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Király Miklós és Bertalan András fuvarozók saját erõbõl építettek utat a Rádi-dû-
lõnél. (Írásunk az 5. oldalon olvasható.)

Fogyókúrás
költségvetés

Fogyókúrába kezd Sárbogárd 2007-
ben — döntöttek a városatyák 9 fõs
többséggel a képviselõ-testület decem-
ber 8-ai ülésén. A költségvetési tervezet
fõbb számadatait ugyanis a takarékos-
ság és különféle megszorítások jellem-
zik elsõsorban, a közel 400 millió Ft-os
hiány miatt. A diéta mikéntjérõl és
részleteirõl, persze, nem volt teljes
egyetértés a bal- és jobboldal között.

Diagnózis
Juhász János polgármester bevezetõként
elmondta: a kormány gazdaságpolitikája
a közszféra karcsúsítását, a hatékonysá-
got, költségcsökkentést kívánja elérni.
Ezért a normatív támogatásokat és egyéb
állami juttatásokat várhatóan csökkenti,
de legalábbis a jövõ évi inflációt nem veszi
figyelembe. A kiadások növekedni fog-
nak, viszont a bevételeink nem. A saját
bevételi lehetõségeink (helyi adók stb.)
korlátozottak, nem érik el az összes bevé-
tel 8%-át. A koncepció összeállításánál az
a szándék vezérelt minket, hogy a kiadá-
sainkból jelentõsen lefaragjunk. Fokozza
a problémát, hogy a 210 milliós hitelkere-
tünket a végsõkig kihasználjuk, ennek
kapcsán pedig havonta több mint 1,3 mil-
lió Ft kamatot kell fizetnünk. Számtalan
kifizetetlen számlánk van még. Az OTP-
nek tartozunk a szennyvízberuházás má-
sodik üteme kapcsán majdnem 30 millió
Ft-tal. Ha a rullirozó hitelkeretet megnö-
veli a Takarékbank 35 millióval, akkor ez
nyújthat egy kis segítséget. Így semmi más
lehetõségünk nincs, mint radikális meg-
szorításokat tenni minél több helyen.
Bódai Gábor: A jelenlegi adatok ismere-
tében a város költségvetési hiánya 350-
400 millió Ft-ra rúg.

Folytatás a 2-3. oldalon�
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Búcsú kegyeletsértésselBúcsú kegyeletsértéssel

Sárszentmiklóson Szent Miklós napján rendezik a templomi búcsút. Ilyenkor az
árusok áldatlan állapotot teremtenek, mert nincs megfelelõ hely kijelölve szá-

mukra. Ott verik föl a sátrukat, ahol gondolják. Senki nem szed helypénzt tõlük. Ez te-
hát vadbúcsú az utcán és az emlékparkban, ahol pénzért a parkot is tönkretehette az,
aki bérelt erre a célra négykerekû motort a mutatványosoktól.
Hiába panaszkodnak a környékbeli lakók évek óta, nem tesz az önkormányzat semmit
azért, hogy végre rend legyen. Pedig ott van a templom háta mögött a sportpálya. Mi-
ért nem oda teszik a búcsút? Itt az emlékmûvet és a környékét gyalázzák meg. Isten
szeme nem lát el idáig?

Hargitai Lajos
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Csillagok, csillagok …

Bódai bírálta a kormány intézkedéseit,
majd a következõ viccel próbálta oldani a
komoly hangulatot: Vajon mikor örül a
magyar nép igazán a karácsonyi csomag-
nak? Mikor azt kiabálják a Csillagban:
„Gyurcsány, csomag!”
Horváth Tibor: Jól mondod.
Juhász: Köszönjük a visszafogott reakci-
ót. Gondolom, tudja mindenki, hogy nem
a karácsonyi csillagról van szó.
Etelvári Zoltán: Voltatok ott? Én voltam.
Juhász: És kiengedtek? Ne hülyéskedj!
Etelvári: Nem, én dolgozni voltam ott.
Dr. Szabadkai Tamás: A kormány levál-
tásán kívül foglalkozzunk Sárbogárd költ-
ségvetési koncepciójával is ezen az ülé-
sen.
Juhász: Bódai úrnak az volt a feltett szán-
déka, hogy rávilágítson: a központi kor-
mányzat intézkedései kényszerítik ki az
önkormányzatoktól a megszorításokat a
város fennmaradása érdekében, és na-
gyon sok embercsoport és személy érde-
keit is sérteni vagyunk kénytelenek.

Az étlap

Aperitif:
létszámcsökkentés

Etelvári: A városüzemeltetési tevékeny-
ségre, virágok, fák vásárlására, ültetésére,
gondozására kevésnek tartom az 500 ezer
Ft-ot. 5 és fél fõvel csökkentjük jövõre a
hivatal létszámát. A fél fõ Magyar József,
aki Mezõszilas polgármestere lett, így ne-
ki nem kell végkielégítés, de az 5 fõ elbo-
csátása mennyibe fog kerülni? Kérem,
hogy készüljön elõterjesztés egy iskola-
busz beállításának lehetõségérõl, és a
sárhatvani óvoda jövõjét illetõen döntés
születhessen. A Sárbogárdi Napokra
most a kormányzó többség is 6 milliót ja-
vasol, holott az idei évi költségvetés tár-
gyalásakor 3 millió Ft-ot indítványoztak. 3
millió Ft-ot tervezzünk be, így máris le tu-
dunk faragni a nagy hiányból. Hirdessük
meg a rendezvényt minél több helyen,
hogy több vállalkozó is kijöhessen, keres-
sünk szponzorokat, pályázzunk. Nálunk
most fõállású, hivatásos politikusok van-
nak, elég szép tiszteletdíjjal, dolgozzanak
meg a pénzükért.
Juhász: Sokan nevelnek palántát, már
jöttek felajánlások, úgyhogy elég lesz a vi-
rágokra 500.000 Ft. Az 5 és fél fõ elküldé-
sével kapcsolatban januárra készül elõ-
terjesztés. Ha iskolabuszt kell beállíta-
nunk, akkor bérelni kell egy mûszakilag
megbízható jármûvet e célra. A régiónál
mindig vannak pályázati lehetõségek,
amiket természetesen igyekszünk kihasz-

nálni. Úgy látszik, hogy a 2,7 milliárd Ft-
os éves költségvetésben az ellentétes ol-
dalnak mindig a Bogárdi Napok csípi a
szemét. Volt, amikor nekem is csípte,
még akkor is, amikor azon az oldalon vol-
tam. Ennyit talán próbáljunk meg kiszorí-
tani az emberek szórakoztatására. A má-
sik oldal úgyis azt mondja, hogy ez sok.
Õri Gyula: Kérem a testület tagjait, hogy
a virágosításnál, fásításnál és a városi ün-
nepek kapcsán gondoljanak a külsõ tele-
pülésrészekre is.

Elõétel: összevonás
bezárással

Szakács Benõné: A pusztaegresi oktatás-
sal és óvodai ellátással kapcsolatban sze-
retném megkérni az igazgatónõt, hogy tá-
jékoztasson bennünket.
Horváth Ferencné: A sárhatvani óvoda
megszüntetésével kapcsolatban nem tör-
tént semmiféle egyeztetés, ezzel a témá-
val ebben az elõterjesztésben találkoztam
elõször. Ennek az óvodának a mûködte-
téséért nagyon nagy erõfeszítéseket tesz-
nek az ott élõ emberek. A fûtést helyi fel-
ajánlásokból oldják meg. A sárhatvani
szülõk természetesen ragaszkodnak az
óvodájukhoz. Ha feltétlenül szükséges, a
kisgyerekeket csak megfelelõ állapotú
busszal lehet szállítani, a lehetõ legköze-
lebbi helyszínre, Pusztaegresre. Amikor a
megszüntetést fontolgatják, arra is gon-
dolni kell, hogy a külsõ településrészek
tudjanak megfelelõ módon tovább élni. A
pusztaegresiek ragaszkodnak az iskolá-
jukhoz, meg vannak elégedve azzal, aho-
gyan most mûködik.
Õri: A pusztaegresi szülõk álláspontja az,
hogy ha Sárbogárdon, Miklóson, Töbör-
zsökön joguk van az embereknek ahhoz,
hogy az iskolájuk megmaradjon, akkor
nekik is. Azzal mindenki egyetért, hogy az
elsõ három osztály egy teremben legyen
oktatva, de azt már kevésbé fogadják el,
hogy az óvoda legyen az iskolai oktatás
színhelye, hiszen az iskolánk nagyon jól
felszerelt helyiségekkel, jól kialakított
tornaszobával rendelkezik. Az óvodások
déli pihenõjét az iskolások zsivaja zavar-
ná.
Juhász: A polgármesteri fórumon is min-
denki aggódott az iskola jövõjéért. Majd
meglátjuk a számokat januárban. Több
mint 12 millió Ft-ba kerül évente a pusz-
taegresi iskola.

Két fogás közt: szájtorna

Dr. Szabadkai: Minden átszervezést, le-
építést, intézmény-összevonást alaposan
vizsgáljunk meg, mielõtt bármit is lépünk.
A közmûvelõdési intézmények kiszerve-
zése többször szerepel az elõterjesztés-
ben. Tömegesen nem várható, hogy az in-
tézményeinket át fogják venni akár civil
szervezetek, akár mások. A pusztaegresi
klub esetében például a civil szervezet,
amelyik azt fenntartja, a közüzemi szám-
lákat nem tudja az önkormányzati támo-
gatásból kifizetni. A Bogárdi Napok kap-

csán jelzem: Bódai Gábor most kormány-
zati pozícióban van; ha szeretné a korábbi
javaslatait megvalósítani, akkor most van
rá lehetõsége. János, megnyitó beszéded-
ben is azt hangsúlyoztad, hogy hát micso-
da pazarlás ez. Nem tudom, hogy most
mivel tudott meggyõzni Nedoba Károly
abban, hogy ezt a javaslatot hozd.
Szeretném, ha a 2007-es költségvetésben
szerepelne a sárbogárdi vasútállomás és
OMV benzinkút közötti terület közpark-
ká való alakítása és a bölcsõde térkövezé-
se.
Juhász: Akkor röviden az ide vezetõ út-
ról, hadd hallja a lakosság, honnan ered a
város anyagi problémáinak oka. 2003-ban
még jól mentek a dolgok, majd év vége fe-
lé volt egy rendkívüli ülés, amikor egy
vizsgálóbizottságot választottatok Varga
László pedagógus vezetésével. Tevékeny-
séget nem igen fejtett ki, aztán abba is ma-
radt. Akkoriban már nemigen beszélget-
tünk egymással. Etelvári úr erõteljesen
megkérdõjelezte azt is, hogy a Kippkopp
Óvodánál az Etalon tornaszobához ho-
gyan mertem engedélyt adni. 2004. január
15-én dr. Szabadkai József illetve Szaba-
dos Tamás részvételével egyértelmûen le-
szögezték városunk szocialista nagyjai,
hogy amennyiben nem lesz békesség a
polgármester és az MSZP-frakció között,
akkor sem a megyénél, sem a régiónál,
sem kormányzati szinten nem adnak se-
gítséget. Ettõl kezdve a város érdekében
tûrtem, tûrtem, tûrtem. Nekem is megvan
a magam felelõssége. De hogy itt bele-
mondjátok az arcunkba ti, akik elfogadtá-
tok a 2006. évi költségvetést úgy, hogy 101
millió volt a forráshiány, és azt gyorsan
feltornáztátok a vagyonbevallások meg
nem léte miatt megismételt ülésen 137-re,
ahhoz pofa kell.
Dr. Szabadkai: Nem tartom jónak, hogy
azt mondod: TI így meg úgy. Abba a TI-be
nem tudom kit kell beleérteni. Itt azért
együtt kellene mûködni. De ha folyama-
tosan arra próbálod vinni a hangsúlyt,
hogy ti így gondoltátok, meg ti mit mond-
tatok, abból szerintem nagy együttmûkö-
dés nem lesz. Másrészt pedig érdekes mó-
don a memóriád Etelvári Zolira emlék-
szik, holott a legtöbb vitád éppen Nedoba
Karcsival volt. Beszéljünk arról, hogy a
koncepcióban jót tudunk-e csinálni, vagy
sem.
Nedoba Károly: Én még nem szólaltam
meg, eddig tûrtem, de amit Tamás mond,
az egyszerûen pofátlanság. Persze, hogy a
Nedoba Károllyal volt a konfliktus, mert
én voltam a frakcióvezetõ és a Szabadkai
Tamáska meg a többi szépen azt mond-
ták, hogy „Te vagy a frakcióvezetõ, te szó-
laljál meg!”
Dr. Szabadkai: Én soha nem mondtam
ilyet.
Nedoba: Hát õk ilyen emberek. Most meg
letagadja és hazudik. Tamás, miért csiná-
lod ezt?
Dr. Szabadkai: Nedoba Karcsi, nem úgy
ismerlek téged, mint akinek bármit …

Folytatás a következõ oldalon�
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Nedoba: Meg titeket sem, az egész csalá-
dodat.
Dr. Szabadkai: Mondod te magadtól a
dolgokat.

