkezõ, be is töltsék.
Ekkor egymás szavába vágva többen is
kérdéseket kiabáltak be, amikre Mocsár
Eleonóra válaszolt:
— A doktornõtõl miért veszik el a lakást?
— Nem jár neki lakás, mert van hol laknia
Simontornyán, ott van lakása.

— Miért akarják elzavarni az országgyûlési
képviselõt, aki a falu lakosa? A doktornõ is
itt lakik, miért nem kell? Ez személyes
bosszú?
— Az országgyûlési képviselõnek itt
nincs lakása. Máshol van saját háza. A
szolgálati lakás a háziorvosi tevékenység-
hez jár. Személyes bosszúról itt más be-
szélhet. Én lettem a falu polgármestere
többségi akarattal, ezt jó lenne, ha elfo-
gadnák az ellenem áskálódók.
— Talán megvették a szavazókat? (Hirt-
lingné)
— Kikérem magamnak a sértõ gyanúsí-
tást! Az állítását bíróság elõtt bizonyítsa!
Nagyon sok emberrel beszélgettem a fa-
luban a választások elõtt, és áradt min-
denkibõl a panasz. Én azt tapasztaltam,
hogy itt végre igazi változást akarnak az
emberek, hogy legyen olyan polgármes-
terük, aki itt van a faluban, törõdik az em-
berek gondjaival. Én járom a falut, és be-
szélgetek az emberekkel. (Lapzárta után
érkezett a hír, hogy Hirtlingné fenti kijelen-
tését írásban visszavonta, és bocsánatot
kért a polgármesterasszonytól. Elmondta,
hogy ezt az orvosi rendelõben hallotta.
Szerk.)
— Mi van a szolgálati lakásokkal? Olyan is
lakik egyben, akinek az nem jár.

Folytatás a következõ oldalon�
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— Csikós Lajos egy évre megkapta az
egyik lakást addig, amíg felújítja a szülei
házát, amibe be fogköltözni. Nem azért
kapott lakást, mert Rétimajorban dolgo-
zik, hanem azért, mert ezzel egy családot
segítünk, hogy letelepedhessen a falu-
ban.
— Mibe kerül a doktornõ menesztése?
— Nem kerül semmibe. Inkább az a kér-
dés, hogy mibe került nekünk a doktornõ.
1993-ban vett a falu egy Seat Ibiza sze-
mélyautót a háziorvosi szolgálatnak.
1997-ben 20.000 Ft körüli összegért a
doktornõnek odaadta a képviselõ-testü-
let az autót a 70/1997. számú határozat
szerint 6 igen, 2 tartózkodás szavazat
mellett. Amikor a testület azt a határoza-
tot hozta, a testület tagja volt a doktornõ,
a polgármester pedig a férje, ami az
összeférhetetlenség kérdését is felveti.
Mindemellett az önkormányzat havi
60.000 Ft támogatást adott a doktornõ-
nek egy szakképzett körzeti ápolónõ al-
kalmazására. Az ápolónõ évekig peres-
kedett a neki ki nem fizetett bérért. Az
önkormányzat fizette ugyanakkor a ren-
delõ fûtését, takarítását, áramdíját, vízdí-
ját, szemétszállítási díját. A jövõben a há-
ziorvosnak az önkormányzat nem fog fi-
zetni ilyen költséget. Ez tehát inkább
megtakarítás lesz a falunak. A szolgálati
lakást pedig visszavesszük, mert a dok-
tornõnek van szolgálati lakása Simontor-
nyán.
Dr. Dobrovitzky Imelda: — Nekem nincs
lakásom Simontornyán, én sáregresi be-
jelentett lakos vagyok.
— Nem igaz, mert van lakása Simontor-
nyán a gyógyszertár mellett.
— A doktornõ magának köszönheti, hogy
így alakult a helyzet, hogy a falu lakosságá-
nak több mint a fele cecei és vajtai orvosok-
hoz adta a betegkártyáját, és nem neki, a
helyi orvosnak. Ezen azért jó lenne elgon-
dolkodnia. Ne csodálkozzon, hogy nincs
annyi betege, hogy itt megéljen. Mert ami-
kor hívtuk, nem jött ki, és úgy beszélt ve-
lünk, hogy inkább más orvoshoz mentünk.
És nem egy ember, hanem nagyon sok így
van ezzel. Semmi elõnyünk nem volt abból,
hogy helyben van a háziorvos, mert a másik
orvos mindig jött, ha hívtuk. Maga alatt
vágta a fát a doktornõ, és most itt az ered-
mény.
— A doktornõ hozzánk igenis kijött!
Könnyen beszél az, akinek van jármûve,
amivel elmenjen Cecére, Vajtára az orvos-
hoz. De mit tegyen a szegényebb, vagy aki
mozgásképtelen?
— A cecei és a vajtai orvos is kijött, mert el
kell látnia a sáregresi betegeit.
— Azokkal az aláírási ívekkel is hogy van?
Sokan nem is tudták, hogy mit írtak alá.
Polgármesterasszony: — Még egyszer
hangsúlyozom: az orvosi állásra a pályá-
zatot az elõzõ testület írta ki. December
15-én lesz a pályázat bontása. Akkor bár-
ki eljöhet, nyilvános ülés lesz. Ha nem
lesz pályázó, a doktornõ is jelentkezhet

helyettesnek, mint bárki más háziorvos,
de a lakás akkor se jár neki.
— Úgy van itt is, mint a Parlamentben. Két-
felé van a falu, és azok szidják, hordják egy-
mást, akik évtizedekig barátok, testvérek
voltak.
Hatalmas hangzavar támadt, egymásnak
kiabáltak át az emberek, aztán a polgár-
mesterasszony berekesztette a közmeg-
hallgatást.
Lengyel Zoltán is megjelent a falugyûlés
vége felé a teremben, de nem szólt hozzá.
Késõbb megkérdeztem, marad-e a falu-
ban ezek után? Elkeseredetten, bár el-
szántan nyilatkozott. Elmondta, hogy ak-
kor is marad Sáregresen, ha az orvosi la-
kást visszaveszi az önkormányzat. Õ
sáregresi lakos, az is akar maradni, ön-
szántából nem megy ki a házából. Nem
ért egyet azzal, ahogy most intézik a falu
sorsát, törvénytelennek tartja az intézke-
déseket, és ígéri, meglesz ennek még a
következménye, mert jogi úton vesz elég-
tételt. „Azt csinálták itt is, mint az ország-
ban. Kommunista módszerekkel felzak-
latták a falut, és szerencsétlen zombit csi-
náltak az emberekbõl. Sok pénzt hoztam
a faluba pályázatokkal és Lévainak is so-
kat segítettem a fejlesztéseinél…”
Egy önkormányzati képviselõ egy beszél-
getésben kifejtette: — Lengyel Zoltán
szabályos, fair versenyben vereséget
szenvedett a polgármester-választáson
egyik riválisától. Okát elsõsorban ne
másban, hanem inkább magában keres-
se. Nem haragszanak rá a faluban, sõt, so-
kan máig szeretik. És azok sem haragsza-
nak rá, akik nem rá szavaztak, de lássa be,
túl sokat vállalt máshol, és nagyon keve-
set foglalkozott a falujával. Aki sokat
markol, keveset fog, ezt tartja a népi böl-
csesség. Ez igazolódott be itt. Ezt a vere-
séget fogadja el. Ne zaklassa az amúgy is
felkorbácsolt kedélyeket. A falu új pol-
gármestert, új testületet választott. Ez-
után talán másképp lesz, mint eddig. A
falu meg köszöni szépen, jól van, és sok si-

kert kíván Lengyel Zoltánnak az ország-
gyûlési képviselõséghez! Arra kérik, hogy
ha igazán jót akar hõn szeretett, kedves
falujának, Sáregresnek és a többi hasonló
sorsú környékbeli településnek, akkor a
parlamentben képviselje legjobb tehetsé-
ge szerint ennek a hátrányos helyzetû vi-
déknek az érdekeit. Lesz dolga elég még
akkor is, ha ebben a ciklusban jóval keve-
sebb az országos megbízatása, mint ko-
rábban. A kevesebbnek talán jobban meg
tud majd felelni.

A falugyûlés
után

Egy helyi polgár az utcán odajött hozzám,
és megragadta a karom. A fülembe sut-
togta: „Ha nem vagy gyáva, ellátod ennek
a nõnek a baját, és megírod, hogy miatta
szakadt két pártra a falu.”
Egy másik ember odébb várt. Körülné-
zett, hogy más hallja-e, hogy mit mond, és
a fülembe súgta: „Tudod, már éppen ide-
je volt, hogy vége legyen Sáregresen a
Lengyel-érának. De le ne írd a nevem az
újságban, hogy nekem ez a véleményem,
mert még valaki képes lesz arra, hogy be-
verje az ablakomat. De azt azért írd le,
hogy nagyon sok sáregresi gondolja ezt
így, ahogy én, még ha a békesség kedvéért
nem is hangoztatja sehol a véleményét.”
Aztán egy telefon: Szerkesztõ úr! Nem
mondom a nevemet, csak hogy tudja, itt
Sáregresen sokan félnek attól, hogy most
majd a Lévai Ferkó fogja itt a farka alá
csapni a gyeplõt. De ne higgyen nekik,
mert a Lévai eddig is többet adott a falu-
nak, mint Lengyel a tizenkét év alatt. A
többség békét, nyugalmat szeretne, és
azt, hogy végre induljon be itt az élet.

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Történelmi vetélkedõ Alapon
Lobogtasd a zászlót! címmel rendezett
többfordulós történelmi vetélkedõt felsõ
tagozatos diákok részére az alapi Arany
László Általános Iskola az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50. évfordulója
alkalmából. Ennek szóbeli döntõjére
kedden délután került sor.
A résztvevõk elõször egy közös ebédre
voltak hivatalosak, majd együtt megko-
szorúzták az 56-os kopjafát. Ezt követõen
Jánosiné Buruncz Mária fõszervezõ kö-
szöntötte a megjelenteket az iskola aulá-
jában, Takács Jánosné igazgató bemutat-
ta röviden az intézményt, és kihirdették a
vetélkedõhöz kapcsolódó rajzpályázat
eredményét. A pályázatra az alapi gyere-
keken kívül a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola tanulói küldtek be pá-
lyamûveket. Az alsósok közül 1. helyezést
ért el Suplicz Adrienn, 4. osztály; 2.
Szopori Dóra, 4. o.; 3. Szabó Szimonetta,
4. o.; a felsõsök közül 1. Szászvári Hella,
7. o.; 2. Morvai Attila, 8. o.; 3. Katona
József, 5. o. — mindannyian az alapi isko-
la diákjai.
Eztán vette kezdetét az utolsó megmé-
rettetés. A háromfõs csapatok (szám sze-

rint tíz) öt iskolából érkeztek: Alsó-
szentivánról 2, Cecérõl 1, Töbörzsökrõl
1, Elõszállásról 1, és természetesen Alap
is képviseltette magát 5 csapattal. A zsûri
tagjai Herr Ferenc nyugalmazott alapi is-
kolaigazgató, Puha Petra kistérségi okta-
tási referens, Gottfried Richárd lelkész,
valamint Takács Jánosné igazgató voltak.
A hét különféle feladat megoldásában

Kitti és csapata bizonyult a legjobbnak 76
ponttal, 2. lett A forradalom tudósai 74
ponttal, 3. pedig Az ókor lányai 70 pont-
tal. A három nyertes alapi csapat könyv-
jutalomban részesült, de a többiek sem
mentek haza üres kézzel, mert minden
résztvevõ kapott ajándékot.

Hargitai Kiss Virág

Mikulás Sáregresen

ASáregresért Közhasznú Egyesület hét végén rendezte a kultúrházban a falu gye-
rekeinek Mikulás-ünnepét.

Rendezvényeik bevételébõl és közadakozásból készültek erre az alkalomra a Miku-
lás-csomagok, amelyeket a krampuszok segítségével név szerint adott át minden
sáregresi gyereknek.

/H/

Ismét megrendezzük a márIsmét megrendezzük a már
hagyományos, engedményeshagyományos, engedményes

SÜTEMÉNY-SÜTEMÉNY-
VÁSÁRT!VÁSÁRT!

Aki elõre megrendeliAki elõre megrendeli
az ünnepi süteményeketaz ünnepi süteményeket

december 23-24-ére,december 23-24-ére,
azoknakazoknak

10%-os10%-os
kedvezményt adunk.kedvezményt adunk.

Bejglire is vállalunkBejglire is vállalunk
elõrendelést!elõrendelést!

Megrendeléseket csakMegrendeléseket csak
személyesen lehet leadni.személyesen lehet leadni.

