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S Z E N T
T E H E N E K

A sárbogárdi önkormányzatot idõnként megszállja az ésszerû-
sítési, takarékoskodási õrület. Ez mindig akkor következik be,
amikor a korábbi, mérhetetlen pazarlások miatt az ésszerû vál-
toztatásoknak már minden esélye elvész. Ekkor aztán pániksze-
rûen kiöntik a fürdõvízzel együtt a gyereket is, és azonnal intéz-
mények, óvodák, iskolák bezárásán gondolkodnak. Ezek a tö-
rekvések aztán rendre megbuknak a lakosság és a szakma ellen-
állásán. Most lehet, hogy sikerül nekik? Az úgynevezett „jobb-
oldali frakció” tagjait mintha bekábítózták volna. Mint a bir-
kák, követik a vezérürüt, és csak azt hajtogatják, hogy nincs mit
tenni, nincs mit tenni… Valóban nem lenne más megoldás,
mindenképpen amputálni kell az összes végtagot, hogy a beteg
életben maradjon? (Folytatás a 2. oldalon�)

Lencsevégen

Immár második al-
kalommal gyö-

nyörködhettek Var-
ga Csaba sárbogárdi
fotográfus új alkotá-
saiban a mûkedvelõk
hétfõn délután a vá-
rosi könyvtárban. A
megnyitón, majd azt
követõen a Taksonyi
Sváb Hagyományõr-
zõk zenekara, a Szi-
geti Fiúk teremtet-
tek remek hangula-
tot muzsikájukkal a szemlélõdéshez. A zenekarban klarinéto-
zik Varga Csaba fia, Miklós is.
Varga Csaba, a Székesfehérvári Fotóklub tagjaként járja a vidé-
ket és kapja lencsevégre a természet rendkívüli pillanatait. Tü-
relmének és a kifinomult technikának köszönhetõen egészen
közelrõl nyerhetünk betekintést a csodálatos rétimajori állatvi-
lág életébe, rejtelmeibe. De helyet kapott a kiállított fényképek
témái közt a rali és jetski, valamint a tánc is. Az egyik legjobban
sikerült kép a kánkánt járó lányok szoknyáiról készült, amit
mindenképpen érdemes megtekinteni — akárcsak — a többi
alkotást.
A kiállítás címével élve, remélhetõen késõbb is újra találkozunk
majd az éles lencséjû fotográfus alkotásaival!

Hargitai Kiss Virág

Kedves Olvasóink!
A hét végén sorsoljuk ki a Bogárd és Vidéke hetilap 2007. évi
elõfizetõi között a választási malacot és azt a tíz üveg saját
palackozású bort, amelyek mindegyikét a nyertes nevére
szóló borcímkével látunk el. A nyertesek nevét jövõ heti szá-
munkban közöljük.

Hargitai Lajos
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A korábbi években a költségvetés készítése során mindig szó
esett arról, hogy egyre nõ a költségvetés hiánya. Ennek ellenére
soha nem történt komoly intézkedés arra vonatkozóan, hogy
ezt a hiányt csökkentsék. Ehelyett nyakló nélkül vették föl a
banki hiteleket, és szórták a pénzt gátlástalanul. Elsõsorban a
maguk önfényezését erõsítõ, „hangulatjavító” intézkedésekre,
valamint a saját hangulatukat javító álomfizetésekre, maximá-
lis, nem bérjellegû költségtérítésekre, jutalmakra, tiszteletdíja-
ik és egyéb juttatásaik emelésére. Az sem számított, hogy eköz-
ben a kollektív felelõtlenség jegyében elzálogosították a még
meglévõ önkormányzati vagyont is.
A jelenlegi költségvetésben a presztízskiadások közt külön té-
telt jelentenek az egyes képviselõk szavazati hûségét biztosító
milliók. Ezeket szent tehenekként akkor is érintetlenül kíván-
ják hagyni, ha emiatt óvodákat, iskolákat zárnak be, dolgozókat
bocsátanak el. Ha felidézzük azt a pillanatot, amikor az újon-
nan felállt képviselõ-testület elsõ intézkedései közt a saját tisz-
teletdíjuk megemelése szerepelt, mint különösen fontos téma,
elgondolkodik az ember azon, hogy mit lehet várni ettõl a
társaságtól.
Pedig, ha megkérdeznék az embereket arról, hogy mit választa-
nának inkább: azt, hogy meghívjanak egy drága együttest a Sár-
bogárdi Napokra alig ötvenperces élményért, utána félóráig tû-
zijátékot bámuljanak százezrekért, vagy azt, hogy a gyerekük
óvodája, iskolája megmaradjon, ugye, tudják, mi lenne a kérdé-
sekre a válasz? Ha megkérdeznék a nyugdíjasokat, hogy önkor-
mányzati támogatásból kirándulni szeretnének-e, vagy inkább
maradjon meg az a pénz az unokájuk óvó nénijének, tanító né-
nijének a bérére, az óvodája, iskolája fennmaradására, ugye,
tudják mi lenne a válasz?
A polgármesteri hivatal sokmilliós jutalomkeretét sokkal in-
kább megszüntethetnék, ami úgyis csak „pofapénz” és „nyelv-
pótlék”, a cukor és korbács felváltott használatához idomító-
eszköz. És talán nem kellene a hivatalban a jó embereiknek osz-
togatni a tanulási pénzeket. A képviselõi tiszteletdíjak felére
csökkentésével is 12 milliót spórolhatnának.