Bableves
Nedoba: Megvolt a felelõsségem termé-
szetesen nekem is, akárcsak neked. Az
uniós bablevest kinek kellett fizetni? Mi-
ért?
Dr. Krupa Rozália jegyzõ: Nem mi talál-
tuk ki, hogy a következõ két év a megszo-
rítások éve lesz. Szándékos célja a költ-
ségvetési finanszírozással a kormánynak,
hogy kikényszerítse az önkormányzatok-
ból a létszámleépítést. Éppen az ügyrendi
bizottság ülésén az elnök úr mondta, hogy
ezzel már évekkel ezelõtt tisztában vol-
tak, és ezeket a lépéseket már korábban is
meg lehetett volna hozni.
Dr. Szabadkai: Akkor elmondom, hogy
mi volt a véleményem, mielõtt az én szám-
ba ad valami mást. Az volt a fölvetésem a
bizottsági ülésen, hogy ezekrõl a kérdé-
sekrõl hosszú idõ óta beszélgetünk, azon-
ban semmi ilyen lépést nem tettünk.

Ötlettál
Schmidt Lóránd: A Szent István Általá-
nos Iskola, Zengõ Óvoda, Mészöly Géza
Általános Iskola összevonása kapcsán ké-
szüljön elõterjesztés, hogy ez mibe kerül,
milyen elõnyeink lesznek belõle, mennyi
a megtakarítás. Ezek ismerete nélkül ne
döntsünk ebben a kérdésben.
Ferencz Kornél: A pusztaegresi és
sárhatvani intézmények jövõjérõl remé-
lem, hogy a szakmaiság és a lakossággal
való együttmûködés révén sikerül egy
olyan megoldást találni, ami mind a két
településrésznek elfogadható, és a város
teherbíró képességét sem növeli, illetve
mérsékelni tudja azt. A két oldalt hallgat-
va a pontok 90%-ában egyetértés van.
Sarkalatos pont viszont a Sárbogárdi Na-
pok. Egy ilyen rendezvénysorozat min-
denképp a település fejlõdését, tenni aka-
rását szimbolizálja, én ezt tapasztaltam
Kislókban is.
Fülöp Sándor: Egyetértek az elõterjesz-
tõvel abban, hogy nem kell új helyi adót
bevezetni. Számomra szimpatikus, hogy a
kiadások csökkentésénél ne a fûnyíróel-
vet használjuk, mint ahogy ezt már jó pár-
szor megtettük. Nagyon oda kell figyel-
nünk az uniós pályázatokra, hiszen így na-
gyon sok pénzt lehet szerezni. Nagy lehe-
tõség van a kistérségek mûködtetésében
is. Az elõterjesztésben azt találtam, hogy
a sárszentmiklósi iskolánál az 1—3. évfo-
lyamon többletbevételt jelent az egész na-
pos oktatás bevezetése. Ha ez valóban így
van, akkor javaslom, hogy ezt a Mészöly
és a töbörzsöki iskolánál is vezessük be.
Juhász: Ezért kell a bizottsági munkában
részt venni, és akkor ilyen felvetésekkel
találkozik az ember.

Fülöp: Sajnos nem tudtam itt lenni. A pol-
gármesteri hivatalnál ki az 5 elbocsátásra
kerülõ ember?
Juhász: Azt nem fogod megtudni.
Fülöp: Mi a célja ennek az egész átszerve-
zésnek? Milyen konkrét hasznot hoz? Az
derült ki számomra, hogy nincs átgondol-
va ez a csomag, és nincs leegyeztetve az in-
tézményvezetõkkel.
Juhász: Fel volt függesztve általatok a
jegyzõ, nem tudott intézkedni, akit meg
odaültettetek a nyakunkra, az nem csinált
semmit.
Fülöp: A Bogárdi Napok legyen egyna-
pos, és 3 millióból rendezzük meg.
Dr. Krupa: A Szent István iskolában egy
napközis csoport van, tehát ott nem hoz-
na semmiféle pluszt az egész napos okta-
tás. A koncepciót szeptemberben el kel-
lett volna kezdeni elõkészíteni, ez azon-
ban nem történt meg.
Tóth Zoltán: Az iskolaotthon bevezetése
Töbörzsökön egyáltalán nem lehetséges.
Olyan osztályaink vannak, ahol a roma ta-
nulók létszáma eléri lassan az 50%-ot,
ami megkövetelné, hogy legyen még egy
napközis csoport. A jelenlegi napközis
csoportunk teljes létszámmal üzemel, és
sorban állnak a szülõk.

Vegyes köret
Dr. Berzeviczy Gábor: Egy új pályára ál-
lásról van szó, ami számunkra szokatlan,
hiszen most az önkormányzat bevételei-
nek nagy részét pályázatokból kell megte-
remteni. A koncepcióból a szociális ága-
zat átalakítását hiányolom. Nézzük meg,
hogy a szociális ágazat vonatkozásában a
kistérségi mûködtetésnek milyen lehetõ-
ségei vannak, tudunk-e abból plusz for-
ráshoz jutni. A várható programból
Sárszentmiklós kimaradt. Szeretném, ha
bekerülne a koncepcióba a Burga eltaka-
rítása, a fõút mellett a járda rendbetétele,
nem csak a városközpont rehabilitációjá-
nak folytatása. A közvilágítás korszerûsí-
tésével is foglalkoznunk kellene. A Ho-
moksoron ott van az a vizes terület. A fel-
színi vízelvezetés kivitelezése során ez
megoldható lenne. A Bogárdi Napok
összköltségét adott esetben csökkentsük,
ha kell, többet vonjunk el akár a civil szer-
vezetek, akár a sport támogatásából.
Juhász: Annyira félre vagytok tájékoztat-
va Tóth Ervin által, hogy az félelmet kel-
tõ.
Szakácsné: A szociális szférában mini-
mum létszámmal dolgozunk, van olyan
terület is, ahol örökös hiánnyal küszkö-
dünk. A kistérségi mûködtetéssel kapcso-
latban néztem a normatívákat, de nem ta-
láltam még olyan összeget, ami azt indo-
kolná, hogy nekünk abban a formában
kellene gondolkodnunk. Én már végigcsi-
náltam egy kiszervezést, de nem kívánom
senkinek. Természetesen, ha a testület
úgy dönt, akkor én együttmûködöm.

A választott menü
A vitát követõen az alábbi „menüt” fo-
gadták el a 2007-es költségvetési koncep-
cióként:
Megvizsgálják a polgármesteri hivatal lét-
számkeretének 5,5 fõvel való csökkenté-
sének, a sárszentmiklósi ÁMK átszerve-
zésének, a Mészöly Géza és Szent István
Általános Iskola, valamint a Zengõ Óvo-
da intézményi összevonásának lehetõsé-
gét. A pusztaegresi iskolai oktatás és nap-
közi helyszíneként az ottani óvoda épüle-
tét tervezik kijelölni. A Burga rendbeté-
tele és értékesítése, a Homoksor rendbe-
tétele, a Köztársaság úti járda építése vo-
natkozásában elõterjesztés készül. A köz-
szférában jutalmat nem javasolnak, vala-
mennyi ágazatnál 2%-os teljesítmény-
ösztönzõ elõirányzatot határoznak meg.
A közoktatási ágazatban a pótlékokat vál-
tozatlanul a minimális szinten tartják. Az
iskolabusz kérdésében kimunkálják, hogy
a pusztaegresi iskola és a sárhatvani óvo-
da megtartása, vagy megszûntetése és a
szállítás mennyibe kerülne. A Panel prog-
ram folytatását 2007-ben a testület nem
tervezi. A sportbevételek növelése érde-
kében az értékesíthetõ vagyontárgyakat
felmérik, valamint a Sárbogárdi Napok-
kal kapcsolatban a mûszaki osztály javas-
latot készít a helyfoglalási díjakkal kap-
csolatban. Sportcélú támogatásokra 3,7
millió Ft-ot különítenek el, ebbõl 1,2 mil-
liót pályázati célra, 2,5 milliót szakfelada-
tokra stb. Civil szervezetek támogatása:
2,3 millió Ft. Az oktatási bizottság pályá-
zataira: 500.000 Ft. Az egészségügyi és
szociális bizottság pályázataira: 300.000
Ft. Bursa Hungarica: 600.000 Ft. Városi
ünnepek: 2,5 millió Ft. Sárbogárdi Na-
pok: 6 millió Ft. Taneszközfejlesztés: 2
millió Ft. Fejlesztési tartalék, egyéb be-
szerzések önrésze: 6 millió Ft. Beruházá-
sokra fejlesztési hitelbõl: 165 millió Ft.
Virágosítás, fásítás: 500.000 Ft. Város-
üzemeltetés: 8,5 millió Ft. A kisebbségi
önkormányzat részére külön támogatás:
100.000 Ft.

Nyalánkságnak
szidol és béka

Dr. Szabadkai a szavazás után megje-
gyezte: Csak jó legyen a városnak is.
Juhász: Amit mások elrontottak, nekünk
kell helyrehozni. Bizony, bizony. El-
mondtam a saját felelõsségem, a tiedre
nem tértem ki.
Etelvári: Polgármester úr, azért meg fo-
gom fényezni, szidolozni a glóriát a fejed
fölött.
Juhász: Azt hittem, hogy azt, amit kitettél
a nevemmel a temetõbe.
Õri: Nagyon nehéz volt nekem is lenyelni
azt a békát, de látom, nektek is nagyon ne-
hezen megy le.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Mikulásvárás
Idén is gazdag Mikulás járt Kálozon. A helybéliek zenés-táncos
mûsorral várták õt az elmúlt szombat délutánján a mozi épüle-
tének színpadán. A kicsik néptánca nyitotta meg az eseményt,
majd az óvodások egy kis történetet adtak elõ a nagyszakállú-
ról, annak krampuszáról és az erdõ lakóiról. Az apró ma-
zsorettek piros ruhácskákban léptek színpadra pomponjaikkal
a Télapó kedvéért. Õket a nyugdíjasklub tagjai követték kará-
csonyi dalokkal. Végül a népes Angels tánccsoport mutatott be
egy összeállítást repertoárjából. A mûsorszámok között egy ifjú
hölgy, Felícia szép hangjában gyönyörködhetett a hallgatóság.
Talán az õ énekére is, egyszer csak betoppant a Mikulás, kísérõi
gyûrûjében helyet foglalt a színpadon — megpihentetve öreg
csontjait —, és egyenként magához szólította a gyermekeket,
hogy átadhassa nekik bõséges ajándékait.

Hargitai Kiss Virág

Újabb filharmóniai elõadás a miklósi iskolában
December 8-án a hagyományos
két elõadással (külön az alsó-
sok és külön a felsõsök részére)
folytatódott a filharmóniai bér-
letes hangversenysorozat a
miklósi iskolában. Ezúttal az
1975-ben alakult — a több mint
250 éves magyarországi hang-
szeres hagyományokat folytató
— Jánosi együttest csodálhat-
ták meg a gyerekek. Mûsoruk-
ban Haydn és a 18. századi ma-
gyar verbunkos muzsika kap-
csolatát mutatták be Haydn-

mû részletek és az eredeti verbunkos zene ze-
nekari, énekes és tánccal illusztrált bemuta-
tásával. A hangulatos, kiváló produkciókat
nagy tapssal jutalmazták a gyerekek, bizo-
nyítva, hogy a mai gyerekek is fogékonyak a
szépre és értékesre.