Érdeklõdni telefononÉrdeklõdni telefonon
a 461-900-as számon lehet.a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDAFÕTÉRI CUKRÁSZDA

A Szegletkõ ’91 Kft.

M Û S Z A K I
A S S Z I S Z T E N S
munkakörbe keres minimum építõipari
technikumi végzettséggel rendelkezõ

munkatársat a sárbogárdi telephelyére.
Jelentkezés: 06 (25) 467 120,

06 (30) 3300 088-as telefonszámokon, vagy
e-mailen: marta@szegletko91.hu
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Mi lesz a régi templommal?
A Sárbogárd—Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet ingatlan-
vásárlási ügye nem csak a testület-
ben váltott ki vitát — a gyülekezet
sárszentmiklósi tagjai közül is meg-
keresték néhányan szerkesztõsé-
günket a témában. Azt kérdezték:
ha a Baross utca és a Németh sarok
határolta területen új gyülekezeti
terem és lelkészlakás épül, mi lesz
a miklósi templom felújításával, il-
letve azzal a pénzzel, amit e célra
gyûjtöttek? Abszurdnak tartják,
hogy 45 millió Ft-ból föl lehet építe-
ni egy lelkészlakást és egy megfele-
lõ gyülekezeti házat. Miért nem a
sárszentmiklósi templomot, gyüle-
kezeti termet és lelkészlakást újít-
ják föl inkább abból a pénzbõl? Az
evangélikus iskola, amiért a kár-
pótlást kapták, a miklósiak tulajdo-
na volt — azt a pénzt most mégis
Bogárdon használják föl? Eredeti-
leg Miklóson volt az evangélikus
közösség központja.
A kérdésekre, észrevételekre Bõj-
tös Attila gyülekezeti munkatárs
válaszolt.

— Bennem is megérett a gondolat a gyü-
lekezeti központ építésének kommentá-
lására — néhány héten belül önálló cikk-
ben szerettem volna tájékoztatni a város
lakóit. Azok az evangélikusok, akik több-
kevesebb rendszerességgel részt vesznek
gyülekezetünk életében, ezekre a kérdé-
sekre tudják a választ, ismerik és nyomon
követik a fejleményeket, hiszen még a
nyáron a gyülekezet döntéshozó testüle-
te, a presbitérium átbeszélte a lehetõsé-
geket, és egyhangúlag döntött a sárbo-
gárdi építkezésrõl.
Amikor elõször fölmerült a templomkér-
dés, ösztönösen arra gondoltunk, hogy
felújítjuk a számunkra oly fontos templo-
mot. Ezért is indítottuk a gyûjtést, mely-
nek köszönhetõen 1,5 millió Ft jött össze.
Ebbõl 1 millió 100 ezer Ft-ot a gyülekezet
tagjai, 400 ezer Ft-ot a sárbogárdi és
sárszentmiklósi lakók adományoztak.
Szembesülnünk kellett azonban azzal is,
hogy a templom a gyülekezeti ingatlanok
problémakörének csak egy része; tovább-
ra is megoldatlan marad a lelkészlakás és
gyülekezeti terem ügye. Ha sok pénzünk
lenne, mindhármat megoldanánk, de mi-
vel nincs, fontossági sorrendet kellett fel-
állítanunk. Volt egyébként olyan elkép-
zelés is, hogy a miklósi templomot két
szintre és helyiségekre osztanánk, és ott
helyet kaphatna minden: kisebb temp-
lom, gyülekezeti terem, lelkészlakás —
három az egyben. A gyülekezet többségé-
nek azonban nem tetszett a gondolat, és
építészeti aggályok is felmerültek. Ezért
ezt elvetettük.

— A miklósi parókia felújításán nem gon-
dolkoztak?
— Annak egyharmada életveszélyes és
lebontásra szorul a falrepedések és rot-
hadások miatt, a másik két harmad közül
is csak az egyik van használható állapot-
ban. Télen itt tartjuk az alkalmakat.
— A jelenlegi sárbogárdi gyülekezeti termet
és lelkészlakást nem lehetne bõvíteni?
— E célra kicsi ott a hely. Érdeklõdtünk a
régi posta telkének új tulajdonosától, ám
õ irreálisan magas összeget kért. A sárbo-
gárdi gyülekezeti teremben egyébként
szinte biztos, hogy idén nem férünk el a
karácsonyi istentiszteleten — ez persze jó
jel, mert növekszik a gyülekezet. Máskü-
lönben, aki járt a Posta utcai kis temp-
lomban, az tudja, hogy hosszú távon eb-
ben az épületben sem maradhatunk, és a
lelkészlakás sem túl egészséges.
A döntés meghozatalakor egyébként fi-
gyelembe vettük országos egyházunk ve-
zetõségének az iránymutatását is, misze-
rint azon a helyen építsük meg az új köz-
pontot, ahol a leginkább reménykeltõ a
gyülekezet növekedése. Látva az elmúlt
néhány év gyülekezetfejlõdésének irá-
nyait, a sárbogárdi helyszín tûnt indokolt-
nak.
— Mi lesz azzal a pénzzel, amit kifejezetten
a miklósi templom felújítására gyûjtöttek?
— Elõször is újfent köszönetet szeretnék
mondani mindazoknak, akik a templom
felújítására adakoztak. Adományukat
tiszteletben tartva a presbitérium azt a
döntést hozta, hogy a templomra össze-
gyûlt pénzt külön, nevesítve kezeli a gyü-
lekezet — vagyis félreteszi, nem éli fel,
nem a bogárdi építkezésre fordítja —, és
az építkezés után visszatér a templomfel-
újítás kérdésére.
— A régi miklósi evangélikus iskola kár-
pótlásából származó pénznek mi lesz a sor-
sa?
— 8,2 millió Ft-ot kaptunk kárpótlásként
azért az épületért, amit az állam és egy-
ház közötti megállapodás értelmében

nem lehet felhasználni templomfelújítás-
ra, csak ingatlanvásárlásra és építésre.
— A templommal mi lesz addig, amíg nem
újítják föl?
— Addig használjuk, amíg lehetséges, és
rendszeres statikai vizsgálatokkal ellen-
õrizzük az állapotát — ezt is kimondta a
presbitériumi döntés.
Az adott lehetõségeket figyelembe véve,
sok hónapos mérlegelés után, felelõsen
és a legjobb tudásunk szerint határoz-
tunk. Sokan persze a templommal azono-
sítják a gyülekezetet. Úgy gondolom,
hogy a gyülekezet, mint élõ kövekbõl álló
templom fontosabb, mint a kõbõl álló. A
régi templomok, amelyek egykor a nagy
gyülekezeteknek megfelelõ összejöveteli
lehetõséget teremtettek, ma már nem
tudják kielégíteni a jogos igényeket: az
otthonos légkört, a megfelelõ komfortot,
igazi közösséget formáló otthont, ol-
csóbb fenntartást. Ezeket is figyelembe
kellett vennünk a döntésnél.
— Elég lesz erre a nagyszabású építkezésre
45 millió forint?
— Igen, az építész úgy készítette el a ter-
vet, hogy ennyibõl megépíthetõ legyen.
— Mibõl tevõdik össze a beruházásra szánt
összeg?
— 8,2 millió Ft áll rendelkezésünkre az
iskola utáni kárpótlásból, egy németor-
szági testvéregyház kb. 5 millió Ft-tal já-
rul hozzá gyûjtés révén a beruházáshoz,
az egyházmegye és az országos egyház
ugyancsak támogat minket. Jelenleg
10-11 millió Ft-ja van a gyülekezetnek,
amibõl ki tudjuk fizetni a telket és el tud-
juk kezdeni az építkezést.
Nagyon becsüljük az önkormányzat dön-
tését, és köszönjük, hogy ilyen módon tá-
mogatják ezt az elképzelést. Aki az el-
múlt években nyitott szemmel járt a tele-
pülésen, az tudhatja: ez a kis evangélikus
gyülekezet — sok más közösséggel egye-
temben — a számarányát meghaladó
mértékben volt jelen és teremtett értéket
városunkban, vagyis kisugárzása messze
túlhaladt templomának falain. Az új köz-
pont pedig még tovább építheti a hidat a
gyülekezet és a város polgárai között, hi-
szen szeretnénk majd kulturális rendez-
vényeknek is otthont adni. Ezért nem túl
bölcs dolog ezt a gyülekezetünknek nyúj-
tott önkormányzati támogatást egy fõre
levetíteni. Az egész várost érintõ lel-
ki-szellemi beruházás is történt, amit
nem lehet forintosítani.
— Mennyibe kerülne egyébként a sárszent-
miklósi templom felújítása?
— Körülbelül 20 millió Ft-ba, de ez a
templom modernebbé tételét, pl. fûthe-
tõségét, még nem oldaná meg.

Hargitai Kiss Virág

A leendõ építmény helye
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„Faüzérek okoznak milliós károkat Magyarország erdeiben!”

Környezetkárosító illegális fakitermelések, falopások
Magyarország a napokban ünnepelte a
kétmilliomodik hektár erdõ telepítését. A
magyar társadalom környezeti életminõ-
sége fejlõdésének e mérföldkövét beár-
nyékolja, hogy miközben Gráf József föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
erdészeti szakemberek jelenlétében fel-
avatta a kétmilliomodik hektár erdõnek
emléket állító oszlopot, nem messze e je-
les esemény helyszínétõl illegális fakiter-
melõk taroltak le mintegy 16 hektárnyi er-
dõt.
Az erdõ békés csendjét dübörgésével fel-
verõ motorfûrész ismét válogatás nélkül
lecsapott, elpusztított idõs fát, cserjét és a
jövõ ígéretét magában rejtõ facsemetét
egyaránt, mivel a gépet kezelõ bûnözõ
nem tekinti magára nézve kötelezõnek a
társadalom és a természeti környezet ér-
dekeit, védelmét szolgáló törvényi elõírá-
sokat.
E barbár tett sajnos egyáltalán nem új ke-
letû jelenség. Éppen ez év tavaszán Ózdon
az érintett hatóságok (erdészet, termé-
szetvédelem, rendõrség, ügyészség, ön-
kormányzat) összefogva tettek kísérletet
arra, hogy felhívják az ország közvéle-

ményének és döntéshozóinak figyelmét a
helyzet tarthatatlanságára. Hiszen mit
sem ér a vigyázó szem, az erdõtulajdonos
évtizedes munkája, ha az ennek eredmé-
nyeképpen felnövõ erdõt valaki, valakik,
— mint sok másban, ebben is üzletet,
anyagi hasznot látva —, órák alatt elpusz-
títják, gyakran felgyújtják, és sivár, a fa-
anyagmozgató gépek óriási kerekei által
összeszabdalt talajú területet hagynak
vissza.
A tulajdonjogra, a törvényi elõírásokra
fittyet hányó, gátlástalan faüzéreknek
semmi sem drága. Az Állami Erdészeti
Szolgálat becslése szerint az illegális faki-
termelések mértéke éves szinten megkö-
zelíti az 1.000 hektárt és a 300.000 köbmé-
tert. Az így kitermelt faanyag értéke mint-
egy 3.000.000.000 Ft, az újraerdõsítés
költsége közel 1.000.000.000 Ft. E közvet-
len károk mellett közvetett károk is jelent-
keznek (erózió, talajkárosodás, környe-
zetszennyezés, az élõvilág degradációja),
melyek mértékét fölbecsülni sem lehet.
S ne feledjük: az elültetett facsemetékbõl
csak évtizedek múlva lesz minden funkci-
óját ellátni képes erdõ.

Az illegális fakitermelések és falopások
ellen tennünk kell! Ha most nem állítjuk
meg az egyre gátlástalanabbá váló faüzé-
reket, õk — érezve a gázárnövekedéssel is
összefüggõ faanyag iránti kereslet növe-
kedését —, egyre több magyar erdõt ve-
szélyeztetnek. Keveset veszíthetnek, vi-
szont órák alatt milliós haszonra tehetnek
szert.
A jelenség a társadalomra nézve különö-
sen káros voltára, a döntéshozók lépés-
kényszerére, a szakmai végrehajtók erõsí-
tésére, összefogásának szükségességére
igyekszik az Állami Erdészeti Szolgálat
felhívni a figyelmet megoldási alternatívá-
kat is nyújtva.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Természeti Erõforrások
Fõosztálya, valamint az Állami Erdészeti
Szolgálat ezért tartott sajtótájékoztatót,
amely után bejárhattuk egy a közelmúlt-
ban elkövetett, nagy kiterjedésû illegális
fakitermelés helyszínét Cece határában,
és láthattuk azt a barbár pusztítást, ame-
lyet ezek a lelkiismeretlen, pénzéhes bû-
nözõk véghez vittek.