KÉTES ÉRTÉKÛ INTÉZKEDÉSEK

Az intézmények összevonása nem jár jelentõs megtakarítással.
A kár viszont annál nagyobb. Csak a hatalom koncentrációját
eredményezné, hosszabb távon pedig valódi megtakarítást egy
fillért sem hoz a konyhára. Ez bebizonyítható, ha a korábbi
összevonási intézkedések többéves költségkihatásait megvizs-
gálják. A gyakorlati élet bizonyítja, hogy az önálló intézmény
mindig költségtakarékosabb, mint a függõ, mert ott az önálló
intézményben az intézményhasználók és az ott dolgozók sokkal
inkább viselkednek jó gazdaként, tulajdonosként, és sokkal
inkább hajlandók önkéntes áldozatok vállalására is a minõségi
munka javítása érdekében.
Ezt tudják azok is, akik most ezeket a rendkívül káros és értel-
metlen intézkedéseket véghez akarják vinni. Ezt tudnia kell a
polgármesternek is, aki a Mezõfalvi Állami Gazdaságnál veze-
tõként megtapasztalhatta, hogy Nagyhörcsök gazdasága akkor
indult el végképp a lejtõn, amikor Mezõfalvához csatolták.
Ugyanez igaz a rendelõintézet esetében is. A szemünk elõtt ját-
szódott le a korábban nagyon jól mûködõ szakorvosi rendelõin-
tézet elsorvasztása, szakmai tönkretétele. Amikor beintegrál-
ták a megyei kórházhoz, attól kezdve indult meg a rendelõinté-
zet szakmai és gazdasági leépülése. Mert attól kezdve a megyei
kórháznak nem volt már érdeke, hogy a rendelõintézet jól mû-
ködjön. Tudatosan csökkentették ennek mûködését minimum
szintre, hogy minden eszközt, energiát a megyei kórház magá-
hoz szívhasson. Az sem számított, hogy mindez végsõ soron
mérhetetlen pazarlások árán valósul meg. Most is, ugyan miért

nem akar lemondani a megye a sárbogárdi rendelõintézetrõl?
Addig nem mondanak le róla, amíg ezen a csonton még marad
egy kis hús, amit le lehet rágni. A megyei kórház önérdeke
elõbbre való, mint harmincezer falusi egészsége.
Sok évtized tapasztalata, hogy az integrációk, intézményi össze-
vonások mindig a hatalom gyengeségét bizonyították. Ha kép-
telen egy hatalom — ez esetben egy hivatal vezetõje, a város
polgármestere, képviselõ-testülete — ténylegesen irányítani a
várost, akkor a kézi vezérlés eszközéhez nyúlnak. Ha képtele-
nek jól mûködtetni egy rendszert, és a valódi változtatásokhoz
nem elég bátrak, netán nincs is elképzelésük a változtatással
kapcsolatban, a tényleges tettek helyett látszattevékenységgel,
az intézmények összevonásával, csoportok ide-oda tologatásá-
val teremtik meg a reformok illúzióját.
Az erõsen titkolt hátsó szándék pedig nagyon egyértelmûen lát-
ható. A választások heves indulatai közepette nyíltan is megfo-
galmazást nyert, hogy az elbocsátandók személyi kiválogatásá-
ban bizony ott rejtõzik a bosszú szándéka az ellenfelekkel, az
õket bírálókkal, más véleményt megfogalmazókkal, s azok csa-
ládtagjaival szemben, és annak a titkos vágynak a kiélése, hogy
élet és halál urai lehetnek egy kis idõre.
'Aztán megjelent egy kéz árnyéka Baltazár király palotájának
falán, és felírta oda: „Mene tekel fáresz” — „Megmérettél, és köny-
nyûnek találtattál.” Minden hatalomnak egyszer vége szakad, és a
vélt dicsõséget befedi a sivatag homokja.'