— való —

Sárhatvanban is állítottak karácsonyfát a település központ-
jában, az óvoda udvarán. A gyönyörû fenyõt az egyik lakó

ajánlotta föl e nemes célra, mert az õ házuk már túl sok helyet
foglalt el. A szépen feldíszített fa alatt ott áll a Mikulás szánja is,
amin nemrég meglátogatta a falu gyermekeit.
A sárhatvani közösség úgy tervezi, hogy még a szenteste elõtt a
hatalmas karácsonyfa köré gyûlnek egy kis közös ünneplésre.

Hargitai Kiss Virág

Ó, szép fenyõÓ, szép fenyõ
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FÓRUM SÁRSZENTMIKLÓSON
Sárszentmiklóson hétfõn este tartott fó-
rumot Juhász János polgármester és Ri-
gó László alpolgármester. A jobboldali
képviselõk ezt a fórumot is megtisztelték
jelenlétükkel.
A jelenlévõ lakók elsõsorban afelõl ér-
deklõdtek, hogy a miklósi temetõ elõte-
tõje mikor épül meg végre, hiszen állító-
lag a pénz is megvan már rá. Miért mindig
Miklós az utolsó? — kérdezték.
Juhász: 3,3 millió Ft-ot (a bekerülési
költség 30%-át) különített el az önkor-
mányzat pályázati önrészként a miklósi
és töbörzsöki elõtetõkre. Érvényes építé-
si engedély van; majd most az új képvise-
lõ-testülettel megvalósítjuk ezt a két be-
ruházást, reményeink szerint 2007-ben.
Mint kiderült, a Varga- és Huszár-teme-
tõben csak önkormányzati pénzbõl ké-
szültek el az elõtetõk. Hogy miért kell a
töbörzsöki és miklósi elõtetõkre pályáz-

ni, arra Varga László hitoktató így felelt:
Mert 10 baloldali képviselõvel szemben a
7 jobboldali kevés volt az elõzõ ciklusban.
Nagy György: Azt hittem, hogy idén már
el lehet felejteni a pártoskodást. De a tes-
tületi ülés olyan, mint a Mónika-show.
Hogyan tud együttmûködni az új testü-
lettel a polgármester?
Juhász: Most nincsenek hátsó szándé-
kok, hanem minden lépés a város érdeke-

it szolgálja. Ha megbecsüljük a másikat,
tiszteletben tartjuk a véleményét, érvek-
kel próbáljuk meggyõzni egymást, akkor
nem lehet baj.
Szilveszter János: Milyen fejlesztések
várhatók Sárbogárdon és Sárszentmik-
lóson?
Juhász: A Mészöly felújításának folyta-
tása, mintegy 47 út építése (így pl. az Er-
kel, Kölcsey, Vezér u.), felszíni vízelveze-
tés, a városközpont rehabilitációjának
folytatása, az Ifjúsági park korszerûsíté-
se, és a már említett ravatalozók elkészí-
tése.
A lakók kifogásolták még a Vasút utca
megoldatlan közvilágítási problémáit,
hogy a Papföldön és másutt is pang a víz
az árkokban, illetve szóba került az iskola
üstjeinek kérdése és a kábelhálózat épí-
tése is.

Hargitai Kiss Virág

ÚTÉPÍTÉS SAJÁT ERÕBÕL
Király Miklós és Bertalan András fuvaro-
zók teherautóiknak és munkagépeiknek
telephelyet létesítettek a Papföldön a
Rádi-dûlõnél. Mivel oda csak földút ve-
zetett, elhatározták, hogy közös erõvel,
saját költségen lekövezik a területet. Hét-
végén összefogtak barátaikkal, és vasár-
nap estére elkészült az út. Király Miklós
tolólappal egyengette a felületet, ifj. Ki-
rály János, Király Ferenc, Nyári Péter és
fia, Koller József, Kozma Ferenc, ifj. Ber-
talan András pedig lapáttal igazították az
útfelületet a gép után. Az új út a környék-
beli földtulajdonosoknak is jó lesz, hiszen
esõs idõben is kijutnak a pincesorra. Azt
kérik a földtulajdonosoktól, hogy szán-
táskor figyeljenek az út épségére.

Hargitai Lajos

Mikulás
Rétszilason

Szombaton délután a klubban várták a rétszilasi gyerekek a
Mikulást. Amíg megérkezett, Bíró Kriszti éneke teremtett
igazi hangulatot a Mikulás várásához, aki rövidesen meg is
érkezett krampuszok kíséretében, ajándékokkal. Név sze-
rint szólítottak minden gyereket az ajándék átadására.
Sokan énekeltek a Mikulás bácsinak.
Az ajándékozás után a gyerekeket megvendégelték üdítõ-
vel és süteménnyel, Varga Laci bácsi pedig olyan zenét tett
be a lejátszóba, amire táncolni is lehetett.

/H/
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A „nyelestelek” ügye visszaköszön
Ez a furcsa ügy 2001. május 17-ei újságszámunkban volt téma.
Tolnai Ferenc ekkor jelentette fel Vargáné Krupa Rozália
(most dr. Krupa Rozália) jegyzõt hivatali hatalommal való
visszaélésért Sárbogárd Város Önkormányzatánál, és kért elle-
ne törvényességi vizsgálatot a közigazgatási hivataltól. Ezt meg-
elõzõen, május 11-én, pénteken a jegyzõ akkori férje, a feljelen-
tõ iratot lobogtatva — ugyan, hogy került az a kezébe? — ron-
tott be a Részvét Bt. irodájába, ott tört, zúzott, és súlyosan meg-
fenyegette az akkor éppen távol lévõ Tolnai Ferencet.
Az eset elõzménye, hogy Tolnai Ferenc az ingatlana melletti
2354/4. hr. számú önkormányzati területre többször megismé-
telt vételi szándékot jelentett be. 1996-ban az önkormányzat
1.000 Ft-os négyzetméterenkénti áron azt a területet egyszer
már felajánlotta eladásra Tolnaiéknak, akik az ajánlatot el is fo-
gadták. Vargáné Krupa Rozália akkori aljegyzõnek kellett vol-
na a szerzõdést Tolnaiékkal megkötni, azonban egyéb elfoglalt-
ságára hivatkozva hónapokig halogatta a szerzõdés megköté-
sét, majd azt szabta az eladás feltételéül, hogy Tolnaiék mond-
janak le a Sörpatika melletti önkormányzati ingatlan bejáróút-
ként való használatáról, amelyre Tolnaiéknak a saját telkükrõl
való kijáráshoz szolgalmi joguk volt. Az a telek ugyanis más mó-
don nem volt megközelíthetõ. Tolnaiék nem fogadták el a felté-
telt.
Ezt követte egy furcsa telekegyesítési procedúra az önkormány-
zat részérõl, melynek következtében az önkormányzati terüle-
tet úgynevezett „nyelestelekké” alakították át 2354/5. hrsz alatt,
majd bérbe adták a Sörpatika tulajdonosának. Õ a bérleményét
kerítéssel el is kerítette, ami miatt Tolnaiék a halottszállító au-
tóikkal nem tudtak a területrõl kijárni. Tolnai persze nem hagy-
ta annyiban a dolgot, és perre ment az önkormányzattal. A pert
öt évi huzavona után megnyerte. Az ítéletben a bíróság a sárbo-
gárdi önkormányzatot elmarasztalta. Az indoklásban leírták,
hogy az önkormányzatnak a legkevesebb érdeksérelemmel való
megoldásra kellett volna törekednie. Ez az ügy volt az egyik,

ami miatt a jegyzõt egyszer már korábban is felfüggesztették az
állásából.
Különös módon a polgármester a 2006. augusztus 11-ei testüle-
ti ülésre (a jegyzõ immár másodszori felfüggesztése alatt) egy
elõterjesztést hozott be, amelyben javaslatot tett arra, hogy a
2354/5. hrsz. ingatlan egy részét adják el Dömök Zsigmond-
nénak, aki ugyan 800 Ft-ot ajánlott csak négyzetméteréért, de
ha elfogadja, akkor 1.500 Ft-os áron eladják neki. Fülöp István
képviselõ kérdése nyomán kiderült a testületi vita közben, hogy
a szomszédos Nagy Tibornak korábban 2.000 Ft-os áron értéke-
sítettek egy darabot ugyanott. Fülöp István ekkor figyelmeztet-
te arra képviselõtársait, nehogy megint cirkusz legyen, mert a
másik szomszéd, Tolnai Ferenc is érdekelt ebben az ügyben.
Fülöp István figyelmeztetését semmibe véve mégis megszavaz-
ta a testület a telek eladását, és most íme, lássunk csodát, cir-
kusz lett belõle, aminek ki tudja, hogy mi lesz a folytatása. Tol-
nai Ferenc ugyanis megtudta, hogy az általa megvásárolni kí-
vánt telket tudta nélkül mégis értékesítenék, és nem nyugodott
bele, hogy õt kijátsszák. Sérelmezi, hogy nem vették figyelembe
a korábban többször megismételt vételi szándékát. Õ egyéb-
ként akár 3.000 Ft-os négyzetméterenkénti árat is hajlandó lett
volna megfizetni.
Érthetetlen, hogy egy telek eladásakor miért nem kérdezik meg
a szomszédos tulajdonosokat. Miért nem hirdetett az önkor-
mányzat licitet a szomszédok között, vagy miért nem hívta meg
õket egy barátságos egyeztetésre, hogy mindenki jól járjon?
Idézek Tolnai Ferenc 2006. december 3-ai panaszos levelébõl:
„Álláspontom szerint egy úgynevezett T alakú megosztással
minden érintett ingatlan tulajdonosa megtalálná a számítását,
és hosszú távra megnyugodnának a kedélyek.”
Sárbogárd önkormányzata miért nem érdekelt abban, hogy egy
telek eladásából több bevétele származzon, ami ráadásul meg-
teremtené a békét is?
Vagy ez a telekeladási játszma csupán kisstílû bosszú a hivatal-
noki hiúságon esett sérelem miatt, amihez a polgármester
egyetértõen segédkezik?

Hargitai Lajos

Karácsonyi kórus-
hangverseny

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

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

Fellépnek:
Nagyatádi Városi Kórus,

vezényel: Makkosné Maronics Melinda;
sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar, vezényelnek:

Huszics Vendelné és Huszics Vendel.
Közremûködnek: Stefkó Mihály,

a budapesti Zenemûvészeti Egyetem növendéke (hegedû);
Huszics Ibolya, a Pécsi Zenemûvészeti

Szakközépiskola tanára (zongora).
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HÍRCSOKOR AZ ÁGOTAI ISKOLÁBÓL
2006. szeptember 1-jétõl intézményünk a
kálozi iskola tagintézménye lett. Pontos
neve: Szent István Általános Iskola Sár-
szentágotai Tagiskolája.

A SZÁZSZORSZÉP citeraegyüttesünk a
Soponyán megrendezett minõsítõ talál-
kozón KIVÁLÓ minõsítést szerzett. Ez-
zel a csoport jogot szerzett arra, hogy ma-
gasabb szinten is megmérettesse magát.

A PAPÍRGYÛJTÉSI VERSENY során is-
kolánk összesen 4,2 tonna hasznos anya-
got gyûjtött. Legtöbbet a 8. és az 1. osz-
tály.

AZ UNESCO aprópénzgyûjtési felhívá-
sára valamennyi osztály szorgalmasan
gyûjti az 1 és a 2 forintosokat. Az adomá-
nyokból a szervezet a szegény sorsú csalá-
dokat segíti.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON vett
részt iskolánk majd minden tanulója. Úti
cél: Gyõr, Pannonhalma, Abda, Székes-
fehérvár, Tata, Majk.

A SÁRVÍZ ISKOLASZÖVETSÉG felsõs
helyesírási versenyén az ágotai tanulók
eredményei: I. Szekeres Mercédesz 7.
osztály, Gõdér Beatrix 6. osztály; III. Né-
meth Cintia 8. osztály.