Hargitai Lajos

FOGYATÉKOSOK VILÁGNAPJA
A fogyatékosok világnapja alkalmából
Sárbogárdon, a mûvelõdési központban
tartottak rendezvényt.
A polgármester köszöntõje után az alapi
ápolási otthon lakói és dolgozói egy me-
sejátékot mutattak be színes jelmezekbe
öltözve. Egy nem látó kislány, Szabó Zsu-
zsika énekelt, majd tombolasorsolást
rendeztek a színházteremben.
Az elõcsarnokban adventi koszorút, asz-
tali díszeket lehetett készíteni, volt hal-
lás- és látásvizsgálat, a kamarateremben
pedig a gyerekeknek volt játszóház.
Szakács Benõné, a rendezvény fõszerve-
zõje elmondta, hogy a rendezvényhez az
önkormányzat 150.000 Ft-tal járult hoz-
zá, a szervezésben segítettek: Tóth Lász-
ló, Lepsényi Izabella, Banda Lajos, Sza-
kács Zsóka, Horváth István, Csipike
Egyesület, Szalai Sándorné, dr. Karl
Péterné. Az Esélyek Háza Székesfehér-
várról csokit adott, a Tóth pékség és a
cecei Szüle pékség pogácsát, kenyeret a
vendéglátáshoz, Bereczk Imre pedig üdí-
tõitallal segített a vendéglátásban. A
Caloria Diszkont, OMV (Szarka Balázs),
Patikamérleg Bt. anyagilag segítettek, a
DAMAX a hallásvizsgálatot, Nagy Tibor
látszerész a látásvizsgálatot végezte.

Hargitai Lajos
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Tinódon pónifogaton jött a Mikulás
A tinódi presszóban énekszóval várták a
gyerekek a Mikulást. Nem hiába, mert
egyszer csak megérkezett pónifogaton
krampuszai kíséretében. A kocsiderék-
ban pedig ott rejtõzött nagy zsákokban
minden gyerek számára az ajándék.
A gyerekek egymásután odaálltak a Mi-
kulás elé, és énekeltek neki, volt, aki raj-
zot hozott. A nagyobb kamaszok már
nem vállalkoztak arra, hogy énekeljenek.
Azért õk is megkapták az ajándékot
Mikulás bácsitól.
A Mikulás eltávozása után Herczeg Mik-
lós rendezett a szülõkkel együtt a gyere-
keknek társasjátékot, tréfás vetélkedõt,
karaokeversenyt és tinidiszkót.

Este a szülõk ünnepeltek
Az összetartó tinódi közösség felnõttjei
— a Tinódi Barátok Köre — a gyerekek
ágyba kerülése után este a szépen megte-
rített asztalok mellett találkoztak a
presszóban. Liziczai Imre, a presszó üze-
meltetõje segített a szervezésben. A
Rozgonyi zenekart is megfogadták egy
estére, hogy élõzene mellett táncolhassa-
nak. Az elõkészületek közé tartozott,
hogy mindenki kapott egy számot, e szá-
mokat kisorsolták egy kalapból. Akinek a
számát húzta valaki, annak készítettek
ajándékot.
Kedves, családias hangulatot adott az es-
tének, hogy egyenként kiment mindenki
a mikrofonhoz, és elmondta, kinek a ne-
vét húzta, hogyan töprengett azon, mivel
szerezhetne örömet neki, majd átadta a
csomagot egy puszi kíséretében a meg-
ajándékozottnak.
Utána hajnalig mulatott a társaság. A Ti-
nódi Baráti Körnek igazán szép ajándé-
kot hozott a Mikulás, a szeretetteljes
együttlét örömét.

Hargitai Lajos

Nagyhörcsökön és
Sárhatvanban járt a Mikulás

Nagyhörcsök és Sárhatvan kö-
zött találkoztam a Mikulással.
Szánját — amin hosszú útját
követõen még maradt egy kis
lappföldi hó — hûséges rén-
szarvasa (vagy inkább „rén-
csacsija”), Rudolf húzta. A
gyeplõt Nádasdi Lajos tartotta a kezé-
ben, hogy a Télapó biztosan odataláljon
mindenhová. A krampuszok (Nagy Ri-
chárd, Sohár Dávid, Sohár László és Baki
Ádám személyében) már elõresiettek,
hogy Baki Ferenc és Ellenbruck Zsolt se-
gítségével elõkészítsék Mikulás érkezé-
sét. Egy-egy kapuból kicsi fejek kandikál-

tak ki azt lesve, hogy mikor érkezik meg
végre a várva-várt nagyszakállú.

A hatalmas puttonyból minden gyermek-
nek került ajándék. Az apróságok meg-
szeppenve énekeltek és szavaltak a
messzirõl jött vendégnek.

Hargitai Kiss Virág
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Díszítik a karácsonyfátDíszítik a karácsonyfát
A sárbogárdi polgármesteri hivatal elõtt szerdán délelõtt állí-
tottak fel egy nagy fenyõfát a Szegletkõ darus autójával. A fát
ezután a tûzoltók díszítették fel. /H/

Mikulás a
gimnáziumban

Hamarabb toppant be az idén is a Mikulás a Petõfi Sándor
Gimnáziumba, mint hogy érkezésének hivatalos napja el-

érkezett volna. Ezt azonban nem nagyon vették zokon a diákok.
Alig várták, hogy a Télapó, csinos krampuszai koszorújában,
végigjárja az iskolát és kiossza az édességekkel teli csomagokat.
A délutáni tanórák helyett ezen a napon tanárparódián szóra-
kozhatott a diák- és tanársereg. Az iskola hagyományainak
megfelelõen a 11. évfolyam figurázta ki a „kiválasztottak” jel-
legzetes vonásait, szokásait kellõ iróniával. A jól sikerült elõ-
adást — a szakközepes osztálynak köszönhetõen — különféle
technikai megoldások is színesítették (mint például egy pöfögõ
aggregátor).

Hargitai Kiss Virág

Mikulás-futás
A Mészöly Géza Általános Iskolában december 6-án, délután
rendezték meg a Mikulás-futást, melyet a nagykarácsonyi Mi-
kulás nagykövete vezetett. Vida Károly hintóján érkezett a Mi-
kulás, majd innen mentek a több mint 400 futásra vállalkozó
gyerekkel és tanáraikkal a HEMO elé. Innen rendõri biztosítás-
sal futották végig a körülbelül egy kilométeres távot.
A futás után a gyerekek mûsort adtak, majd képes beszámolót
tartott a Mikulás nagykövete.

Hargitai Lajos
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A GMO-ról újra
Az elmúlt számban rövid ismertetés je-
lent meg a genetikailag módosított ha-
szonnövények (GMO) termesztésével
kapcsolatosan. A leírtakhoz a pontosság
és érthetõség kedvéért a következõket
szeretném hozzáfûzni.
Az EU-ban engedélyezett GMO-k ter-
mesztését jelenleg védzáradék (morató-
rium) tiltja Magyarországon. Ezt a mora-
tóriumot az EU megtámadta, de az õsszel
tartott szavazáson a tagországok többsé-
ge mégis a fenntartása mellett szavazott.
Azonban nem lévén minõsített többség,
az EU a kérdést továbbtárgyalja.
A koegzisztencia-törvény nem egészen
arról szól, ami e hasábokon megjelent. Ez
a törvény ugyanis azt szabályozza, hogy
amennyiben nincs moratórium, akkor
milyen feltételek mellett szabad a gén-
módosított növényeket a hagyományos
és biotermesztés mellett — azokkal
együttélésben, koegzisztenciában — ter-
meszteni. A törvényben a biztonsági tá-
volság nem 7 km, hanem 400 méter.
Egyes vélekedésekkel ellentétben igenis
joga és lehetõsége van egy önkormány-

zatnak olyan határozatot és erre vonat-
kozóan olyan rendeletet alkotni, amely
kifejezetten tiltja a GMO termesztését
egy adott település területén. Erre ha-
zánkban számos példa ismert. Elsõként
Karcag város hozott ilyen döntést, és az-
óta számtalan település, illetve két ma-
gyarországi régió fejezte ki rendeletileg
azon szándékát, hogy nem óhajt ilyen nö-
vényeket a határában. Az EU más orszá-
gaiban e gyakorlatot széles körben alkal-
mazzák. A jogi lehetõség adott, mivel a
tiltás még az uniós szabályokkal sem el-
lenkezik. Ez azt jelenti, hogy mégha a
moratóriumot az EU el is törli, akkor sem
kötelezhetõk az önkormányzatok arra,
hogy saját határozatukat megsemmisít-
sék.
Magyarországnak jó oka van arra, hogy
elkerülje a génmódosított növények ter-
mesztését. Sem gazdaságilag nem kifize-
tõdõ (a GM termék sokkal rosszabb fel-
tételekkel értékesíthetõ), sem nem ga-
rantál általában magasabb terméshoza-
mot, és nem is jobb minõségû. Ugyanak-
kor az ember egészségére, a talaj minõsé-
gére és mûködésére, és a természetes élõ-

világra gyakorolt hatásai nem, vagy alig
ismertek. Az utóbbi idõben elvégzett né-
hány kutatás eredményei viszont leg-
alábbis óvatosságra intenek, mert vész-
jósló jelek utalnak e fajták vagy a velük
kapcsolatos termesztési módok veszélye-
ire. A GMO-k okozta szennyezõdés egy-
értelmûen veszélyezteti a méhészeket, a
hagyományos és a biotermelõket. Éppen
ezért mindaddig, amíg meggyõzõen nem
lehet kizárni ezeknek a veszélyeknek a le-
hetõségét — a gyógyszerek megkövetelt
hosszú ellenõrzési folyamatához hason-
lóan — e növények termesztését sem sza-
bad engedélyezni. Az a tény, hogy ezt az
elvet más európai országok mégsem kö-
vetik, nem azt jelenti, hogy az esetleges
veszélyek mégis elhanyagolhatóak. El-
lenkezõleg, az elõre jelzett várható prob-
lémák ott most kezdenek a gyakorlatban
is jelentkezni.
Gábris István felvetését — miszerint a
gazdák véleménye errõl a kérdésrõl elté-
rõ — figyelembe véve az látszik a legcél-
szerûbbnek, ha a gazdák és általában vé-
ve a közvélemény kellõ módon részletes
tájékoztatáshoz juthat, ami után már a
megszerzett ismeretek birtokában min-
denki képes lesz e kérdésben állást foglal-
ni.

Lendvai Gábor biológus

Mikulás járt a nyugdíjasoknál is
Hétfõn este zörgetett be a Mikulás a sár-
bogárdi nyugdíjasklubba. Hozott ajándé-
kot és virgácsot is a rossz gyerekeknek.
Erre az alkalomra szépen feldíszítették a
klubhelyiséget is.

/H/

Köszönetnyilvánítás
A Sárszentágotai Sportklub ezúton
köszöni meg a klubnak felajánlott
személyi jövedelemadó 1%-ából be-
folyó 42.000 Ft-ot, melyet a sporto-
lók útiköltségének finanszírozására
fordítottak.
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MEGNYÍLT!MEGNYÍLT!
Német GEALAN mûanyagNémet GEALAN mûanyag

nyílászáró rendszereknyílászáró rendszerek
hivatalos márkaképviseletehivatalos márkaképviselete
ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓKÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓK
10-20-30%-os kedvezménnyel!10-20-30%-os kedvezménnyel!
AJTÓK, ABLAKOK, TÉLI KERTEK RÖVIDAJTÓK, ABLAKOK, TÉLI KERTEK RÖVID

HATÁRIDÕVEL, EGYEDI KIVITELEZÉSBEN.HATÁRIDÕVEL, EGYEDI KIVITELEZÉSBEN.
ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA,ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA,

BEÉPÍTÉSE TÖBB TÍPUSBÓL.BEÉPÍTÉSE TÖBB TÍPUSBÓL.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA:ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA:
redõnyök — fa, alumínium, mûanyag ésredõnyök — fa, alumínium, mûanyag és
vakolható tokos, akár motoros kivitelben is;vakolható tokos, akár motoros kivitelben is;
reluxa, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta,reluxa, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta,
szúnyoghálók, zsaluzia, pliszéfüggöny,szúnyoghálók, zsaluzia, pliszéfüggöny,
párkányok, szellõztetõrendszerek és egyébpárkányok, szellõztetõrendszerek és egyéb
kiegészítõk nagy választékban.kiegészítõk nagy választékban.

JAVÍTÁST IS VÁLLALUNK!JAVÍTÁST IS VÁLLALUNK!

Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady E. út 153.Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady E. út 153.
(Az OTP-vel szemben.)(Az OTP-vel szemben.)