1956 TISZTELETÉRE szervezett tanul-
mányi versenyünkön 25 versenyzõ közül

Németh Cintia, Szekeres Mercédesz és
Nagy Petra bizonyult a legjobbnak.
A FOGÁSZATI és egészségvédõ vetélke-
dõn négy osztály csapata vizsgázott fog-
ápolásból, egészséges táplálkozásból. A
gyõztes a negyedik osztály lett.
MOZILÁTOGATÁSON vett részt az alsó
és felsõ tagozatból 40-40 tanuló. A meg-
tekintett filmek: Szabadság, szerelem és a
Nagyon vadon.
SPORTOLÓINK eredményei a Diák-
olimpián: labdarúgás, harmadik korcso-
port, õszi forduló — 5. hely; teremlabda-
rúgás — 5. hely. Gorsium-kupa, negyedik
korcsoport — 1. hely.
A NOVOTEL szállodában került sor a
2005/2006-os tanév legjobb sportolóinak

díjazására. A sárbogárdi körzetbõl
TÓTH BALÁZS ágotai tanuló érdemelte
ki az elismeréssel járó oklevelet és pla-
kettet.
A HAGYOMÁNYOS MÛSOROS ES-
TÜNKÖN a felsõ tagozatosok adtak elõ
villámtréfákat, jeleneteket, táncokat,
verseket. A mûsor második részében két
citeraegyüttes és az énekkar lépett fel. A
rendezvényen a mûsor szervezését peda-
gógusok végezték. Az esemény bevétele
(tombola, büfé, diszkó, belépõ) a szülõi
munkaközösség vagyonát gyarapítja,
melybõl tanulóinkat ajándékozzák meg
(Mikulás, húsvét, gyermeknap).

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Mikulás Pusztaegresen
Pusztaegresen vasárnap délután ren-
dezték a Mikulás-ünnepet. Negyven-
két gyerek várta szüleivel a Télapót. A
gyerekek hívó énekére megérkezõ Mi-
kulás bácsi minden gyereknek hozott
ajándékot. A kisebbeket az ölébe vette.
A nagyobbak énekeltek, verset mond-
tak neki. Miután mindenki megkapta
az ajándékot, a szervezõk megvendé-
gelték a gyereksereget.

A szervezésben Csernyánszki Zoltánné
segített. A csomagokat Gebhartné He-
gyi Éva, a boltos állította össze.

/H/

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

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

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

Önnek igen kedvezõ áron.

ALLERGIA!
Már gyermekének sem probléma!

Garancia, minõség, megbízhatóság!

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

MEGNYÍLT!MEGNYÍLT!
Német GEALAN mûanyag nyílászáróNémet GEALAN mûanyag nyílászáró

rendszerek hivatalos márkaképviseleterendszerek hivatalos 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; e-mail:mobil: 06 (30) 9933 070; e-mail:
pribek3@invitel.hupribek3@invitel.hu

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

Sárbogárd, Ady Endre út 162.

Telefon: 06 (25) 518 040

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



10 SPORT 2006. december 14. Bogárd és Vidéke

LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Nem bírt egymással a két csapat

Toledo 2005—Twister 1-1 (1-0)
Vezette: Tóth I. Toledo: Horváth I., Csuti T.,
Bodoki, Kiss A., Orosz. Csere: Horváth Zs., Kiss
L., Csuti J. Twister: Bognár I., Balogh, Tóth,
Kristóf, Szabó. Csere: Bognár T., Nagy.
Változatos, jó iramú mérkõzés, jó kapustelje-
sítményekkel, kihagyott nagy helyzetekkel.
Mindkét csapat a gyõzelemre törekedett, de ki-
hagyták a helyzeteket. A sokat egyénieskedõ
Twister játékosai nem tudták megõrizni veze-
tésüket, mert egy védelmi hiba után a labdát
saját kapujukba gurították. Közelebb állt a gyõ-
zelemhez a Toledo, mert kapufát lõttek, és az
utolsó percben nagy helyzetet hagytak kihasz-
nálatlanul. Sárga lap: Csuti T., illetve Szabó.
Góllövõk: Tóth (öngól), illetve Szabó.

Kiizzadt gyõzelem

Magnum—Taki Team 4-3 (2-2)
Vezette: Szakács I. Magnum: Györök, Vinkl-
mann, Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Kapusi,
Mihalkó. Taki Team: Lajtos, Vörös, Rohonczi,
Geiger, Tar. Csere: —.
A csere nélkül játszó Taki Team a legjobb takti-
kát alkalmazta a Magnum ellen. Támadólag lé-
pett fel, ennek viszont megvolt a veszélye, ami
be is jött. Bor elõbb a kapust telibe találta, a ró-
la kipattanó labdát a kapuba pofozta. Nem
mondott le a támadó, csonka csapat, mert
egyenlített. Nem sokáig volt egál, mert szöglet
után Mihalkó kapuba fejelte a labdát. A védel-
mi hibát kihasználva megint egyenlített a Taki
Team, eddig bírták erõvel. A második félidõben
nagy nyomás nehezedett a Taki Teamre, csa-
tárai nem értek vissza a kontrára játszó Mag-
num játékosaival, így megint megszerezték a
vezetést. Utolsó erejüket dobták latba a Taki já-
tékosai és újra egyenlítettek, de vesztüket Bor
megpecsételte. A látottak alapján a döntetlen
igazságosabb eredmény lett volna az amúgy
unalmas, sportszerû mérkõzésen. Góllövõk:
Bor (3), Mihalkó, illetve Geiger (2), Rohonczi.

Lelkes játékukért gyõzelmet
érdemeltek volna

Miklós-Cece—Pusztaegresi Fiúk
3-3 (2-0)

Vezette: Tóth I. Miklós-Cece: Takács, Kiss P.,
Kokics, dr. Erdélyi, Kiss J. Csere: Farkas. Pusz-
taegres: Ellenbruck, Mogyorósi, Tóth, Kolo-
nics, Fodor. Csere: Batári, Bosnyák, Õri Cs., Õri
Gy.
Nem úgy nézett ki a mérkõzés, hogy itt megle-
petés született. Pedig a végén a Miklós-Cece
örülhetett a döntetlen eredménynek. Nem sza-
bad egyetlenegy ellenfelet sem lebecsülni,
mert az mindig megbosszulja magát. Így tör-
tént ez most is, mert a megszerzett szépítõ gól
feldobta a Pusztaegresi Fiúkat és sorra alakí-
tották ki veszélyes helyzeteiket, melybõl kettõt
értékesítettek. A végén hiába erõlködött a Mik-

lós-Cece, a pusztaegresi védõk jól hárították a
támadásokat. Góllövõk: dr. Erdélyi (2), Kiss J.,
illetve Bosnyák, Kolonics, Fodor.

Távol a gyõzelemtõl

Flamengó—Arsenal 5-1 (1-0)
Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner, Tóth,
Berta, Vértes, Lakatos. Csere: Banda, Gál,
Killer, Verbóczki. Arsenal: Haray, Veres G.,
Kiss A., Derecskei, Veres P. Csere: Csajbók, Ér-
sek, Kiss R.
Igaz az állítás az Arsenalra. Alig telt el egy perc,
máris vezetett a Flamengó. Küzdelem alakult ki
a pályán sok-sok elemi hibával ötvözve a játé-
kot. Az újabb gólszerzéshez közelebb állt a
Flamengó, de a sok felesleges csel meg-
bosszulta magát, így csak egygólos elõnnyel
várták a folytatást. A második félidõ elején
gyors egymásutánban lõtt három góllal eldön-
tötte a három pont sorsát a Flamengó. Négy
nullánál Gál büntetõt hibázott. Hogy miért õ lõt-
te a büntetõt, miért nem lett nagyobb a gólkü-
lönbség a végén, az csak a Flamengón múlott.
Sárga lap: Berta, illetve Veres G., Derecskei.
Góllövõk: Vértes (4), Tóth, illetve Veres P.

Sötétben is jobb volt a DKS

Krencz-nagyker—DKS 1-7 (0-5)
Vezette: Tóth I. Krencz: Pálinkás, Simon,
Ragyamóczki, Gyenis, Somogyi. Csere: Vámo-
si. DKS: Suplicz, Kelemen, Farkas, Kovács,
Domján. Csere: Filótás, Somogyvári.
Óvatosan kezdtek a csapatok. Az elsõ félidõ-
ben tíz percre elment a világítás, vele együtt a
DKS is. Mintha áramütés érte volna õket, sorra
rugdalták a gólokat a lassú, enerváltan játszó
Krencz-csapat ellen. A biztos vezetéshez azon-
ban kellett Suplicz kiváló teljesítménye is a ka-
puban. A második félidõben kicsit felgyorsult a
játék, valamivel jobban játszott a Krencz-
csapat, de ezt a félidõt is sikerült elveszíteniük.
Nem volt ellenszerük a DKS lendületes játéka
ellen, így az eredmény hízelgõ a tûzoltókra néz-
ve. Góllövõk: Vámosi, illetve Domján (2),
Filótás (2), Kovács, Kelemen (2).

Igazi rangadó volt

Extrém—Enying 4-3 (1-2)
Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Dévényi,
Roszkopf, Horváth D., Juhász. Csere: Hajnal,
Horváth, Pálinkás. Enying: Varga, Pudelka, Pe-
tõ, Vas, Körmendi II. Csere: Csányi, Körmendi
I., Nagy, Poór.
Két jól felkészült csapat, változatos, jó iramú
mérkõzés. A szabadrúgás után az enyingi csa-
pat szerzett vezetést. Felváltva forogtak ve-
szélyben a kapuk. Pálinkás lövésébe Petõ bele-
nyúlt, lábáról a labda saját kapujába került. Az
elsõ félidõben még Körmendi II. lövésével
szemben Vörös tehetetlen volt. Alig kezdõdött
el a második félidõ, Pudelka révén növelte elõ-
nyét az Enying. Eldõlni látszott a mérkõzés, ami

nem jött be az elsõ félidõben az Extrémnek, az a
másodikban sikerült. Harminc másodperc után
szépítettek, közben kihagytak két nagy helyze-
tet, kapufát lõttek kétszer is, míg végül sikerült
az egyenlítés. Keményedtek az enyingi játéko-
sok, melynek eredménye két sárga lap, és
Pudelka kétperces büntetése. Végül az Extrém
a nézõk nagy örömére átvette a vezetést,
mellyel nyert. Jobban örültek volna a Flamen-
gó játékosai, ha döntetlen eredmény születik.
Sárga lap: Nagy, Csányi. Piros lap: Pudelka 2
perc. Góllövõk: Petõ (öngól), Pálinkás, Hor-
váth D., Hajnal, illetve Körmendi II. (2), Pudel-
ka.

Volt jobb is

Haladás—B. B. Truck 2-0 (1-0)
Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Szántó K.,
Szalai, Szabó, Fekete. Csere: Nagy, Hollósi,
Szántó Zs. B. B. Truck: Meilinger, Balázs, Var-
ga, Sebestyén, Zádori. Csere: Bognár, Dobro-
votzki, Simon.
A mérkõzés mindkét csapat részérõl úgy hul-
lámzott, mint nyáron a Balaton. Végül az elsõ
félidõben Sebestyén hazaadását Meilinger el-
nézte, a labda a kapuba gurult. Jobb volt a Ha-
ladás, mert a második félidõben is rúgott egy
gólt. Több helyzetet hagyott ki, mint a B. B.
Truck. Góllövõk: Sebestyén (öngól), Nagy.

Nehéz gyõzelem

Vasutas—Spuri 1-2 (1-1)
Vezette: Szakács I. Vasutas: Kehl, Czeiner,
Guszejnov, Freschl, Novák. Csere: Babitz,
Bozsoki, Kasza. Spuri: Ocsovai, Kiss, Huszár
T., Kovács, dr. Roshdi. Csere: Ádám, Bereczki,
Huszár L., Stadler.
Kezdés után a tizedik másodpercben megsze-
rezte a vezetést a Vasutas. Emberelõnybe ke-
rült a Spuri, de nem tudott élni a lehetõséggel,
majd büntetõhöz jutott, melyet Huszár L. érté-
kesített. A második félidõben egyértelmûen
jobb volt a Spuri, lõtt két kapufát, Bereczki ki-
hagyott egy nagy helyzetet, üres kapu mellé
lõtt, míg végül csak betalált és kiizzadták a
gyõzelmet. Sárga lap: Guszejnov. Piros lap:
Guszejnov 2 perc. Góllövõk: Freschl, illetve
Huszár L., Bereczki.