Telefon/fax: 06 (25) 462 602,Telefon/fax: 06 (25) 462 602,
mobil: 06 (30) 9933 070;mobil: 06 (30) 9933 070;

e-mail: pribek3@invitel.hue-mail: pribek3@invitel.hu

SZERETNE SPÓROLNI?SZERETNE SPÓROLNI?
VEGYE MEG ABLAKAIT IDÉN,VEGYE MEG ABLAKAIT IDÉN,
AKCIÓS ÁRON!AKCIÓS ÁRON!

KABÁT- ÉS ÖLTÖNY-
CSEREAKCIÓ!

Megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért beszámítjuk, ha
újat vásárol! Nõi, férfi szövetkabátok (gyapjú) a környék LEGNA-
GYOBB fazon-, méret- és színválasztékával!
Ugyanitt:

F A R M E R V Á S Á R
Nadrágok, ingek, dzsekik EXTRA méretben is! Kiváló minõség!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2006. december 14., csütörtök, 8-14 óráig.

ÓRIÁSI KARÁCSONYI
ENGEDMÉNYES VÁSÁR

A SÁRBOGÁRDI
SZÕNYEGÜZLETBEN

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

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

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

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

Félpályás
útlezárások

január végéig
Január végéig minden kedden és szer-
dán félpályás útlezárásokkal kell szá-
molniuk a Fejér megyében Székesfe-
hérvár környezetében autózóknak. A
lezárások a megye két nagy forgalmú
fõútját, a 81-es, illetve a 63-as fõutat
érintik. A rendõrség fokozott óvatos-
ságra inti a közlekedõket.
A félpályás útlezárások a Székesfehér-
vár felé vezetõ irányt érintik, mindkét
fõút esetében. Valamennyi kedden
7.00—10.00 óra között a 81-es számú
fõút 3+500-4-es km szelvény közötti
szakaszon és valamennyi szerdán
7.00—10.00 óra között a 63-as számú
fõút M7-es Budapest irányú lehajtójá-
nál kell számítani jármûvekkel felso-
rakozó demonstrálókra. A rendezvé-
nyen résztvevõk várható létszáma a
bejelentésben foglaltak szerint napon-
ta kb. 40 jármû, 80 személy. A de-
monstráció helyszínén a szervezõk
rendezõt biztosítanak.
A rendezvények helyszínén a félpályás
útlezárások idején rendõrök segítik a
forgalom zavartalan lebonyolítását.
Vezessenek óvatosan! Körültekintõ-
en közelítsék meg a két fõút érintett
szakaszát!

R. Szabó Ágnes FMRK-sajtószóvivõ

NYITOTT TORNATEREM
AKCIÓ!

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

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2006. december 9.,
9 és 12 óra között.

Intézményvezetõ
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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.

Heverõk, fotelok, fotelágyak 14.000 Ft-tól. Raktárkészletbõl azonnal,
illetve szövetválasztással 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

SAK-hírek
A Veszprém csapata elleni mérkõzéssel folyta-
tódott az NB III-as SAK csapatának pontvadá-
szata pénteken este. A mérkõzésen jelen volt és
felvételeket készített a kábeltévé részére Hargi-
tai Lajos is, így az érdeklõdõk megnézhetik a
mérkõzésrõl készült összefoglalót. Ennek elle-
nére nem sikerült fényesre a bemutatkozás a
hazai nézõk elõtt.
A párosok mérkõzésénél még minden jó volt,
mert bár a Lovász Lajos—Dörögdi Gábor páros
elveszítette a mérkõzést, a két Papp viszont si-
mán nyert, eddig 1-1 volt az állás.
Az egyéni mérkõzések azonban nem igazán úgy
alakultak, ahogy szerették volna a hazai csapat
játékosai. Lovász Lajos három egyéni mérkõzé-
sét nyerte a négybõl, viszont a két Papp csak
egy-egy mérkõzést tudott nyerni, Dörögdi Gabi
pedig nullázott, így alakult ki a 12-6-os végered-
mény Veszprém javára.
Az õszi utolsó mérkõzésén itthon játszik a hazai
csapat Ajka csapata látogat Sárbogárdra de-
cember 16-án, szombaton, 11 órakor. Jelenleg
a SAK csapata hetedik a tabellán megszerzett 4
pontjával, ha a tavaszi fordulóban is sikerül ilyen
eredményt elérni, akkor nem lesz gond a bent
maradás, de ehhez jobb játék is szükséges.
December 2-án, szombaton került megrende-
zésre a már hagyományosnak tekinthetõ, és az
Irka papír-írószerbolt által támogatott Miku-
lás-kupa asztalitenisz-verseny. Bár most keve-
sebb induló volt, mint az elõzõ években (mivel
NB-s fordulók voltak), de aki kilátogatott, az jó
mérkõzéseket láthatott.

Eredmények
Igazolt versenyzõk: I. Nagy Ferenc, Kisapostag;
II. Földesi Zsolt, Szabadbattyán; III. Falusi
György és Vági Balázs, Szabadbattyán.
Amatõr kategóriában: I. Tósoki Fanni, Sárbo-
gárd; II. Tóth Katalin, Sárbogárd; III. Domján Ti-
bor és Horváth Benjamin, Sárbogárd.
Vigaszágon azok a versenyzõk indulhattak, akik
a csoportversenyeken jó eredményt értek el, de
nem sikerült a döntõbe jutniuk. I. ifj. Papp Lász-
ló, Sárbogárd; II. Klein Zoltán, Kisapostag; III.
Szõnyegi Tibor, Sárbogárd, Lengyel Tibor, Sza-
badbattyán.
Köszönjük a lehetõséget és a kupákat, a ver-
seny megrendezéséhez nyújtott segítséget az
Irka papírbolt tulajdonosainak, Szénássyéknak.
Pénteken este még a megyei I. osztályban ját-
szó csapatnak a Kodolányi iskola csapata ellen
lesz egy kemény mérkõzése, majd következik a
téli szünet. De az edzések nem maradnak el, aki
úgy érzi, hogy tud és szeretne is járni asztaliteni-
szezni, az látogasson ki a töbörzsöki csarnokba,
szerda kivételével minden este 17 és 19 óra kö-
zött van edzésre lehetõség.
Minden érdeklõdõt vár a

SAK vezetõsége



12 HIRDETÉS 2006. december 7. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2006. december 7. KÖZÜGYEK 13

Tájékoztató a Bursa Hungarica felsõoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének oktatási és köz-
mûvelõdési bizottsága 2006. november
22-ei ülésén elbírálta a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007. évre beérke-
zett pályázatait.
A-típusú pályázat B-típusú pályázat

darab % darab %
Beérkezett
pályázatok száma

49 100 2 100
Támogatott
pályázatok száma

39 80 0 0
Nem támogatott
pályázatok száma

10 20 1 50
Elutasított pályázatok
száma 0 0 1 50
A támogatott pályázóknak megítélt ösz-
töndíjak 1.000-3.000 Ft között vannak.
Összesen 600.000 Ft/év összeg került
felosztásra, azaz havonta a támogatott
pályázóknak 60.000 Ft-ot biztosít Sár-
bogárd Város Önkormányzata.

Az A-típusú pályázatokra megítélt ösz-
töndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %

3.000 Ft 2 4
2.500 Ft 4 8
2.000 Ft 5 10
1.500 Ft 12 25
1.000 Ft 16 33

Nem támogatott 10 20
Összesen 49 100
Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pá-
lyázati Osztálya 2007. január 22-éig ér-
tesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza
döntését 2007. január 31-éig.
2007. március 16-áig pedig tájékoztatja
a támogatásban részesített hallgatókat
a Bursa-ösztöndíj teljes havi összegérõl,
amely már tartalmazza a megyei önkor-
mányzati, illetve az intézményi ösztön-
díjrészt is.
Az ösztöndíj elsõ kifizetése 2007. áprili-
sában történik a támogatott hallgatók
számlájára.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2006. december 8-án, pénteken,
9 órakor rendkívüli ülést tart,

melyre meghívom.

Az ülés helye: polgármesteri
hivatal díszterme, 7000

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

1. Tájékoztató az önkormányzat 2006.
évi gazdálkodásának idõarányos telje-
sítésérõl, az év végéig várható teljesí-
tésének alakulásáról. A 2007. évi költ-
ségvetési koncepció.

2. Rullirozott hitelkeret.

3. KDV Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás megállapodása
és alapító okirat módosítása.

4. Gyermekjóléti társulási megállapo-
dás.

Juhász János polgármester

NYITÓFÓRUM RÉTSZILASON
Rétszilason, kedden este tartotta elsõ soros fórumát Juhász Já-
nos polgármester, melyen nemcsak Rigó László, a településrész
képviselõje vett részt, hanem több frakciótársa és Lengyel Zol-
tán országgyûlési képviselõ is.
Rigó László kifejtette: a város anyagi helyzete miatt a követke-
zõ négy évben kisebb léptékben ugyan, de többet tudnak meg-
valósítani reményei szerint. Ehhez is kéri a rétszilasi lakók
összefogását, segítségét. Terveik közt szerepel a város egészé-
nek virágosítása, a közvilágítás bõvítése, útjavítások. A rendõr-
ségnek köszönhetõen megjelent a településrészen a traffipax.
Juhász János beszámolt az önkormányzat megalakulásának
körülményeirõl. Kijelentette: az egyébként is rossz költségveté-
si helyzetüket most megtetézi a kormányprogram. A takarékos-
kodás miatt föl kell majd vállalniuk kellemetlen döntéseket is

— pl. mintegy 8% közszférában dolgozó
elbocsátását. Emellett szeretnének fej-
leszteni, és oda juttatni többet, ahová ed-
dig kevesebb jutott.
Két fõ kérdés merült föl a lakosság részé-
rõl: Mikor lesz kábeltévé? Mikor rende-
zõdik a teljesen összekeveredett házszám-
ok ügye?
Juhász: A Tarr Kft. ígérete szerint Rét-
szilason is lesz kábeltelevíziós hálózat.
Lengyel Zoltán szerint a házszámok ren-
dezésére lehet illetékmentességet kapni,
hiszen nem a lakók hibája, hogy egyszer itt
valaki valamit elrontott. Fölajánlotta se-
gítségét a probléma megoldásához.

Hargitai Kiss Virág
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Vereség vereség hátán

Arsenal—Magnum 1-4 (0-1)
Vezette: Verbóczki T. Arsenal: Veres G.,
Kiss R., Derecskei, Veres P., Palásti. Cse-
re: Csõgör. Magnum: Györök, Mihalkó,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Csajbók,
Érsek, Lukács.
Mindkét csapatból hiányoztak játékosok,
de az Arsenal nem bírt a Magnum bal ol-
dalával. Annyira gólt akartak rúgni az
Arsenal játékosai, hogy a védekezéssel
nem sokat törõdtek, így a Magnum gyõ-
zelme nem meglepetés. A rossz bajnoki
rajt után kezdi összeszedni magát. A szé-
pítõ gól a mérkõzés vége elõtt egy perccel
született. Góllövõk: Palásti, illetve Bor
(2), Csendes (2).

Kisiklott a Flamengó

Enying—Flamengó 7-2 (2-1)
Vezette: Szakács I. Enying: Varga, Vas,
Pudelka, Körmendi II., Vass. Csere: Kör-
mendi I., Nagy, Petõ, Poór. Flamengó:
Lekner, Tóth, Berta, Killer, Vértes. Cse-
re: Banda, Lakatos, Verbóczki.
Ragyogó iram, szép megoldások, kiha-
gyott helyzetek jellemezték a mérkõzést.
Nemcsak Lekner kapus volt többször a
padlón, hanem a csapat is. Idei legjobb já-
tékával rukkolt elõ az enyingi csapat, fõ-
leg a második félidõben. A kérdés csupán
az volt, hol volt eddig ez a játék? Nem le-
het leírni õket, mert egy összeszokott csa-
pat, mely bárkit képes megverni. Góllö-
võk: Vass, Vas (3), Pudelka (2), Körmen-
di II., illetve Killer (2).

Kínlódás a csonka csapat ellen

Bad Boys—Miklós-Cece 1-5 (1-2)
Bad Boys: Tóth L., Szakács, Mikuli, Ber-
zeviczy, Juhász. Miklós—Cece: Takács,
Kiss P., Klazer, Kokics, dr. Erdélyi. Cse-
re: Kiss J., Farkas Z.
Unalmas mérkõzésen — amíg erõvel bír-
ta — a Bad Boys méltó ellenfele volt a
szétesõen, minden elgondolás nélkül ját-
szó cecei csapatnak. Ezen a mérkõzésen
gólarányt kellett volna javítaniuk, pláne
úgy, hogy a Bad Boys kapusa hiányzott.
Sárga lap: Berzeviczy. Piros lap: Ber-
zeviczy 2 perc. Góllövõk: Mikuli, illetve
dr. Erdélyi (4), Kiss P.