Megerõltetés nélkül

Légió 2000-Fair Bútor—Bad Boys
6-0 (1-0)

Vezette: Tóth I. Légió: Meggyesi, Németh,
Csuti, Mondovics, Csizmadia. Csere: Egei,
Horváth, Huszár, Szilágyi Cs., Szilágyi F.,
Rozgonyi. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Hajba,
ifj. Soós, Juhász. Csere: Berzeviczy, Soós.
Nagyon sok említésre érdemes dolog az elsõ
félidõben — az egy Csuti-gólon kívül — nem
történt. A második félidõben összeomlott a
Bad Boys játéka, így nem csoda, hogy minden

Folytatás a következõ oldalon�
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megerõltetés nélkül érte el nagy arányú gyõ-
zelmét a Légió-Fair Bútor csapata. Sárga lap:
Németh, illetve Soós. Góllövõk: Csuti (2),
Csizmadia, Mondovics, Horváth, Rozgonyi.

Kakasviadal után

OMV—Memphisz Plusz 4-3 (3-2)
Vezette: Szakács I. OMV: Halasi, Zsebõk, Len-
gyel, Killer, Örkényi. Csere: Domján. Memp-
his: Szilágyi, Herczeg, Takács, Molnár, Lóth.
Csere: Boros, Szabó, Zámbó.
Változatos volt az elsõ félidõ. Killer szerzett ve-
zetést az OMV-nek. Takács sárga lapot kapott,
ami annyira felpaprikázta, hogy a következõ tá-
madásból gólt lõtt. Kontratámadás után a vé-
dõktõl kísérve Szabó vezetést szerzett a
Memphisnek. Ezután Lengyel percei következ-
tek, mert két lõtt góljával zárult az elsõ félidõ. A
második félidõben fokozódtak a kemény, idõn-
ként durva játék elemei. Támadott és egyenlí-
tett a Memphis. Végül a kegyelemdöfést Örké-
nyi adta meg, és nyert az OMV. Sárga lap: Ta-
kács, Szabó, Szilágyi, Boros. Góllövõk: Killer,
Lengyel (2), Örkényi, illetve Takács, Szabó,
Molnár.

A tabella összeállítása:
egymás elleni eredmény; több rúgott gól; a gól-
különbség számít a versenykiírás szerint.
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a sorso-
lásban megjelent idõpontot tartsák be! NE hi-
vatkozzanak az ötperces várakozási idõre.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport tabellája
1. Extrém 6 2 1 31-20 20
2. Flamengó 6 2 1 28-20 20
3. Magnum 6 1 3 32-28 19
4. Memphis Plusz 4 3 2 24-20 15
5. Sárkeresztúr KIKE 4 2 3 33-24 14
6. Enying 4 1 4 31-22 13
7. DKS 4 1 4 27-32 13
8. Krencz-nagyker 3 - 6 26-27 9
9. OMV 3 1 5 26-29 7
10. Taki Team 2 1 6 24-38 7
11. Arsenal - 2 7 12-35 2
Az OMV-csapat összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása
21 gólos: Bor József (Magnum); 13 gólos:
Vértes Gábor (Flamengó); 11 gólos: Geiger
Zoltán (Taki Team).

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Toledo 2005 7 2 - 39-18 23
2. Légió 2000-Fair Bútor 7 1 1 47-8 22
3. Twister 6 3 - 38-13 21
4. Vidámfiúk 5 1 3 32-34 16
5. Haladás 5 - 4 28-20 15
6. Miklós-Cece 4 2 3 35-30 14
7. B. B. Truck 3 1 5 19-25 10
8. Spuri 3 1 5 15-32 10
9. Pusztaegresi Fiúk 2 1 6 20-24 7
10. Bad Boys 2 - 7 17-34 3
11. Vasutas - - 10 15-59 -3
A Bad Boys, Vasutas csapat összeredményé-
bõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
20 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 14 gólos:
Horváth János (Vidámfiúk), dr. Erdélyi Tamás
(Miklós-Cece).

SAK-hírek
A forduló utolsó mér-
kõzését játszották
pénteken a megyei I.
osztályban játszó csa-
patok. A sárbogárdiak
ellenfele a Kodolányi
csapata volt itthon. A
párosokkal kezdtek
szokás szerint a csapatok, a Tóth Kata-
lin—Tósoki Fanni, valamint a Szõnyegi
Tibor—Kasza Tamás alkotta párosok
sajnos vereséget szenvedtek, 2-0 az ellen-
fél javára. Az egyéni mérkõzések sem ala-
kultak fényesen, mert a Szõnyegi Tibor,
Lajtos József, Németh János, Verebélyi
Sándor, Tóth Katalin, Tósoki Fanni, Ka-
sza Tamás összeállítású csapatból csak
Kasza Tominak sikerült egy gyõzelmet
aratni, így alakult ki a 17-1-es végered-
mény a Kodolányi javára.
A téli szünetben lesz mit gyakorolni a já-
tékosoknak, és tavasszal, reméljük, jobb
eredményeket fognak elérni a mérkõzé-
sek során.
Vasárnap került megrendezésre a közép-
iskolások részére a megyei diákolimpia
asztalitenisz-versenye Dunaújvárosban.
A Petõfi Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskolát három versenyzõ képviselte:
Tóth Katalin, Kasza Tamás és Papp Lász-
ló. A fiúk páros versenyét a Kasza T.—
Papp L. páros magabiztos játékkal meg-
nyerte, az egyéni versenyben pedig Papp
László második, Kasza Tamás harmadik
helyen végzett. Sajnos Tóth Katalinnak
nem sikerült a dobogós helyezés az egyé-
ni versenyben.
A második helyezésével Papp László in-
dulási jogot szerzett az országos döntõbe.
Az utolsó fordulóra kerül sor december
16-án, szombaton, délelõtt 11 órakor az
NB III-as bajnokságban; a hazai csapat
ellenfele a töbörzsöki csarnokban az Aj-
ka csapata lesz. Minden érdeklõdõt és
szurkolót szeretettel vár a

SAK vezetõsége

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2006. december 15-én, pénteken,
9 órakor ülést tart,

melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal dísz-
terme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Tájékoztató a rendelõintézet mûködteté-
sérõl.
2. A víz- és csatornadíjak megállapítása.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos hulladékkezelési közszolgáltatásról szó-
ló rendelet módosítása. A közszolgáltatási
díj megállapítása 2006. évre.
4. A települési hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési közszolgáltatásról szóló ren-
delet módosítása. A közszolgáltatási díj
megállapítása 2006. évre vonatkozóan.
5. A menetrend szerinti helyi autóbusz-köz-
lekedés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
6. A távhõszolgáltatás díjáról szóló rendelet
módosítása. A közszolgáltatási díj megálla-
pítása.
7. A teljesítménykövetelmények meghatá-
rozása a polgármesteri hivatalnál.
8. A teljesítménykövetelmények meghatá-
rozása a hivatásos önkormányzati tûzoltó-
ságnál.
9. Városüzemeltetési szerzõdés módosítá-
sa.
10. Kegyeleti, közszolgáltatási szerzõdés
módosítása.
11. Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás módosítása.
12. Csók István utcai lakosok igénye beépí-
tett területek megvásárlására.
13. Mészöly Géza Általános Iskola SZMSZ-
módosítása.
14. Madarász József Városi Könyvtár 2007.
évi térítési díjainak jóváhagyása.
15. Könyvtári szakfelügyeleti jelentés ta-
pasztalatai.
16. Beszámoló a külsõ városrészeken egye-
sületek által mûködtetett klubok tevékeny-
ségérõl.
17. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
18. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
19. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Javaslat a Fejér Megyei Közgyûlés által
adományozható kitüntetésekre.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Fellebbezések.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatá-

nak képviselõ-testülete

2006. december 15-én, pénteken,
15 órakor közmeghallgatást tart,

melyre meghívom.
A közmeghallgatás helye:

a polgármesteri hivatal díszterme,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Sárbogárd Város Önkormányzatának
2007. évi költségvetési koncepciója.

Juhász János polgármester
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Ecímmel jelent meg Szabó Imréné Szabó Éva néni nyugal-
mazott református lelkész könyve. S ennél találóbb címet

talán nem is lehetett volna adni ennek a páratlan önéletrajznak.
Nemcsak azért, mert ezek voltak Éva néni elsõ szavai, mikor
kisgyermekként elkezdett beszélni. Nemcsak azért, mert Isten-
be vetett igaz hite révén a nehézségek (olykor sûrû) felhõin át is
meg tudta látni a ragyogó napot. Hanem azért is, mert Éva néni,
egész lényével, az Úr lámpásaként maga is fényt visz oda, ahol
megjelenik. És könyve is ezzel a fénnyel melengeti, erõsíti meg
az olvasó szívét.
Ne földi, hanem lelki kincseket gyûjtsetek, mert azok segítenek
átvészelni az élet nehézségeit — ez a tanítás vezette õt az útján,
és e kincsek átadásán munkálkodik, hogy segítse a szükségben
lévõket — tudhattuk meg tõle a könyv bemutatóján, hétfõn es-
te, a városi könyvtárban. Az eseménynek helyet adó gyermek-
részleg csordultig megtelt érdeklõdõkkel, még a folyosón is ült,
állt a hallgatóság.
Az olvasmányos kötetet dr. Pásztor Jánosné, a Református Nõ-
szövetség elnöke és Szénási Sándorné nyugalmazott esperesné
ajánlották a jelenlévõk figyelmébe, személyes élményeikkel,
gondolataikkal fûszerezve az önéletrajzból felolvasott idézete-
ket. A bemutatót záró kötetlen beszélgetést megelõzõen Éva
néni köszönetet mondott családjának és mindazoknak, akik
bátorították, segítették õt abban, hogy ez a könyv megjelenhes-
sen.
A Süt a nap! megvásárolható a Madarász József Városi Könyv-
tárban, valamint a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban is.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
„Krisztus Urunknak áldott születésén,
Mondjunk angyali dalt megjelenésén.”

Szeretettel meghívjuk
a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény

adventi koncertjére,
melyre

2006. december 16-án, szombaton,
17 órakor kerül sor

Abán, a Kultúr Közösségi Házban.
Fellépnek: Aba Sámuel Általános

Iskola Énekkara, Mezõszilasi
Kamarakórus, Violinkulcs Énekkar,
Sárvíz Fúvószenekar, Sárvíz Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény zene-

és moderntánc tanszakos tanulói.

Meghívó

Sok szeretettel hívunk mindenkit

2006. december 17-én,
16 órai kezdettel megrendezendõ

adventi zenés
áhítatunkra.
Alkalmunkon igét hirdet:

Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs, majd a sárbogárdi
evangélikus és a sárkeresztúri

református kórus szolgál közöttünk.

Az alkalomnak a fûtött alapi
református templom ad helyet.

A szervezõk

Karácsonyi
bemutató

Szeretettel várjuk a József Attila
Mûvelõdési Központban

2006. december 22-én,
pénteken, 9 órakor tartandó

karácsonyi ünnepi
mûsorunkra.

Fellépnek a Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola és Speciális

Szakiskola tanulói.

A bemutatóval egyidõben
kiállítás tekinthetõ meg
a tanulók munkáiból.

SÜT A NAP!SÜT A NAP!

Hangverseny
karácsony elé

A református szeretetotthonban pénteken adtak hangversenyt
a sárbogárdi zeneiskola növendékei és tanárai. Az alkalomhoz
illõ darabokat válogattak a bemutatkozáshoz. A bevezetõ
Mennybõl az angyal-t a Jákob testvérek, Zsuzsa és Mária furu-
lyakettõsével a hallgatóság is énekelte. Ezután Varnyu Péter és
Lilla Tóth Armand Száncsengõjét zongorázta. A zeneiskolában
énekoktatás is van. Szauer Lilla az ünnephez méltón a „Szólj
csengõ” c. dalt énekelte.