K. O. a második félidõben

Pusztaegresi Fiúk—Haladás
0-6 (0-2)

Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Holcz,
Magyar, Mogyorósi, Kolonics, Fodor.
Csere: Batári, Bosnyák, Õri Cs., Õri Gy.
Haladás: Géczi, Szántó K., Balogh, Sza-

bó, Fekete. Csere: Szalai, Szántó Zs.,
Varga.
Csak fellángolásai voltak a pusztaegresi
fiúknak, szögletekig néha eljutottak. Az
elsõ félidõben még úgy, ahogy játszottak,
a másodikban viszont mintha a pályán
sem lettek volna. Felõrlõ játékával meg-
érdemelten nyert a Haladás, bár gyõzel-
mével nem javított helyezésén, maradt a
hatodik helyen. Sárga lap: Fekete, Var-
ga, illetve Magyar. Góllövõk: Szabó,
Fekete (3), Balogh, Varga.

Nem történt csoda

B. B. Truck—Vasutas 5-2 (3-1)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Heilinger,
Balázs, Dobrovotzki, Sebestyén, Varga.
Csere: Bognár, Simon, Zádori. Vasutas:
Kasza, Guszejnov, Czeiner, Novák,
Freschli. Csere: Bozsoki, Schmidt.
Mindkét csapat szükségkapussal állt fel.
Igaz ez a B. B. Truck kapusán nem lát-
szott. Mindkét félidõben a jobb játékot
mutató csapat megérdemelten nyerte a
mérkõzést. Sárga lap: Zádori. Góllövõk:
Varga (2), Simon, Balázs, Sebestyén,
illetve Bozsoki, Czeiner.

A keménységnek is van határa

Twister—Légió 2000, Fair bútor
2-2 (1-0)

Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I.,
Balogh, Tóth, Kristóf, Szabó. Csere: Bog-
nár T., Nagy. Légió: Meggyesi, Huszár,
Csuti, Mondovics, Csizmadia. Csere:
Egei, Németh, Szilágyi Cs., Szilágyi F.,
Rozgonyi. Nem kímélték egymást a játé-
kosok, ebben fõleg a Légió játékosai jár-
tak élen. Keveset foglalkoztak a labdával.
Tizenöt perc öldöklõ küzdelem után sze-
rezte meg a vezetést a Twister. A második
félidõben növelte elõnyét a Twister, azt
gondolták, itt vége a mérkõzésnek. Elõbb
szépített, majd egyenlített a Légió. Igaz-
ságosnak mondható eredmény, bár a
Twister közelebb állt a gyõzelemhez.
Sárga lap: Csuti. Góllövõk: Kristóf, Sza-
bó, illetve Csuti, Mondovics.

Nem töltöttek, csak lõttek

Vidámfiúk—Toledo 2-2 (0-0)
Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Oláh,
Horváth, Nyári, Huszti L., Keresztyén.
Csere: Kovács, Huszti R. Toledo: Csuti J.,
Csuti T., Bodoki, Balogh, Orosz. Csere:
Barabás, Horváth Zs., Kiss A., Kiss L.,
Orbán.
Hatalmas iramot diktált mindkét csapat.
Hol az egyik, hol a másik kapu forgott ve-
szélyben. Az elsõ félidõben kapufáig ju-
tottak a csapatok, gólt nem sikerült lõni-
ük, mert tüzeltek, ziccerhelyzeteket
hagytak ki. A második félidõ negyedik és
hatodik percében a Vidámfiúk kétgólos
elõnyre tettek szert. A tizedik percben
szépített, majd a tizenharmadik percben
egyenlített a Toledo. Ezután mindkét
csapatnak volt lehetõsége a három pont
megszerzésére, de a sztender játékosok
hibáztak. A döntetlen igazságos ered-
mény. Piros lap: Balogh végleg kiállítva a
játékvezetõ megsértéséért a mérkõzés le-
fújása után.
A szervezõk a végleg kiállított Baloghot
kettõ soron következõ mérkõzéstõl eltil-
tották. Góllövõk: Nyári, Horváth, illetve
Orbán, Horváth.

Nagy akarásnak nyögés a vége

DKS—Extrém 3-3 (3-0)
Vezette: Tóth I. DKS: Suplicz, Kelemen,
Farkas, Kassai, Domján. Csere: Kovács,

Folytatás a következõ oldalon�
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Somogyvári. Extrém: Vörös, Dévényi,
Roszkopf, Horváth D., Juhász. Csere:
Hajnal, Horváth T., Oszvald, Pálinkás.
Nem volt nagy iram a mérkõzésen, de a
DKS ritmusváltásai az elsõ félidõben sor-
ra bejöttek, pedig a két csapat eddigi tel-
jesítményét figyelembe véve 7 pont elõ-
nye volt az Extrém csapatának. A máso-
dik félidõben a DKS az eredmény tartá-
sára törekedett, átadva a teret az Extrém
csapatának, mely élt a lehetõséggel és si-
került döntetlenre mentenie a mérkõ-
zést, újból átvette a vezetést a tabellán.
Góllövõk: Kovács (2), Kelemen, illetve
Roszkopf, Horváth D. (2).

Az Enyingnek sikerült,
a másiknak nem

Sárkeresztúr KIKE—OMV 4-3 (3-2)
Vezette: Szakács I. KIKE: Plézer, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere: Ma-
dár, Vida, Visi. OMV: Halasi, Zsebõk,
Lengyel, Killer, Gráczer. Csere: Domján,
Fábián.
Sok hibával játszott az OMV, és ezt a
KIKE kihasználta. Alig kezdõdött el a
mérkõzés, máris vezetett a KIKE. Az est
legnagyobb góljával egyenlített az OMV.
Tizenhárom perc után ismét KIKE-ve-
zetés. Okos góllal (visszahúzós csel,
amúgy Puskás-módra) egyenlített az
OMV. Megint hibáztak, az OMV játéko-
sai támadtak, a KIKE góllal büntetett.
A második félidõben a KIKE rátett még
egy lapáttal az iramra, tovább növelve az
elõnyt. Szép támadás után csökkentette
hátrányát az OMV. A rutinosabb játéko-
sokból álló OMV csapatának szereplése
meglepetés volt a nézõk számára, talán

még saját magunknak is. Góllövõk: Sütõ,
Szauervein, Vida (2), illetve Gráczer,
Killer, Lengyel.

A sírból hozták vissza a három pontot

Memphis Plusz—Krencz-nagyker
3-2 (1-2)

Vezette: Tóth I. Memphis: Szilágyi,
Herczeg, Takács, Fodor, Molnár. Csere:
Kovács, Lóth, Szabó, Mészáros. Krencz:
Pálinkás, Ragyamóczki, Király, Petro-
vics, Gyenis. Csere: Schneider, Simon,
Somogyi, Vámosi.

Jobb mérkõzés volt, mint az elõbbi. Két
védelmi hiba a Memphisnél, máris kétgó-
los elõny a Krencz-nagykernél. Itt elfo-
gyott a tudomány, mert emberelõnyös
helyzetüket nem tudták kihasználni, a
legnagyobb gólhelyzeteket kihagyták.
Szöglet után szépített a Memphis. Úgy
látszik, használt a szünet a Memphis játé-
kosainak. Átvették a játék irányítását.
Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után
egyenlítettek. Még fel sem ocsúdtak a
Krencz játékosai, mikor kontrából átvet-
te a vezetést a Memphis, melyet a mérkõ-
zés végéig meg is tartottak. Sárga lap:
Szilágyi. Piros lap: Szilágyi 2 perc. Góllö-
võk: Lóth, Szabó (2), illetve Somogyi (2).

A tabella összeállítása:

egymás elleni eredmény; több rúgott gól;
a gólkülönbség számít a versenykiírás
szerint.

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a sor-
solásban megjelent idõpontot tartsák be! NE
hivatkozzanak az ötperces várakozási idõre.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport
tabellája

1. Extrém 5 2 1 27-17 17
2. Flamengó 5 2 1 23-19 17
3. Magnum 5 1 3 28-25 16
4. Memphis Plusz 4 3 1 21-16 15
5. Sárkeresztúr KIKE 4 2 3 33-24 14
6. Enying 4 1 3 28-18 13
7. DKS 3 1 4 20-31 10
8. Krencz-nagyker 3 - 5 25-20 9
9. Taki Team 2 1 5 21-34 7
10. OMV 2 1 5 22-26 4
11. Arsenal - 2 6 11-30 2

OMV-csapat összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása

18 gólos: Bor József (Magnum); 10 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 9
gólos: Hajdinger János (KIKE), Vértes
Gábor (Flamengó), Geiger Zoltán (Taki
Team).

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 2005 7 1 - 36-15 22
2. Twister 6 2 - 35-10 20
3. Légió 2000-Fair Bútor 6 1 1 41-8 19
4. Vidámfiúk 5 1 3 32-34 16
5. Miklós-Cece 4 1 3 32-27 13
6. Haladás 4 - 4 26-20 12
7. B. B. Truck 3 1 4 19-23 10
8. Spuri 2 1 5 13-31 7
9. Pusztaegresi Fiúk 2 - 7 17-21 6
10. Bad Boys 2 - 6 17-28 3
11. Vasutas - - 9 14-57 -3

A Bad Boys-, Vasutas- csapat összeredményébõl 3
pont levonva.

A góllövõlista állása

20 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 14
gólos: Horváth János (Vidámfiúk), 12
gólos: Balogh Gergõ (Toledo), dr. Erdé-
lyi Tamás (Miklós-Cece), Fekete János
(Haladás).

FOCI ÉVADZÁRÓ BOGÁRDON
A sárbogárdi labdarúgók évadzáró össze-
jövetelét szombaton tartották a Sárbo-
gárd SE sporttelepén. Amíg gyülekezett
a társaság, Barabás Józseffel, az egyesü-
let elnökével, Weisz György alelnökkel és
Fodor János gazdasági vezetõvel beszél-
gettem.
Az egyesület más úton jár azóta, hogy egy
osztállyal lejjebb került. A csapatnál a já-
tékosoknak nem fizetnek a meccsekért,
mindenki lelkesedésbõl, a sport szerete-
téért játszik. A foci szeretetére alapozva
építik föl szép lassan újra a csapatot. Nem
a magasabb osztályba jutás a fõ cél,
hanem az élvezetes, jó játék.
Anyagilag nincs az egyesület jó helyzet-
ben. Az önkormányzat a pályafenntartás-
hoz szükséges évi 1,1 millió Ft-ot adja. A
bírói díj, nevezési díj, utazási költség még
kétmilliót elvisz, amit a támogatók adnak
össze.
Míg beszélgettünk, közben megérkeztek
a játékosok és a csapat segítõi, támogatói.

Fodor János elmondta, hogy a csapat a
hetedik fordulóig nagyon jól dolgozott,
akkor viszont megtört a lendület. Hiá-
nyolta, hogy a csapat tagjai közül többen

nem jöttek el az évadzáróra. Véleménye
szerint ennek a csapatnak a képességei
szerint az osztály legjobbjai közt kellene
lennie. Megígérte: ha sikeres lesz a tava-
szi forduló, a vezetõség 3 napos külföldi
kirándulást fizet a csapat tagjai számára.
Kijelentette, hogy mindenki hozhatja
magával az „oldalkocsit” is.
Szakács István edzõ hangsúlyozta, hogy
az edzések lelkiismeretesebb látogatásá-
val, nagyobb odaadással sokkal jobb
eredményt lehet elérni. Összességében a
csapat jól teljesített.
Németh Ferenc beszélgetés közben még
megjegyezte, hogy ha szorosabb lett vol-
na a kapcsolat az ifik és a nagycsapat
edzõi között, sokkal sikeresebb is lehetett
volna ez az évad. Véleménye szerint az
utolsó vereség oka egyértelmûen ez volt.
Az évzáró rendezvény közös vacsorával
zárult.

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�
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JÉZUS KOPOGTAT
A sárbogárdi református gyülekezetben
Hamar István nyugalmazott szolnoki lel-
kipásztor szolgált az elmúlt hét második
felében, az evangelizáció keretében. A
jelenleg Csepelen élõ lelkipásztor, aki-
nek számos egyházi énekfordítása jelent
már meg, tíz évvel ezelõtt járt Sárbogár-
don igét hirdetni. Ajkáról most is úgy
szóltak Máté evangéliumának sorai a ki-
rály fiának menyegzõjérõl (Máté 22, 1—
14) és a hozzájuk fûzõdõ gondolatok,
hogy az mélyen megérintett minden lel-
ket. Õszinte, igaz hittel, valódi elhivatott-
sággal beszélt arról, mennyire fontos
megfelelõen felkészülni, hogy teljes szí-

vünket kinyitva befogadjuk Jézust az
életünkbe.
A sárszentmiklósi református gyülekezet
adventi evangelizációján e hét elsõ felé-
ben Csáfordy Julianna mosonmagyaró-
vári lelkész prédikált. A keddi alkalmon
Lukács evangéliumának 3. részébõl idéz-
ve a rendszeres önvizsgálat, bûnbánat,
lelki megújulás, a Biblia tanításaira ala-
pozott, hitben való élet szükségességérõl
beszélt. A hét második felében Szilágyi
Sándor sárkeresztúri lelkész szolgál min-
den este 17 órától.