A hangverseny keretében megszólaltak más jellegû darabok is.
Többek között (a hosszú mûsorra és sok elõadóra tekintettel a
teljesség igénye nélkül) Halasi Nóra két magyar népdalt furu-
lyázott. Gortva Dániel Mozart: Andante darabját játszotta he-
gedûn. Bali Tamás Mozart: Varázsfuvolájából énekelte Sa-
rastro áriáját. Zocskár Dóra a Hóvirág címû dalt énekelte. Me-
zõ Bálint gitáron játszott.
A hangverseny befejezéséül Purcell: Pásztor, pásztor c. darab-
ját hallhattuk egy alkalmi kisegyüttestõl. Freschli Janka és
Kutassy Mónika énekét Bali Tamás és Kovács Zsuzsanna kísér-
te furulyán, Basalné R. Ágnes csellón, Czegelnyik Jelena zon-
gorán.
A hangverseny végén a hallgatóság tapssal, az otthon egyik la-
kója pedig bibliai igével mondott köszönetet a szép mûsorért.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2006. december 14. KULTÚRA 13

16-án, szombaton, 19 órakor:

Asterix és a vikingek
Színes, szinkronizált, francia rajzfilm

Hatalmas szenzáció! Bögyörix, a fõ-
nök unokaöccse a gall faluba látogat,
ahol Asterixnek és Obelixnek kell iga-
zi férfit faragniuk belõle. A Parisium-
ból érkezõ kölyök arrogáns külseje
alatt egy begyulladt nyuszi rejtõzik, és
a kemény tréning alatt igencsak keve-
set változik...
Eközben vikingek kötnek ki Galícia
partjainál, akik azzal a szándékkal ér-
keztek, hogy megtalálják a „gyávaság
bajnokát”, aki, ahogy a jövendõmon-
dójuk megjósolta, megtanítja õket re-
pülni, hiszen a félelem „szárnyakat
ad”. Katasztrofális események követ-
keznek, miután a vikingek elrabolják
Bögyörix-et. Asterixnek és Obelixnek
mindenáron meg kell õt találnia. Mi-
közben tûvé teszik érte a fagyos észa-
kot, pártfogoltjuk ennek a visszataszí-
tó földrésznek a kellõs közepén talál-
kozik a csodálatos és vakmerõ Abbá-
val, és rájön, hogy a szerelem is úgy ki-
üthet, mint egy ökölcsapás, a kulturá-
lis sokkról nem is beszélve!

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Vendégünk a BudapestVendégünk a Budapest
Acoustic BandAcoustic Band
December 15-én, pénteken a sárbogárdi
mûvelõdési ház Rock Café sorozatában a
Budapest Acoustic Band játszik. Zenéjük
igazi különlegesség. A fantasztikus tehet-
ségû énekesnõ, Móra Erzsébet, és a két
gitármûvész, Sipeki Zoltán és Gál Gábor
alapította a zenekart. Az együttes két
akusztikus gitár, ének, ütõhangszerek
felállásban játszik. Zenéjük ötvözi a blu-
es, a jazz és a virtuóz latinos ritmusokat.
Mûsorukban Beatles, Eric Clapton, Jimi
Hendrix és Sting közismert dallamai mel-
lett saját szerzeményeik is megszólalnak.

A zenekari tagokról

Móra Erzsébet a zenekar gyöngyszeme.
A fiatalabb generáció tagja. Az elmúlt
években színházi (István a király) és stú-
diómunkákkal vetette észre magát.
Sipeki Zoltán 1992 óta Zorán és Presser
állandó gitárosa. Zeneszerzõ, zenei ren-
dezõ, stúdiózenész. 1990 óta szinte meg-

számlálhatatlan lemez közremûködõje
volt. Csak néhány a teljesség igénye nél-
kül: Zorán, Presser, LGT, Varga Miklós,
Delhusa Gjon, Rapülõk, Hobo, Deák
Bill, Fiesta, Bon-Bon, Nox stb.
Gál Gábor a Takáts Tamás Dirty Blues
Band alapító tagja, zeneszerzõ. Játszott a
P Mobil, Varga Miklós Band, AD Stúdió
együttesekben. Számos természetfilm-
hez írt aláfestõ zenét.
Mike Zsolt dobos, ütõhangszeres szintén
a Takáts Tamás D.B.B. tagja, valamint az
acid jazzt játszó Váczi Eszter és a Szörp
zenekar dobosa. Számos jazzformáció-
ban is bizonyított már.
Pénteken este a sárbogárdi mûvelõdési
házban hallgathatjuk õket.

Advent jegyében

Az abai Violinkulcs, valamint a sárbo-
gárdi katolikus énekkar fõszereplé-

sével tartottak adventi hangversenyt de-
cember 10-én a díszteremben. A küszö-
bön álló karácsony, Jézus születése nap-
jának áhítatát, fényét hozták a kórusok és
hangszeres elõadók közénk ezen a dél-
utánon. Nyitányként egy sokoldalú, ifjú
sárbogárdi géniusz, Bakonyi István mûve
hangzott el, melyet maga a szerzõ muta-
tott be zongorán. Majd a Molnárné Be-
reczk Hedvig vezette abai kórust üdvö-
zölhette a közönség — immár régi isme-
rõsként. A katolikus dalnokok Bakonyi

István irányításával vonultak a színre. A
kórusmûvek között Szénásiné Szabó Ma-
riann, ifj. Varnyu Péter, Tündik Ákos,
Gortva Lúcia, Gortva Dániel, Szummer
Ádám, Kugler Viktor, Varjú Brigitta
zongora-, hegedû-, illetve furulyajátéká-
nak, és Virág Mária két szavalatának tap-
solhatott a nagyérdemû.
Az eseményt a két kórus közös elõadása
zárta, melyen Bakonyi István zongorán,
trombitán kísért ünnepi kórusmûve
hangzott fel.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
„Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY”

(Szilágyi Domokos)

Karácsonyi
hangversenyre hívjuk
2006. december 20-án,

szerdán, 17 órai kezdettel
a sárszentmiklósi

katolikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola énekkara, tanulói, a Ze-
neiskola hangszeres szólistái. Vezé-
nyel: Horváth Ferencné. Közremûkö-
dik: Jákob Zoltán (orgona).

Szép karácsonyt,
boldog új esztendõt kívánunk!
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SZENZÁCIÓK
Múlt héten Van Gogh volt a szenzáció, minden tévécsatorna
megmutatta a sok millió forintért készíttetett automata üvegaj-
tó-komplexumot a Szépmûvészeti Múzeumban, s az egész or-
szág rengeteg példányban láthatta például az egy pár elnyûtt
cipõt ábrázoló festményt.
Ki gondol azonban most már a cipõs képre és az üvegajtóra?
Úgy elsöpörte az egész témát az új szenzáció, mint vihar a leve-
let. Ugyanis rá néhány napra kirobbant az élelmiszerbotrány.
Új szó került bele a drága magyar nyelvbe: átcímkézés. Mint
mindenki tudja hazánkban, egy raktárban mintegy száztonná-
nyi élelmiszer lejárati határidejét átírták. Egy vegyszerrel kitö-
rölték a régi dátumot, mely azt jelezte, hogy az áru egy múltbeli
idõpont óta elvesztette garantált minõségét, és megtévesztési
szándékkal egy új, jövõbeli idõpontot írtak a helyére. Miért tet-
ték õk ezt? Milliárd forintok megkaparintása érdekében. Csak
tojásból egymilliónyit címkéztek át. A háziasszony a bevásárló-
központban leveszi a polcról a frissnek minõsített tojást, a pénz-
tárnál kifizeti, s a pénz ügyes emberek zsebében landol, akik
külföldön fillérekért vásárolták meg a szemétnek minõsíthetõ
élelmiszert, aztán kemény forintokért adták el. Kész haszon.
Nem veszélytelen dolog ez a közös piac. Megint kaptunk egy
leckét arról, hogy egyes emberek gátlástalansága nem ismer ha-
tárt.
Na, de a hét végén mindent eltakart Puskás Ferenc temetése.
Már-már úgy látszott, hogy az élelmiszerbotrány ügye is átmegy
a feledésbe, mert a temetési szertartássorozat minden mást ki-
szorított a televízió képernyõirõl. Hétfõtõl azonban újra benyo-
mult az átcímkézés témája, s azóta is szilárdan tartja a helyét,
„Öcsi bácsi”-ról nem esik többé szó. Az élelmiszerbotrány esz-
kalálódik, más raktárak és más cégek is gyanúba kerültek, senki
sem lehet biztos abban, hogy amit eszik, az nem romlott.
Ma egy hete megnéztem a Van Gogh kiállítást. A látogatásom
már a festõvel kapcsolatosan keltett szenzáció elülte utánra
esett, nem volt hosszú sor a múzeum elõtt, hamar bejutottam.
Mikor kijöttem, keményen feltettem magamnak a kérdést: mu-
száj volt nekem ezt a kiállítást megnéznem? Nem volt muszáj,
bár nem is ártott. Szép anyag, érdemes elgondolkodni róla. A
nagy impresszionista hullámhoz viszonyítva ezek a képek be-
szûkülést jelentenek, olyan út kezdõdött el velük, ami már a
huszadik századi mûvészet vigasztalan tartományai felé vezet.
Ma reggel hallgattam a rádiót, belepillantottam a tévé híreibe.
Az élelmiszerraktárak témája még erõsen szerepel.
Világosan éreztem: az emberek azon gondolkodnak és azt gon-
dolják, amit a média akar. Mert ma reggel meghozta a postás a
gázfogyasztási támogatás igénylõlapját. Valami miatt a gázár
ügye nem képviselteti magát a képernyõkön. Talán valakik arra
számítanak, hogy az emberek nem fognak gondolni rá?

(L. A.)

Harcsa tejszínes gombamártással
Hozzávalók: 4, egyenként kb. 15 dkg-os harcsa-, vagy tengeri-
halfilé, só, 6-7 dkg liszt, a sütéshez: 5-6 evõkanál olaj, a mártáshoz:
1 kisebb vöröshagyma, 5 dkg vaj, 30 dkg csiperke, 2 csapott
evõkanál liszt, 1 csapott kiskanál ételízesítõ, fél mokkáskanál õrölt
bors, 2-2 dl tejszín és víz.
A halfilét besózzuk, és félretesszük, amíg a mártást elkészítjük. Ehhez a
hagymát lehéjazzuk, finomra aprítjuk, majd a vajon megfonnyasztjuk. A
gombát is megtisztítjuk, fölszeleteljük, a hagymához adjuk, kevergetve
3-4 percig pirítjuk. A liszttel meghintjük, és még 1 percig a tûzön hagyjuk.
Ezután az ételízesítõvel meg a borssal fûszerezzük, a tejszínnel és a vízzel
fölöntjük. Kevergetve 2-3 percig forraljuk, ezalatt a leve mártásszerûen
besûrûsödik. A halat lisztbe forgatjuk és a forró olajban oldalanként kb.
3-3 perc alatt megsütjük. Jól lecsöpögtetjük, majd tálaláskor a forró
gombamártással leöntjük. Zúzott fokhagymával ízesített burgonyapüré
illik hozzá köretnek, amit reszelt sajttal is meghinthetünk. Aki idegenke-
dik a fokhagymától, el is hagyhatja.

Fogyókúrás szárnyas-vitamintál
Hozzávalók 4 személyre: 30 dkg filézett hideg csirkesült vegyes
testrészekbõl, 2 db grapefruit, 500 g cékla, 250 g retek, 200 g
zöldbab, 200 g barna rizs, 200 g csökkentett zsírtartalmú (12%-os)
tejföl. Fûszerek: kevés só, almaecet, olívaolaj, õrölt fehér bors,
kömény, gyömbér, kurkuma, bazsalikom, tárkony, snidling, lestyán,
fokhagyma, vöröshagyma, ecetes torma.
Elkészítése: a csirkehúst a felsorolt fûszerekkel és sóval megszórjuk, ke-
vés olívaolajjal bekenjük, megsütjük, majd kihûtjük. A grapefruitot cik-
kekre szedjük. A nyers céklát megreszeljük, vagy felszeleteljük, megsóz-
zuk, finomra vágott fokhagymával és õrölt fehérborssal ízesítjük, egy
csepp almaecetet teszünk rá, kevés ecetes tormával összekeverjük,
majd ráöntjük a tejfölt. A zöldbabot kevés vízben, vagy gõzben megpárol-
juk. Pároláshoz teszünk bele sót, gyömbért, bazsalikomot, tárkonyt. A
barna rizst sóval, õrölt fehérborssal és kevés apróra vágott vöröshagy-
mával puhára pároljuk. A reteksalátához a legyalult, vagy felszeletelt ret-
ket megsózzuk, borsozzuk, majd kevés almaecettel és kukoricacsí-
ra-olajjal összekeverjük.
Tálaláskor a tejfölös céklasalátát, a párolt zöldbabot, a reteksalátát a tá-
nyéron összerakjuk, a barna rizst snidlinggel megszórjuk, középre helyez-
zük a filézett hideg csirkesültet, a hús köré a grapefruitcikkeket rakjuk.
Egy-két grapefruitcikk levét rányomjuk a hideg csirkesültekre.