Hargitai Kiss Virág

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Vasárnap, a szentmise elején Mészáros
János plébános gyújtotta meg az elsõ ad-
venti gyertyát a sárbogárdi Szent László
templomban.
A Szent Erzsébet Karitász Csoport ad-
venti koszorúkat és asztali díszeket készí-
tett, és azokat árusította a szentmise
után. A koszorúk eladásából befolyó
pénzt a szegények és nagycsaládosok ka-
rácsonyi ajándékozására használják fel.

Hargitai Lajos

ADOMÁNY
A székesfehérvári Esélyek Háza, a
Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat, valamint a sárbogárdi
családsegítõ szolgálat szeretné
szebbé tenni a sárbogárdi roma
gyermekek karácsonyát.
Ennek érdekében ruhaadományok-
kal, Mikulás-csomaggal, valamint
játékokkal ajándékozza meg a csa-
ládokat december elején.
Az akcióról felvilágosítás kérhetõ:
Lakatos Pétertõl, a CKÖ vezetõjétõl
a 06 (20) 923 8961-es telefonszá-
mon; Németh Lászlóné CSSZSZ ve-
zetõtõl a 06 (70) 314 6419-es telefon-
számon; Kõszegi Erikától, az Esé-
lyek Háza kistérségi menedzserétõl
a 06 (20) 333 6009-es telefonszá-
mon.
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9-én, szombaton, 19 órakor:

T E S T Õ R
Színes amerikai thriller

A megnyerõ külsejû és kollégái által szakmailag nagyra tar-
tott Pete Garrison pályája meredeken ívelt felfelé: most õ
szavatolja a First Lady biztonságát. Társa és barátja, Charlie
Merriweather finoman a tudtára próbálja adni, hogy egy kel-
lemetlen és igen bizalmas információt szeretne vele megosz-
tani. Mielõtt azonban erre sor kerülhetne, Merriweathert
holtan találják saját lakásában. Az ügy felderítését a titkos-
szolgálat legjobb nyomozójára, David Breckinridge-re bíz-
zák, aki mellesleg Garrison pártfogoltja, sõt, egyik legjobb
barátja — legalábbis mostanáig az volt. Garrison és Breckin-
ridge nemrég összerúgták a port, mivel Breckinridge — téve-
sen — azt hiszi, hogy Garrisonnak viszonya van az õ volt fele-
ségével.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!Jégvirágok festékbõl

Takácsné Kincer Györgyi és Takács Antal festményeit te-
kintheti meg a közönség a Kálozi Faluházban december

15-éig. A két festõmûvészt és munkáikat Weisengruber Imre
polgármester ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a Jégvirágok
címû kiállítás megnyitóján, hétfõn.
A Kõszárhegyen élõ házaspár alkotásaival már találkozhattak a
mûkedvelõk Sárbogárdon, a megye több településén, illetve bu-
dapesti galériákban. Jelenleg is több helyütt láthatók a képeik.
A kálozi tárlatra az elköszönõ õsz és az érkezõ tél jegyében vá-
logatták csokorba többségében új akril-, pasztell- és olajfestmé-
nyeiket. Mivel tudták, hogy az itt élõk különösen kedvelik a lo-
vakat és a lovas sportot, több kiváló lovas képet is kiállítottak.
Takácsné Kincer Györgyi munkáit a rusztikus ábrázolási mód,
elmosódott körvonalak, gazdag színvilág jellemzi. Mivel szeret
a legkülönfélébb technikákkal és anyagokkal kísérletezni,
ecsetje nyomán számos egyedi kompozíció született már,
melyek gyöngyszemei a kiállításnak.
Takács Antal képeibõl sugárzik az a mély szeretet, mely múzsá-
jához: a tájhoz és természethez köti. A vászonra vitt rendkívüli
pillanatok, hangulatok magukhoz vonzzák a szemlélõdõ
tekintetét.
Mindketten elkötelezettjei a csodálatos magyarországi tájak-
nak, így képeiken például a Bakony és a Duna-part több arca is
megelevenedik.
Ne mulasszanak el betérni a Kálozi Faluházba és megnézni a ki-
állítást!

Hargitai Kiss Virág

KÖNYVBEMUTATÓ
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt

2006. december 11-én (hétfõn), 17 órára
Szabó Imréné Szabó Éva ny. református lelkész

„Süt a nap” címû
önéletrajzi könyvének bemutatójára.

Vendégeink: dr. Pásztor Jánosné,  a Református Nõszövetség
elnöke és Szénási Sándorné ny. esperesné.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját

ADVENTI HANGVERSENYÜNKRE,

melyet a sárbogárdi önkormányzat dísztermében tartunk

2006. december 10-én, 15 órakor.
Fellépõk: sárbogárdi katolikus énekkar,

Violinkulcs énekkar (Aba). Zongora: Molnárné Bereczk
Hedvig, Varnyu Péter, Varnyu Lilla, Tündik Ákos,

Bakonyi István, Szénásiné Szabó Mariann, Gortva Lúcia.
Továbbá: Gortva Dániel (hegedû), Szummer Ádám,

Kugler Viktor, Tündik Ákos (trombita),
Varjú Brigitta (fuvola).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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NÕI MONOLÓG
Szervusz, rég láttalak. Te is a buszra vársz? Jaj, mondjad már el,
mi van veletek, száz éve nem hallottam a hangodat. Csak azt ké-
rem, politikáról egy szót sem! Azt kerülni kell, mint a macska a
forró kását. Én teljesen ki vagyok bukva attól, ami a mi kis or-
szágunkban van. Ott tartok, hogy nem tudom szeretni azt, akit
szeretek, mert olyasvalakit imád, akit én utálok. Érted ezt? Már
megromlanak az emberi kapcsolatok ettõl az õrülettõl, ami itt
minálunk van. Belevitték ebbe a tébolyba a népet, hagyták el-
mérgesedni a helyzetet. Tudom, hogy ennek ki kellett egyszer
robbannia, nem lehet örökre szõnyeg alá söpörni a dolgokat. Itt
bûnök vannak bevallatlanul, üldözöttek vannak elégtétel nél-
kül, dinamit van elásva a ház alatt, de azért emberek vagyunk,
nem? Mit lehet itt csinálni? Nem merek négyszemközt maradni
az egyik legkedvesebb emberemmel, akihez sokévi kapcsolat
fûz, mert láthatatlan fal van köztünk, lappang egy tabu téma.
Ha véletlenül kikottyantana valamelyikünk errõl valamit, még
veszekedés is támadhatna köztünk. Az a röhejes, hogy egyikünk
sem veszekedõ típus, õ aranyszívû teremtés, képtelen volna
akárkinek is rosszat tenni, én meg határozottan kedvelem õt,
mert ismerem, de mégis valahol a mélyben mindkettõnkben ott
sunyít egy láncra fûzött pitbull, amelyik emberhalált is tudna
okozni, ha elengednénk a láncról. Soha nem hittem volna, hogy
ez lehetséges ebben az országban. És rettenetes volna felvetni a
kérdést, hogy ki itt a felelõs. Mert felelõsök vannak, ez nyilván-
való, emberi dolgokat csakis emberek ronthattak el. A jelen
helyzetben mégsem szabad lámpással felelõsöket keresni, mert
attól csak romlik a dolog. Az hozhatna fordulatot, ha a felelõs
maga jönne rá, hogy õ felelõs, és magába szállna, agyoncsapná
magában a pitbullt. Erre azonban kár várni. Nincs rá példa a
történelemben, vagy ha van, azt már rég szentté avatták. Nin-
csenek kimondva a dolgok, mert ha valaki kimondja, egy másik
valaki ezt úgy éli át, hogy õt pofon vágták. Az a minimális
bizalom sincs meg a felekben egymás iránt, hogy esetleg az a
másik talán még jót is akarhat. Még én is lehetetlennek érzem,
hogy elhiggyem a jót errõl vagy arról az embertársamról.
Márpedig kibeszélni a problémákat, ahhoz kell egy valamicske
kis bizalom, nem gondolod?
És most itt állunk. Moccanás sincs, vagy ha van, csakis a rossz fe-
lé. Mi lesz ebbõl, azt csak a Jóisten tudja. Ne adja a sors, hogy a
dinamit felrobbanjon, de igenis van rá esély. Arra aztán min-
denki ráfarag, azt elhiheted.
Látod, csak jártatom a számat, s lehet, hogy ez téged nem is ér-
dekel. Úgyis jön már a busz. Ha lesz benne hely kettõnknek egy-
más mellett, majd téged is szóhoz hagylak jutni. Csak azt ígérd
meg, hogy a politikáról egy szót sem szólsz. Szeretnélek tovább-
ra is szeretni, mert csakis ez méltó az emberekhez.

(L. A.)

Zöldséges pulykaleves
Hozzávalók 6 személyre: 80 dkg pulykahús, 1 nagy fej vörös-
hagyma, 1 fej karalábé, 2 sárgarépa, 15-15 dkg zöldbab, fejtett
zöldborsó és karfiol, 1-1 csokor petrezselyem- és zellerzöld, 2
evõkanál olaj, 2 liter forró víz, 1 maroknyi petrezselyem, 1
teáskanál só, 1 késhegynyi fehér bors.
Elkészítése: a húst megmossuk, leszárítjuk, és forró olajon mindkét olda-
lát átsütjük. Ráöntjük a vizet, megsózzuk és felforraljuk. A hagymát meg-
tisztítjuk, a petrezselymet és a zellert megmossuk, és a leveshez adjuk. A
húst egy órán keresztül fõzzük, az elsõ 30 percben a habját folyamatosan
leszedjük. A fazekat úgy fedjük le, hogy egy kis résen át a gõz folyamato-
san eltávozhasson. A sárgarépát megtisztítjuk, megmossuk és felkari-
kázzuk. A karalábét megtisztítjuk és kis kockákra vágjuk. A húst, a hagy-
mát és a petrezselyemzöldet kivesszük a levesbõl, majd a levet átszûr-
jük. Az elõkészített zöldségeket a zöldborsóval, a megmosott, rózsáira
szedett karfiollal és a felvágott zöldbabbal együtt beletesszük a leszûrt le-
vesbe, és 15 percig fõzzük. A fõtt húst feldaraboljuk, és visszatesszük a
leszûrt levesbe. A petrezselyemzöldet megmossuk és apróra vágjuk. A
kész levest borssal meghintve tálaljuk.

Ananásszal töltött csirke
Hozzávalók: 1 tölteni való csirke; 25 dkg rizs, 1 darabolt ananász
(konzerv), 1 evõkanál zellerzöld apróra vágva, 2 evõkanál mazsola,
2 evõkanál olvasztott vaj, só, bors, curry, majoránna, olaj.
Elkészítése: az olaj kivételével keverjük össze a hozzávalókat. Sózzuk be
a csirkét, töltsük meg a masszával, tûzzük össze a bõrét, tegyük tepsibe,
öntsünk hozzá annyi olajat, hogy ujjnyi vastagon álljon a tepsiben. Sütés
közben locsolgassuk a zsírjával, pirulásig süssük (kb. 1 óra).

Sajtos tekercs
2 tojássárgáját 2 dl tejföllel, 2 teáskanál sóval, 25 dkg margarinnal, 0,5
kg finomliszttel és 1 csomag sütõporral géppel összedagasztunk. 2 rész-
re osztjuk. Gyúródeszkán kb. 30 cm-es téglalapra nyújtjuk, megkenjük az
alábbi töltelékkel: 12,5 dkg Ráama margarinnal 15 dkg reszelt sajtot jól
elkeverünk, ezt rakjuk a tésztára, úgy tekerjük fel, mint a bejglit. Ezután
alufóliába csomagolva 2 órára a hûtõbe tesszük. Ha jó kemény, akkor kb.
gyufa szélességûre vágjuk. Sütõpapírral bélelt tepsiben, elõmelegített
sütõben 200 fokon, 18 percig sütjük.

Finom mézeskalács
25 dkg mézet és 5 dkg vajat langyosítsunk meg! Egy másik edénybe te-
gyünk 3 egész tojást, 10 dkg porcukrot, 1 evõkanál fahéjat, 1 kávéskanál
szegfûszeget, 2 dkg szalalkálit. Jól dolgozzuk össze, majd öntsük bele a
langyos mézbe! Újból dolgozzuk össze, majd gyúrjunk bele kézzel 60 dkg
sima lisztet. Takarjuk le, és pihentessük szobahõmérsékleten egy napig.
Nyújtsuk ki kb. 2-4 mm vékonyra, különbözõ formákkal szagassuk ki, te-
gyük alumíniumfóliával bélelt sütõlemezre! A tetejét cukros vízzel kenjük
meg sütés elõtt, hogy fényes legyen! Forró sütõben süssük kb. 4 percig.
Díszítõ cukormáz: 1 tojásfehérjéhez annyi jól átszitált porcukrot rak-
junk, hogy összekavarva igen sûrû legyen! (Habverõvel nem szabad ver-
ni!)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

SZILVESZTERI KUPA
2006. december 30-án kerül megrendezésre a szilveszte-
ri kupa a sárbogárdi sportcsarnokban. Nevezési határidõ:
2006. december 23-áig. Jelentkezni lehet Németh Attilá-
nál a 06 (20) 9270 985-ös, vagy Szakács Istvánnál a 06
(20) 3140 389-es telefonszámon.

Létszám: maximum 10 fõ, nevezési díj teremlabdarúgás-
ban részt vevõ csapatoknak: 10.000 Ft, idegen csapatok-
nak: 13.000 Ft. Az elsõ 12 csapat nevezését tudjuk elfo-
gadni.

Elõre is köszönjük!
Szervezõk
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Megfejtés
5 hl=5000 dl; 23 l=230 dl; 254 l=2 hl
50 l 40 dl; 23 dl=2 l 3 dl; 58 l= 580 dl;
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Má-
ria.

Szerencsés megfejtõnk:
Jákob Mária,

Sárbogárd, Tinódy u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a
szerkesztõségben.
A mértékegység-átváltásra jobban figyel-
jetek oda, mert sok megfejtés érkezett be,
de mindegyikben volt egy hiba.

REJTVÉNY
Híres épületek, építmények a világ kü-
lönbözõ pontjairól. Vajon felismered
õket?

Beküldési határidõ: 2006. december 12.

Heti idõjárás
Csütörtökön és pénteken hajnalon-
ként ködös, napközben viszont válto-
zóan felhõs, párás idõre számíthatunk,
fõleg északkeleten lesznek tartósan
borult, párás területek, ezért itt lesz
hûvösebb. A hét végén nyugat felõl
egy hidegfront ér el bennünket, amely
szombaton többfelé okoz majd esõt,
záporesõt, és pár fokkal visszaesik a
hõmérséklet, de jelentõs, nagy lehûlés
továbbra sem várható. A reggeli hõ-
mérséklet 0—6, a nappali 5—12 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

MIKULÁS-LEVÉL
Kedves Gyerekek!

Mint ti is tudjátok, az idén még felétek
nem esett a hó. Így nehéz lenne, és igen
sokáig tartana a rénszarvasoknak a szá-
nomat a házatokig elhúzni. Az ajándékok
szétosztása után pedig máris indulhatnék
a szánszervizbe, mert valószínûleg tönk-
remenne a szánom futómûve. Ennek pe-
dig nem nagyon örülnék, hiszen az aján-
dékok szétosztása után mindig erõt vesz
rajtam a téli fáradtság. Az aranytalléros
puttony pedig nagyon ki szokott ürülni,
és a szervizben biztosan jól megkérik a
szánfutómû javításának árát.
Emlékszem rá, hogy az elmúlt évben is
nagy örömet és meglepetést okozott nek-
tek a postás érkezése. Ezért a krampu-

szokkal együtt közösen úgy döntöttünk,
hogy az idén is megkérjük a kedves pos-
tást, legyen segítségünkre. Mivel Õ szíve-
sen vállalta, neki adtuk oda az ajándékok
egy részét, hogy vigye el nektek. Õ ugyan
nem szánnal jár, de a levelek meg újságok
széthordása miatt hasonló a foglalkozá-
sunk. Most még jól is jön, hogy nem szán-
nal jár, hiszen, ugye, nincs hó. Természe-
tesen ahova tudok, oda elmegyek gyalog
a krampuszaimmal. Karácsonyra meg-
próbálok küldeni egy kicsi havat.
Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek
nagyon jók, hisz tudjátok, a Jézuskával jó
barátságban vagyok. A hírszerzõnk is
ugyanaz. A csomag bontogatásához és
fogyasztásához sok örömet kíván a

Mikulás és a krampuszok

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).

A Mikulás beköszönt a szerkesztõségbe isA Mikulás beköszönt a szerkesztõségbe is
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December 9., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Tria-
non szindróma 9.20 Kõrös-torok-Csongrád 9.35 Mindentudás Egyeteme 10.30
Európa kék szalagja, a Duna 11.00 Példakép(p) 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05
Izomláz 12.35 Az óceán csillaga 13.05 A dunai hajós 14.00 Csellengõk 14.25
MaXmotor 14.55 TS 15.55 TS 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor
19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Pusztaház örökösei 21.10 Moszkva tér 22.45 A
dzsessz születésétõl napjainkig 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Rocksztár
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Ki vagy, doki? 14.45 L. A. Heat — Halálos pá-
ros 15.45 Harmadik mûszak 16.45 Zûrös majom 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 20.10 Folytatjuk! Szombat esti láz 22.35 Puskás Ferenc emlékére 0.30 Szu-
per csapat 2.05 Kemény zsaruk 2.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Ez kész! Pénz! 10.20 Colosseum — A halál arénája
10.25 Stahl gyerekkonyhája 12.00 Babavilág 12.30 Hetedik mennyország 13.30
J. A. G. 14.30 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu
17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Áll az alku — ráadás 20.10 Fekete szakáll és a Ka-
rib-tenger kalózai 23.40 Lányom nélkül soha 1.50 A láthatatlan ember 2.40
Mister Sterling 3.30 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05 Családi tükör
9.30 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új ze-
nei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Mama kurázsija — Tábori
György színmûvének rádióváltozata 21.46 Goldmark Károly: Sába királynõje
22.00 Krónika 22.20 _Világvevõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye
haza 0.10 Éjszaka

December10., 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 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.30 Tibet-
ben a lélek 11.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 12.00 Hírek 12.10
TS-Sport7 13.00 Hattyúdal 14.40 Magyar elsõk 15.00 Stílus 15.30 Abszolút
16.00 „Feszti” körkép 16.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 17.05 TS 19.00 Híradó 19.25
Pusztaház örökösei 20.25 Krém 21.25 A szólás szabadsága 22.30 Fabio Montale
0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.30 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.30 Receptklub
9.45 Havazin 10.15 Játék 11.20 Isteni sugallat 12.00 Híradó 12.20 Dawson és a
haverok 13.15 Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 14.15 Egy rém rendes csa-
lád 14.45 Seven Days — Az idõkapu 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött
akták 17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A Karib-tenger
kalózai — A fekete gyöngy átka 22.50 Heti hetes 0.05 Armstrong 1.55 Portré
2.25 Papás-mamás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Monk—Flúgos nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes
vírusok nyomában 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
A Bourne-rejtély 22.35 Kõagy õrnagy 0.35 Képírók 2.45 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 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.00 Kró-
nika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök
pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Vándorló szülõföld
17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Sándor
Judit operettfelvételeibõl 20.04 Rádiófónia 21.07 Közvetítés a Madách Színház-
ból 22.00 Krónika 0.10 Éjszaka

December 11., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Titokzatos Násztya 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
14.55 Egyházak Amerikában 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példa-
kép(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 Bestseller 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Napló 56 23.45 Médiamix 0.10 Willy Brandt-Az évszázad nagy politikusa
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 Jackie Chan: A csodazsaruk 0.25 Reflektor 0.40 Bundesliga 1.50
Itthon 2.15 AutóMánia 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.00 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.00 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 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Áll

az alku 21.15 Frei-dosszié 22.20 Mi kérünk elnézést 23.20 Tények este 23.50
Csillagkapu 0.40 Dolce Vita 1.10 Véres sorok 2.45 Aktív 3.15 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. 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós
fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

December 12., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Titokzatos Násztya 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 szívünket! 16.05 Katolikus krónika 16.35 Magyar elsõk 16.55 Példakép(p)
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.20 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00
Kedd este 22.30 Valami Hungary 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Napló 56 23.45 Szeretet nélkül

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 13.45 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.05 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.40 Reflektor 24.00 Igaz történetek 1.40 Egy rém rendes család 2.05 Kemény
zsaruk 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! 12.00 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 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Áll
az alku 21.15 A gyûjtõ 23.40 Tények este 0.10 Moziverzum 0.40 Good Bike 1.10
Sírig tartó barátság 2.00 Kojak Budapesten 3.40 Aktív 4.10 Stahl konyhája

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. 12.00 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
Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû
elõadómûvészek 0.10 Éjszaka

December 13., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Titokzatos Násztya 10.00 Napi mozaik 11.30 „Feszti” körkép 12.00 Hír-
adó 12.30 Kedd 21 13.05 Napló 56 13.10 Hrvtska 13.35 Ecranul nostru 14.05
Példakép(p) 14.10 Szívek szállodája 15.00 Kormányváró 15.30 Allegro 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 Agatha Cristie: Takard el az arcát! 22.05 Szerda este 22.35 Az én
tv-m 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Napló 56 23.50
Bodysong

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 Ókori buli 2.00 Kemény zsaruk 2.45
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! 12.10 Észbontó 13.10
Mozidélután 14.55 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 17.25 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rossz-
ban 20.15 Áll az alku 21.15 Született feleségek 22.15 Egy rém rendes család Bu-
dapesten 22.50 Vak igazság 23.45 Tények este 0.15 A riói lány 2.00 A bûn
nyomában 2.50 Aktív 3.20 Good Bike

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20 Tetten
ért szavak 11.33 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
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 Karácsonyi könyvvásár
2006. 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka
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December 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Titokzatos Násztya 10.00 Napi mozaik 11.05 Baba Tévé 11.35 Valami
Hungary 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Napló 56 13.10 Slovenski
utrinki 13.35 Együtt 14.05 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája 15.00 Állatköly-
kök 15.50 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 Élet a szabad levegõn 21.40 Csütörtök este 22.15 Panorá-
ma 22.40 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Napló 56 23.25 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
Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés! 22.50 Házon kívül 23.25 Figyelõk 0.20 Ref-
lektor 0.35 Infománia 1.10 Egy rém rendes család 1.35 Kemény zsaruk 2.25 Há-
zon kívül 2.55 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! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután
14.55 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Mentõ-helikopter 17.25
Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Áll az alku
21.15 Kísértés két szólamban 23.45 A médium 0.45 Az ügy 1.15 Strucc 1.45 Té-
nyek este 2.15 Váltságállapot 4.15 Aktív 4.45 Dolce Vita
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. 12.00 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 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Beszélgetés Vetõ Tamás karmester-
rel 23.44 A Holland Fúvósegyüttes lemezeibõl 0.10 Éjszaka

December 15., 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 Bakonyi várak 13.00 Napló 56 13.10 Sorstársak
13.35 Sírjaink hol domborulnak? 14.05 Példakép(p) 14.10 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 TS 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00
Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A konyhában soha 21.45 Péntek este 22.15
Múlt-kor 22.45 Kultúrház 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20 Napló 56 23.30 A
párducnõ
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 23.05 RTL-boxklub 0.10 Reflektor 0.25 MeneTrend
0.50 Õrjítõ indulatok 2.30 Egy rém rendes család 2.50 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! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután
15.25 Jó barátok 15.55 Lisa csak egy van 16.25 Mentõ-helikopter 17.25
Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Megatánc
23.00 Tények este 23.30 Titkos rend 1.20 Mister Sterling 2.10 Aktív 2.40 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. 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Pén-
tek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport-
világ 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006.
21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Vigyázat, trükkös
tolvajok!

November 30-án, 10.30 órakor egy cecei nõ kért intézkedést,
mert meglopták. A sértett elmondta, hogy a lakásán megjelent
egy férfi azzal az ürüggyel, hogy a kertben magasfeszültségû ve-
zetéket fognak építeni. Majd fel akart váltatni egy húszezrest,
de a nõ nem tudta. A konyhában lévõ tárcájából eltûnt a pénz,
amit a férfi távozása után vette észre. A szobában is kutatott va-
laki. A rendõrség továbbra is kéri, hogy lakásaikba ne engedje-
nek be idegeneket, és erre hívják föl idõs, egyedül élõ hozzátar-
tozóik figyelmét is!
November 30-án, 22.05 órakor ittas kerékpárossal szemben in-
tézkedtek Sárbogárdon, a Túry Miklós utcában. Az ellenõrzés
során a kerékpáros közepes mértékben találtatott ittasnak.
November 29-én, 22.00 órakor egy sárbogárdi presszóban tar-
tott ellenõrzés során fogtak el egy csökmõi férfit, aki ellen a
Szeghalmi Rendõrkapitányság bocsátott ki körözést lopás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt. A személyt gyanúsítottként
hallgatták ki.