Nagymama süteménye
Hozzávalók: 1 tojás, 3 dkg zsír, 3 evõkanál méz, 3 evõkanál tej, 15
dkg cukor, 45 dkg liszt, 1 mokkáskanál sütõpor, 1,5 kg alma, 25 dkg
dióbél, 30 dkg baracklekvár, porcukor, vaníliás porcukor.
A tojást a zsírral, mézzel, tejjel és cukorral jénai tálban, vízgõzön állandó-
an keverve (kb. 10 percig) felmelegítjük. Hozzáöntjük a sütõporral elke-
vert liszthez, és gyorsan összegyúrjuk. Két részre osztjuk, és erõsen lisz-
tezett deszkán kinyújtjuk. A tepsi hátoldalára fektetjük, és középmeleg
sütõben 10-15 percig sütjük. Ha kihûlt, az egyik lapot vékonyan megken-
jük baracklekvárral, rátesszük az almatölteléket, erre a második tésztala-
pot, és tiszta ruhával letakarjuk. Kb. 20 perc múlva szeleteljük. Az alma-
töltelék készítése: a reszelt almát megpároljuk. Mielõtt levesszük a tûz-
rõl, belekeverjük a darált diót. Vaníliás cukorral ízesítjük. Ha szükséges,
még cukrot is adhatunk hozzá. Melegen kenjük a tésztalapok közé.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

SZILVESZTERI GÁLAVACSORA
egy mesebeli kastélyban

2006. december 31-én, 19 órától!
14.900 Ft/fõ.

Ínyenc konyha remekei, malacsült, élõzene,
mûsor, tombola, konfetti esõ, tûzijáték!

Újév köszöntõ pezsgõvel, mulatás hajnalig!

Fried Kastély Szálloda & Étterem

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
www.hotelcastle.hu

7081 Simontornya, Malom út 33.
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MEGFEJTÉS
szegedi dóm, pisai ferdetorony, horto-
bágyi kilenclyukú híd, Fehér Ház
(Washington D. C.)
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Be-
áta, Sárbogárd; Nagy Kamilla, Sárszent-
ágota; Jákob Mihály, Sárbogárd; Jákob
Mária, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna,
Sárbogárd; Varga Dávid, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta,
Sárbogárd, Tinódi u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
A hiányos címeket egy-egy állat
nevével egészítsd ki! Segítségül

megadjuk a szerzõ nevét is!

Kányádi Sándor: Világlátott ...

Móra Ferenc: A hatrongyosi ...

Weöres Sándor: Ha a világ ... lenne

Beküldési határidõ:
2006. december 19.

Heti idõjárás

Vasárnapig marad a ködös, ködfelhõs
idõjárás, kevés helyen szakadhat fel a
ködtakaró, itt lesz csupán 5 °C felett a
hõmérséklet, jobbára 2—3 °C valószí-
nû. Csapadék csak ködszitálás formá-
jában várható. Vasárnap érkezik egy
hidegfront, amely felszaggathatja a
ködtakarót, mögötte várhatóan szá-
raz, hideg levegõ árasztja el a Kár-
pát-medencét. A reggeli hõmérséklet
-3—-2, a nappali 2—7 fok körül várha-
tó.

www.metnet.hu

A KIS HERCEG
(részlet)

— Légy szíves, szelídíts meg! — mondta.
— Kész örömest — mondta a kis herceg
—, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell
találnom, és annyi mindent meg kell is-
mernem!
— Az ember csak azt ismeri meg igazán,
amit megszelídít — mondta a róka. — Az
emberek nem érnek rá, hogy bármit is
megismerjenek. Csupa kész holmit vásá-
rolnak a kereskedõknél. De mivel barát-
kereskedõk nem léteznek, az emberek-
nek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod,
hogy barátod legyen, szelídíts meg
engem.
— Jó, jó, de hogyan? — kérdezte a kis
herceg.
— Sok-sok türelem kell hozzá — felelte a
róka. — Elõször leülsz szép, tisztes távol-
ba tõlem, úgy, ott a fûben. Én majd a sze-
mem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz
semmit. A beszéd csak félreértések forrá-
sa. De minden áldott nap egy kicsit
közelebb ülhetsz…
Másnap visszajött a kis herceg.
— Jobb lett volna, ha ugyanabban az idõ-
ben jössz — mondta a róka. — Ha példá-
ul négykor érkezel majd, én háromkor el-
kezdek örülni. Minél elõrébb halad az
idõ, annál boldogabb leszek. Négykor
már tele leszek izgalommal és aggoda-
lommal; fölfedezem, milyen drága kincs a
boldogság. De ha csak úgy, akármikor
jössz, sosem fogom tudni, hány órára öl-
töztessem díszbe a szívemet. Szükség van
bizonyos szertartásokra is.
— Mi az, hogy szertartás? — kérdezte a
kis herceg.

— Az is olyasvalami, amit alaposan elfe-
lejtettek — mondta a róka. — Attól lesz
az egyik nap más, mint a másik, az egyik
óra különbözõ a másiktól. Az én vadásza-
imnak is megvan például a maguk szer-
tartása. Eszerint minden csütörtökön el-
mennek táncolni a falubeli lányokkal.
Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap!
Olyankor egészen a szõlõig elsétálok. Ha
a vadászok csak úgy akármikor táncolná-
nak, minden nap egyforma lenne, és
nekem egyáltalán nem lenne vakációm.
Így aztán a kis herceg megszelídítette a
rókát…
— Isten veled — mondta róka. — Tessék,
itt a titkom. Nagyon egyszerû: jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatatlan…

Antoine de Saint-Exupéry

Ezt a képet Szabó Károly,
a Mészöly Géza Általános Iskola
8. b osztályos tanulója készítette.

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
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December 16., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Tria-
non szindróma 9.2 Szürkemarha-Hortobágy 9.35 Mindentudás Egyeteme 10.30
Európa kék szalagja, a Duna 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Izomláz 12.35 Az óce-
án csillaga 13.00 A dunai hajós 14.00 Csellengõk 14.25 Autóvízió 14.55 Egyhá-
zak Amerikában 15.55 TS 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor 19.55
Ötös lottó-sorsolás 20.10 Pusztaház örökösei 21.10 Várj, még sötét lesz! 23.00 A
dzsessz születésétõl napjainkig 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Kikötõi hírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.40 Egy rém rendes család 14.10 Ki vagy, Doki?
15.00 L. A. Heat — Halálos páros 15.50 Harmadik mûszak 16.45 Kõkemény igaz-
ság 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Folytatjuk! Szombat esti láz 22.05
Penge 0.25 Pokoli szeretet 2.00 Papás-mamás 2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Ez kész! Pénz! 9.55 Mókás állatvilág 10.20 Kalandjá-
rat 10.50 Stahl gyerekkonyhája 11.25 Babavilág 12.00 Mr. Bean 12.30 Hetedik
mennyország 13.30 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák
16.25 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10
Évvégi hajrá! 21.15 Halálugrás 23.20 Elektrosokk 1.10 10-8: Veszélyes õrjárat
2.00 A láthatatlan ember 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05 Családi tükör
9.30 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek, szántó-
földek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság
16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvi-
lág 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2006. 21.04 Irs Dise: Álmodott az idõ 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett
sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 Azok a rádiós évek 0.10 Éjszaka

December 17., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér
9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Az
utódok reménysége 11.00 Tanúságtevõk 11.30 A tökéletes szeretet 12.00 Hírek
12.10 TS-Sport7 12.55 TS 14.45 Magyar elsõk 15.05 Unokáink sem fogják látni
15.35 Abszolút 16.05 „Feszti” körkép 16.35 Don Matteo 17.30 VEVÕ-SZOLGÁ-
LAT 18.00 BBC Exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Pusztaház örökösei 20.25 Krém
21.25 A szólás szabadsága 22.35 Fabio Montale 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20
TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.20 Így készült Tán-
coló talpak 9.45 Receptklub 9.55 Havazin 10.30 Játék 11.30 Isteni sugallat
12.00 Híradó 12.25 Dawson és a haverok 13.15 Bajnokok tornája 14.15 Egy rém
rendes család 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
Csak szex és más semmi 22.00 Heti hetes 23.15 Kimondatlan 1.10 Portré 1.45
Egy rém rendes család 2.30 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két Testõr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.30 Monk—Flúgos nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Jake 2.0 16.25 Rejtélyes
vírusok nyomában 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Titkok könyvtára 2. 22.10 Bilko fõtörzs 0.10 Képírók 2.00 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 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondo-
latjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35
Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Történe-
tek a régi Pest-Budáról 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30
Esti mese 19.40 Nóták Petõfi Sándor verseire 20.04 Mi a titka? 20.05 „A tanító
olyan lámpa, mely inkább…”-Tornyi Ferenc mûsora 22.00 Krónika 22.20 Közve-
títés a Nemzeti Színházból: Amphit-ryon 0.10 Éjszaka

December 18., 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 13.40 Domovina 14.10 Példakép(p) 14.15 Szívek szállodája
15.05 BBC exkluzív 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p)
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.20 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kék fény 22.00
Hétfõ este 22.30 George Michael 23.00 Kultúrház 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek
23.30 Napló 56 23.35 Provokátor 0.05 Willy Brandt
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 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Gyõzike 22.10 Karácsonyi láz 23.50 Reflektor 0.05 Bundesliga 1.20 Itthon 1.40
AutóMánia 2.10 Kemény zsaruk 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután

15.05 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Mentõhelikopter 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.05 Áll az alku
21.10 NCIS—Tengerészeti helyszínelõk 22.10 Szulák Andrea-show 23.10 A vi-
lág árvái 23.40 Tények este 0.10 Csillagkapu 1.00 A kísértés nyara 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Karácsonyi könyv-
vásár 2006. 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fó-
rum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám emlékezete 23.00 Hírek, kenó
23.04 Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

December 19., 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 13.05 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 18.10 Jog-alap 18.20 Szom-
szédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 20.20 Életképek 21.05
Kedd 21 22.00 Kedd este 22.30 Valami Hungary 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek
23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Amatõr
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 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.05 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.40 Reflektor 24.00 Madonna — Az elveszett ártatlanság 1.40 Egy rém rendes
család 2.05 Kemény zsaruk 2.45 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! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután
15.05 Jó barátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Mentõhelikopter 17.30
Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.05 Áll az alku
21.10 Columbo 23.15 Tények este 23.45 Moziverzum 0.15 A kõszívû ember fiai
2.40 Sírig tartó barátság 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 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
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10
Éjszaka

December 20., 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 13.00 Napló 56 13.05 Hrvtska 13.35 Ecranul nostru 14.05
Példakép(p) 14.10 Sakk, Kempelen úr! 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 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45
TV TAXI 20.05 Aranyág, 2006. 22.00 Szerda este 22.30 Az én tv-m 23.00 Kultúr-
ház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 A szerelem vakká tesz
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 13.50 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 23.10 A Fõnök 0.05 Reflektor 0.15 Az elveszett világ kalandorai 1.55 Egy
rém rendes család 2.20 Kemény zsaruk 3.05 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! 12.25 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.00 Jó barátok 15.30 Joey 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Mentõ-
helikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban
20.05 Áll az alku 21.10 Született feleségek 22.10 Egy rém rendes család Buda-
pesten 22.45 Vak igazság 23.40 Tények este 0.10 Galiba 1.40 A bûn nyomában
2.30 Aktív 3.00 Moziverzum
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20 Be-
szélni nehéz! 11.33 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár
2006. 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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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 Az én
tv-m 12.00 Híradó 12.30 A tv ügyvédje 13.05 Torockói baba 13.10 Napló 56
13.15 Rondó 14.10 Példakép(p) 14.20 Sakk, Kempelen úr! 15.00 Állatkölykök
15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05
Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó
19.45 TV TAXI 20.05 A konyhában soha 21.45 Csütörtök este 22.15 Panoráma
22.45 Kultúrház 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20 Napló 56 23.30 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 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 22.50 Házon kívül 23.20 Figyelõk 0.20 Reflektor
0.35 Infománia 1.00 Kemény zsaruk 2.35 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután
15.05 Joey 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.05 Áll az alku 21.10
Spinédzserek 23.10 A médium 0.10 Strucc 0.40 Tények este 1.10 Vegytisztítás
2.45 Aktív 3.15 A világ árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Karácsonyi könyvvásár 2006. 12.00 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 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Önarckép-hangokkal 0.10
Éjszaka