Szétlopják a HEMO-t?

Sárbogárdon egy József Attila utcai lakos tett bejelentést, hogy
mozgást lát a helyõrségi épület tetején. A kiérkezõ járõrök tet-
ten értek egy csóri férfit és egy sárbogárdi nõt, akik feltehetõen
az épület tetején lévõ alumíniumlemezeket akarták eltulajdo-
nítani, azért feszegették meg. Lopási kár nem történt. Az ügy-
ben eljárás indult.
December 5-én 20 mázsa körüli mennyiségû akácfát vágtak ki
és vittek el egy magánterületrõl. A sértett 50.000 Ft körüli lopá-
si kárt jelzett.
December 6-án, 00.10 perckor közúti ellenõrzés során megállí-
tottak egy jármûszerelvényt a járõrök a Sárbogárd, Ady Endre
úton. A sofõrt felszólították, hogy kapcsolja ki a ködlámpát,
mert használata nem indokolt, de nem tett ennek eleget, és a
tachografkorongot sem akarta átadni. Elõállítására intézked-
tek. Vele szemben szabálysértési feljelentéssel éltek.

Vezessen óvatosan!!!

A rendõrség kéri, hogy figyelmesen, óvatosan, a mindenkori
idõjárási és útviszonyok figyelembe vételével, a KRESZ-szabá-
lyok maradéktalan betartása mellett, kifogástalan mûszaki álla-
potú jármûvel vegyenek részt a forgalomban. Ne feledjék: az
úton egyenrangú felek kellenek, hogy legyenek! Ittasan ne ülje-
nek volán mögé! Használják az autó passzív biztonsági eszköze-
it!
Balesetmentes, jó közlekedést kívánunk a Fejér megye útjain
közlekedõknek!

Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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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.

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

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

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

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)

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

Hosszú távra gipszkartonszerelésre és gipsz-
kartonglettelésére 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)

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

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

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)

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)

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.

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)

Lakás kiadó az Árpád-lakótelepen, elsõ emele-
ten, csak hosszú távra, egy hónap kaucióval. Tel.:
06 (30) 2045 101.
Építési telek Sárbogárd központjában eladó, 06
(30) 225 2067. (0214532)

Fiatal, húsjellegû, egyszer ellett anyakoca vágás-
ra eladó; 06 (30) 491 5368. (0214654)

Sertésvásárlás! 06 (30) 9692 884, 06 (20) 374
4096. (0214537)

Bikács-kistépái négycsillagos szálloda gyakor-
lattal rendelkezõ szakácsot keres. Jelentkezni ön-
életrajz beadásával a következõ levelezési címen:
Zichy Park Hotel, 7043 Bikács-Kistápé Liget vagy
a recepcio@zichyparkhotel.hu internet címen
lehet.
Vemhes süldõ decemberi elléssel eladó, borjú-
csere érdekel. Tinódy u. 44. (0214712)

380-as nagyteljesítményû daráló, óránként 3q-t
visz eladó. Irányár: 70 ezer Ft; 06 (30) 907 3660.
(0214711)

Palotapincsi kiskutyák eladók; 06 (20) 942
0969. (0214710)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó. Tel.:
06 (20) 9164 933. (0214709)

Hízók, malacok eladók; 06 (25) 460 615. (0214708)

10 éves Opel Corsa Swing 1.4-es, 2 év mûszaki-
val, 87 ezer km-rel, extrákkal eladó; 06 (25) 476
051. (0214705)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi
vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel 2006.
december 8-án, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõ-
dési központban. Jelentkezni a helyszínen, tel.:
06 (30) 993 9285. (0214701)

Maraton kocsi eladó 350 ezer Ft-ért. Lovasbolt új
és használt felszerelések Abán! Tel.: 06 (20) 586
1550.
Rántani való csirke kapható, Tinódy u. 52.; 06
(25) 460 738. (0214546)

Moszkvics Aleko 75.000 Ft, valamint 1,5 hóna-
pos pénztárgép 30.000 Ft-ért eladó vagy bármi-
lyen csere érdekel; 06 (30) 631 5517. (0214545)

270 m2-es üzlet központi helyen, árukészlettel,
berendezéssel jelentõs fizetési kedvezménnyel
eladó vagy kiadó, érdeklõdni: 06 (30) 362 4141
számon.
Tûzifa eladó ingyenes házhozszállítással! Cser
kugli 1830 Ft/q, cser kugli akáccal 1840 Ft/q, cser
aprított 1880 Ft/q, cser aprított akáccal 1890
Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Sárbogárdon központhoz közel, összközmûves
parasztház eladó; 06 (25) 462 325. (0214714)

Találtunk egy keverék tacskó kiskutyát, amelyik
keresi gazdáját. Tel.: 06 (20) 591 6929.
Park presszóba pultost felveszek. Érdeklõdni: 06
(30) 622 3140. (0214726)

Ajándékozzon karácsonyra szépséget és egész-
séget! 06 (30) 306 2515. (0214725)

Albérlet kiadó; 06 (30) 424 5643. (0214720)

Ülõgarnitúra, 2 db heverõ eladó; 06 (30) 425
9881. (0214720)

Kb. 150 kg-os mangalica hízók eladók; 06 (30)
9392 212. (0214717)

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.

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

GYÓGY-, FRISSÍTÕ-,
ZSÍRÉGETÕ MASSZÁZS!

KLEIN MÁRIA GYÓGYMASSZÕR,
Sárbogárd, Kossuth u. 9., 2/3. Telefon:
06 (25) 462 553, 06 (70) 3307 255.

OLCSÓ ÁRUK BOLTJA
karácsonyi akciót hirdet. Játékok,

karácsonyi kiegészítõk nagy választékban.
Ady E. út 204. (Robifon mellett). (0214719)

EREDETI PARFÜMÖK,
PARFÜMUTÁNZATOK, KARÁCSONYI

CSOMAGOK nagy választékban
kaphatók. Ady E. út 111.

illatszerboltban, a virágbolt mellett.

AKÁCCSEMETE ÉS TÛZIFA ELADÓ!
Telefon: 06 (30) 9470 899. (0214716)

ÜGYVÉDI IRODÁMAT
MEGNYITOTTAM!

Sárbogárd, Ady E. út 210.
Tel.: 06 (25) 465 008, mobil: 06 (70)

336 6420, Demeterné dr. Venicz Anita.

ÜGYVÉDI IRODÁM CÍME
MEGVÁLTOZOTT!

Új cím: Sárbogárd, Ady E. út 210.
Tel.: 06 (25) 465 008, mobil: 06 (20)
9156 954, dr. Hortyi Sándor. (0214707)

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 700 Ft
OB 16 db-os 399 Ft
BONUX 2 kg 900 Ft
PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db-os 49 Ft

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

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

megújult árukészlettel várja régi és új vásárlóit.

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

süldõ/hízó koncentrátum 20 kg régi ár: 2215 Ft
AKCIÓS ÁR: —10% ÁRENGEDMÉNY: 1994 FT

malactápszer –  5 napos kortól adható! 20 kg ára: 2.693 Ft.
süldõ dercés 20 kg 1281 Ft,
hízó dercés 20 kg 1192 Ft,
zabos-borsós granulát 40 kg – AKCIÓ 5% 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 (kilója 26,90 Ft) 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!

29.000 Ft-os nettó ár+áfa+kompenzációs felár!
VITA-PIG Kft.

Nyitva: H-P: 7.30-12 óráig,
13.30-17 óráig, Szo.: 7-12 óráig.

Telefon: 06 (20) 933 2825

MÛTRÁGYA
AMMÓNIUM-NITRÁT

„BIG BAG” zsák –
50, 500, 750 kg-os kiszerelésben!

55.000
Ft/tonna
nettó ár!

KARÁCSONYI
HALVÁSÁR

az Aranyponty Zrt. rétimajori telepén
Nyitva tartás:

december 11-22-ig,
munkanapokon 8-15 óráig,

utolsó nyitva tartás:
december 23-án, 8-12 óráig.

Élõhal:

ponty Ft/kg,

amur 450 Ft/kg,

busa 250 Ft/kg,

harcsa 1200 Ft/kg.

Karácsony hetében márKarácsony hetében már
tengeri halfilét, hekket, panírozott halrudat,tengeri halfilét, hekket, panírozott halrudat,

halászlésûrítményt is árusítunk.halászlésûrítményt is árusítunk.

Információ: 06 (25) 509 190,Információ: 06 (25) 509 190,
www.retimajor.huwww.retimajor.hu
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Nyílt
tér

OLVASÓINK
KÉRDEZTÉK

Miért nem jár Székesfehérvárról Sár-
bogárdra busz 18.30 körül? Vannak
ugyanis, akik hatkor végeznek a munka-
helyükön, így a 17.35-öst nem érik el, a
következõ buszig pedig másfél órát kell
várniuk. A 19.30-as viszont annyira zsú-
folt, hogy még a Sárkeresztúrig közleke-
dõ mentesítõ járata is tele szokott lenni.
Miért nem csuklós buszok járnak a leg-
forgalmasabb napszakokban Sárbogárd
és Székesfehérvár között? A szimpla bu-
szok ugyanis mindig csurig megtelnek,
nem kevés bosszúságot okozva utasnak,
sofõrnek egyaránt. Van, aki föl sem fér,
és várnia kell a következõ járatig.
Az Alba Volán illetékese a problémákra
reagálva elmondta: eddig még nem érke-
zett hozzájuk levél az érintett kérdések-
ben. Amennyiben azonban megkeresés
történik feléjük, megvizsgálják, hogy az
utasforgalom valóban indokolja-e az
esetleges változtatásokat.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Fáradt teste szép csendben
Megpihen a földben,
Édes Jézus, adj nyugalmat
Lelkének a mennyben.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

CSIZMADIA SÁNDOR
(Árpád út 115/b)

2006. december 3-án,
életének 83. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunk
földi maradványait

2006. december 8-án, 14.30 órakor
a Huszár-temetõben

a református vallás szertartása
szerint helyezzük
örök nyugalomra.

Emléke szívünkben örökké él!

Gyászoló család

KÖSZÖNET
A kisebbségi önkormányzat Mikulás
alkalmából több mint 100 csomagot
juttatott el kisgyermekek részére tá-
mogatók segítségével, akiknek az újsá-
gon keresztül szeretnénk köszönetet
mondani hozzájárulásukért.
Támogatóink: Fodor és Molnár Kft.,
Pentagri Kft., Esélyek Háza (Székes-
fehérvár), Kõszegi Erika, Lakatos
György és Szabó Ferenc egyéni vállal-
kozók, Hargitai Lajos, Sinka Attila
(Gréta bútorbolt).

Elkészült a LIDL

Kulcsrakész állapotban van a LIDL áruház. Már meghirdették az állásokat is. Nem
tudni még, hogy mikor lesz a nyitás. /H/

Márkus Jánosné, Terka néni
rubindiplomája

Torokszorítóan szép évforduló ünneplé-
sére került sor 2006. november 24-én
Sárszentmiklóson. Ekkor köszöntöttük
Márkus Jánosné nyugdíjas cecei pedagó-
gust abból az alkalomból, hogy 70 éve
szerezte meg tanítói diplomáját.

Terka néni — ahogy azóta is ismerik õt —
sajnos ágyhoz kötött betegként éli min-
dennapjait lányánál Sárszentmiklóson.
A bensõséges ünnepségen a cecei Illyés
Gyula Általános Iskola nevében Ráczné

Pincési Julianna igazgatónõ adta át az
emlékdiploma rubin fokozatát.
Varga Gábor, Cece polgármestere kö-
szöntötte Terka nénit a falu képviselõ-
testülete nevében, és nyújtotta át neki
több évtizedes, fáradhatatlan munkájá-
nak elismeréseként a község ajándékát.

Terka néninek jó egészséget, boldogsá-
got kívánunk, és sok szeretettel gratulá-
lunk rubindiplomájához!

B. Radó Lili: Tanítónk
„… amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla szól ma, õt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
a vezetõnk, példaképünk
s jó barátunk: a tanítónk.”

Illyés Gyula Általános Iskola
nevelõtestülete

December 10.
Ez a titkos szerelem
soha nem ér véget!
Névnapodon ezer csókkal
köszöntelek TÉGED!