December 22., 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 Gyerekeknek 11.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT
12.00 Híradó 12.30 Panoráma 12.50 Fehér karácsony 13.05 Napló 56 13.10
Sorstársak 13.40 Sírjaink hol domborulnak? 14.05 Példakép(p) 14.15 Sakk,
Kempelen úr! 15.00 Regióra 15.55 Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi 16.50 Példa-
kép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20
Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Dob+basszus 21.05 Rózsa Gyu-
ri 22.00 Péntek este 22.30 Múlt-kor 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.35 Napló 56 23.45 Szindbád
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
Lost—Eltûntek 22.10 Odaát 23.10 A sziget neve: Túlélés 0.35 Reflektor 0.50
Mene Trend 1.15 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 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.25 Észbontó 13.20 Mozidélután
15.05 Joey 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Mentõ-helikopter 17.30 Everwood
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.05 Áll az alku 21.10 Napló
extra 22.10 Idõvonal 0.30 Tények este 1.00 A démon 2.30 Mister Sterling 3.20
Aktív 3.50 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 11.04 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 A baptista egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvá-
sár 2006. 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Rendhagyó istentisztelet
Sáregresen

Rendhagyó, zenés istentiszteletet tartottak a sáregresi re-
formátus közösség imatermében Polgár Tibor lelkész, va-

lamint a Jákob Zoltán vezette sárbogárdi református énekkar
tagjai. A sárbogárdiak nemcsak adventi és karácsonyi énekeket,
hangszeres mûveket, hanem verseket és bizonyságtételeket is
hoztak magukkal lelki ajándékként sáregresi testvéreiknek.
Purcell: Fényre vágyók címû alkotásával vette kezdetét az alka-
lom. Majd a gyülekezet és a kórus felváltva énekelték az egyik
legrégebbi adventi éneket, a Jöjj, népek megváltója címû mûvet
Praetorius feldolgozásában. Ez az ének — mely eredetileg
Ambrosius óegyházi himnusza, amit késõbb Luther írt át —
szép párhuzama volt Kálvin János közösen elmondott bûnvalló
imájának (az ima a Magyar Református Egyház Istentiszteleti
Rendtartásából való). Hallhattuk még Ogden: Eljõ az Úr,
Beharka: Nápolyi dal, Michel: Áldott örömidõ, Daquin: Csil-
lagfényes éjszakán címû darabjait, Nedelkó Szilárdné Csiha
Kálmán erdélyi püspök versét szavalta el, két fiatal, Bodnár Ta-
más és Kasza Zsóka pedig õszinte, megható tanúságot tettek
megtérésükrõl.
Mint ahogyan az az istentisztelet végén kihirdetésre került: az
adventi készülõdés részeként lesz a héten házi imaközösség,
zsoltáréneklési verseny és számos más érdekes gyülekezeti
program, amikre mindenkit szeretettel várnak.

Hargitai Kiss Virág

KÖSZÖNET
Köszönjük Lakatos Gyõzõnek, hogy nem felejtette el a Vi-
rágsarokban élõ gyerekeket; élelmiszert, játékot, Mikulás-
csomagot hozott nekünk. Köszönjük!

Lakatos István, Sárbogárd, Virágsarok 15.
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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.

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

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

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

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

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

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.

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

Orosz, francia, német nyelvbõl nyelvtanítást, kor-
repetálást vállalok. Tel.: 06 (25) 460 835. (0214528)

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

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

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

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 15-én, 17 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.

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)

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)

Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52., 460 738.
(0214576)

Papföldi ABC 2007. január 1-jétõl üzletnek kiadó;
06 (30) 9165 891. (0214573)

ABC udvarában garázs kiadó, valamint 2 hónapot
használt pénztárgép eladó; 06 (30) 631 5517.
(0214572)

Hízó kb. 130 kg-os eladó. Telefon: 06 (30) 570
0329. (0214671)

Visszaváltható fenyõfa 3.990 Ft-tól kapható!
Krisztina dísznövény, Árpád u.; telefon: 06 (30)
429 3403, 06 (25) 463 295. (0214670)

Felszolgálót felveszünk a Fanni presszóba, Ady
E. út 101. Érdeklõdni a helyszínen. (0214669)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó; 06
(20) 9164 933. (0214749)

Karácsonyi akció! Adidas bélelt szabadidõruhák
20% engedménnyel az Atlanta sportboltban.
(0214746)

1500-as kocka Lada 2007. november 30-ig érvé-
nyes mûszakival eladó. Érdeklõdni: Sávoly köz
16.; 06 (25) 463 409. (0214745)

Szakképzett ápolónõ Sárbogárdon házi ápolást
vállal. Tel.: 06 (30) 428 4483.

Sárbogárd központjában légkondicionált, felújí-
tott lakás igényesnek kiadó. Tel.: 06 (70) 9430
060, 06 (70) 9430 121. (0214742)

2 db bundás, vasutas kabát, ugyanitt dióbél el-
adó; 06 (25) 460 491. (0214741)

Fenyõfa 1,5-2,5 m-ig eladó. Tetszés szerint kivá-
lasztható 1.500 Ft/db; 06 (30) 9015 155. (0214739)

Hízók eladók 350 Ft/kg; 06 (20) 968 6737. (0214736)

Sárszentmiklóson, saroktelken fürdõszobás pa-
rasztház melléképületekkel eladó; 06 (20) 385
3752. (02146664)

Mangalica hízók eladók 350 Ft/kg. Tûzifacsere is
érdekel. Tel.: 06 (25) 509 565, 06 (30) 563 4097.

Hitelt szeretne? Ingatlanvásárlásra, szabadfel-
használásra akár kereseti igazolás nélkül. Hívjon!
Telefon: 06 (30) 578 9933.

Pénzügyi céghez jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat keresek; 06 (30) 462 9917. (0214674)

400 q tritikálé eladó. Tel.: 06 (20) 381 1720.
(0214673)

Hamarosan nyíló szépségszalonba kozmetikus
és fodrász munkatársat keresünk; 06 (20) 552
0210. (02114665)

Karácsonyi halárusítás december 16-24-ig. Köz-
társaság út 199. (Killer). Ponty 550 Ft/kg, amur
500 Ft/kg, busa 300 Ft/kg, kárász 250 Ft/kg. Tel.:
06 (25) 468 370. Pennyvel szembeni halárusítá-
sunk december 16-24-ig folyamatos. (0214619)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

KORLÁTLAN
INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén
a kábeltévé-szolgáltatótól!

Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból
50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984

762, 06 (25) 462 295.

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

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

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.

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. (0214707)

ÜGYVÉDI IRODÁM CÍME
MEGVÁLTOZOTT!

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

dr. Hortyi Sándor. (0214707)

FENYÕFAVÁSÁR! Hagyományos
és hosszú tüskéjû fenyõk

1000-2500 Ft/db-ig Töbörzsökön
a Vénusz vegyeskereskedésben

(Szent István út 33/a). (0214750)

–10%-OS HETET HIRDET AZ OLCSÓ
ÁRUK BOLTJA DECEMBER 18-24-IG,
Ady E. út 204. (Robifon mellett). (0214575)

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.



Bogárd és Vidéke 2006. december 14. HIRDETÉSEK 19

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!

SZÁMLANYITÁSI ÉS
BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ

A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL!

* Díjmentes lakossági folyószámlanyitás.

* Ingyenes bankkártyaigénylés.

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

* Díjmentes vállalkozói folyószámlanyitás.

BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ

* MEGTAKARÍTÁSI BETÉTSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

* LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

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

Karácsonyra
laptopot

December 7-én, 12.35 órakor Kislók
területérõl lopást jeleztek. A tulajdo-
nos kora reggel elment otthonról, de a
lakás ajtaját nyitva hagyta, mert a ház-
ban még aludtak. Egy óra múlva ért
vissza, addigra ismeretlen tettes elvitte
az ebédlõasztalon hagyott laptopját.
Közel kétszázezer forint a kára.
December 7-én, 20.05 órakor Sárbo-
gárd területén egy kocsibejárón ha-
gyott autó feltörését észlelte a tulajdo-
nosa. Az autónak az ablakát betörték,
amíg rokonlátogatáson voltak a tulaj-
donosok.
A laptop értéke 122.000 Ft, az elvitt
pénz összege 300 euro. Az összes kár
meghaladja a félmillió forintot.

Fejér Megyei Rendõrfõkapitányság

Kérdezték
Motorral a miklósi emlékparkban

Négykerekû motorokkal tették tönk-
re a sárszentmiklósi emlékpark

gyepjét a hétvégi búcsúsok — tudtuk meg
egyik felháborodott olvasónktól. Ráadá-
sul rengeteg szemetet hagytak maguk
után. Aki erre engedélyt adott — tette
hozzá — az telepítse újra a füvet, és te-
gyen rendet. Legközelebb a kopjafák
közt rendeznek majd szlalomversenyt?
Dr. Krupa Rozália jegyzõ arról tájékoz-
tatott minket az ügy kapcsán, hogy a bú-
csúsok nem rendelkeztek közterület-
használati engedéllyel (ahogy az elõzõ
években sem). A fent említett problémák
miatt rendõri intézkedésre és feljelentés-
re is sor került.
Mivel fölmerült, hogy esetleg a miklósi
katolikus egyház, vagy a Sárszentmiklós
Egyesület szervezte a búcsút, e két felet is
megkérdeztük.
A miklósi katolikus egyház részérõl Var-
ga László hitoktató elmondta: a szóban
forgó búcsú teljesen független az egyház-
tól. Õket is zavarja mise közben az ilyen-
kor kintrõl beszûrõdõ zaj, nem beszélve
arról, hogy a templomba járók nem tud-
nak hova parkolni.
A Sárszentmiklós Egyesület ugyancsak
nem vett részt a búcsú szervezésében. Az
egyesület részérõl Varga László pedagó-
gus kifejtette: az a szomorú az egészben,
hogy a város évente nem is keveset fizet a
Közévnek a közterületek rendben tartá-
sáért. Ez a munka és pénz veszett most
kárba.

Honnan van
a város

karácsonyfája?
Mint arról korábban a Napló címû testü-
leti beszámolónkban olvashattak, több
helyi lakó is ajánlott föl kivágásra ítélt fe-
nyõfát a közelgõ ünnepekre. Ezek közül a
legnagyobb, Lakatos Péter fája került a
központba, a polgármesteri hivatal elé, a
többi fölajánlott fának az iskola, óvoda
ad helyet. Ezúton is köszönet a fenyõt
ajándékozó lakóknak!

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

CSIZMADIA SÁNDOR
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhítették.

Külön köszönet dr. Nemes Mária
háziorvosnak és a Szociális

Ápoló—Gondozó dolgozóinak,
akik hosszú éveken át szeretettel

segítettek a gondozásában
és fájdalmait enyhítették.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

DERES JÓZSEF

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,

virágot helyeztek el,
és bármely módon részvétüket

nyilvánították.

Külön köszönetet mondunk
a Lekner Kegyelet Kft.

dolgozóinak.

Kedves Olvasóink!

Fizessenek elõ még decemberben
változatlan áron a Dél-Mezõföld
független hetilapjára, a Bogárd és
Vidékére! Ebben olvashatják hét-
rõl hétre térségünk híreit.

Elõfizetési díjak: egy évre 6.500 Ft;
fél évre 3.500 Ft; negyed évre 1.800
Ft.

Az elõfizetéssel mindig jól jár!
Olcsóbban,

házhoz visszük az újságot!