Hargitai Lajos

SZENT TEHENEK

A Hõsök terei 100 éves óvoda épülete, amelyet talán el is adnak?

A Mészöly Géza Általános Iskola régi fõépületét is bezárják?
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SPÓROLNI MÁSKÉPP IS LEHET
Ennek adtak hangot keddi sajtótájékoz-
tatójukon a sárbogárdi képviselõ-testü-
let baloldali frakciójának tagjai a város
oktatási intézményeit érintõ átalakítá-
sok kapcsán. A sajtótájékoztatóra a pe-
dagógusok és szülõk közül is többen el-
jöttek.

Mint azt dr. Szabadkai Tamás elmondta:
azért fordulnak a nyilvánossághoz, mert
érveik a testületben nem találnak nyitott
fülekre. A pénteki nyílt ülésre készült
elõterjesztések tele vannak gazdasági
számokkal, de nem látják mögöttük a

szakmaiságot, a település, a szülõk és a
gyerekek érdekeit. Nincs feltüntetve a
gyermeklétszám várható alakulása, a tör-
vényi elõírások, az intézmények adottsá-
gai. Hogy megalapozott döntést hozhas-
sanak, ahhoz nem elég csak a gazdasági
oldalát ismerni az oktatásnak. A héten
zajlanak a különbözõ egyeztetések, de
nem tudja, hogyan lehet figyelembe ven-
ni a szakma véleményét, ha például a
Zengõ Óvoda pedagógusaival egy nappal
az ülés elõtt találkozik a polgármester és
a jegyzõ. Probléma az is, hogy az oktatási
bizottságban nincs szakember. Munka-
helyek nincsenek, jó egészségügyi ellátás
nincs, az oktatási intézményrendszer vi-
szont jól mûködik, miért kell akkor azt
most tönkretenni?
A képviselõk egyenként fejtették ki azo-
kat a megtakarítási lehetõségeket, me-
lyek révén számításaik szerint összesen
körülbelül 40 millió Ft spórolható meg
2007-ben, több mint duplája annak, mint
amennyit az intézmény-átszervezés je-
lentene.
Fülöp Sándor: A Sárbogárdi Napok ren-
dezvénysorozatára 6 millió Ft az elõ-
irányzat. A város jelenlegi anyagi helyze-
tében pazarlás ezt a pénzt elkölteni. En-
nek a fele is elég lenne, ha egy— másfél
napos lenne a rendezvény, vagy ha helyi,
környékbeli amatõrök és szponzorok be-
vonásával szerveznék azt meg.
Dr. Berzeviczy Gábor: A polgármesteri
hivatalnál fölül kellene vizsgálni a köz-
üzemi szerzõdéseket, a civil bizottságra
átruházott pénzek mértékét és felhaszná-
lását is át kellene gondolni. A pénteki tes-
tületi ülésre készült elõterjesztések érde-

kes módon csak az oktatási ágazat átala-
kításával foglalkoznak, a szociális és
egészségügyi ágazattal nem, pedig annak
kistérségi szintû mûködtetése nemcsak
költségcsökkentést, hanem javulást is
eredményezne.
Õri Gyula: A felére kellene csökkenteni a
képviselõi tiszteletdíjak mértékét. Ez évi
12 millió Ft megtakarítást jelentene.
Schmidt Lóránd: A polgármester a le-
hetséges maximum fizetést és költségté-
rítést kapja. Van egy szolgálati autó, ami
nincs kihasználva. Nincs szükség két
alpolgármesterre sem, mert egy bizottsá-
gi ülésen sincsenek jelen, javaslatot nem
tesznek, a testületi ülésen sem aktivizál-
ják magukat, mégis fölveszik a tiszteletdí-
jat illetve a költségtérítést. A jegyzõnek
ezalatt az az ötlete, hogy 30 fölötti lét-
számmal mûködjenek az óvodai csopor-
tok.
Etelvári Zoltán: Van a polgármesteri hi-
vatalnál egy úgynevezett teljesítményösz-
tönzési keret, ami tulajdonképpen bújta-
tott jutalom. Sokat dolgoznak a lányok a
hivatalban, de azt is tudom, hogy nem az
kapja a jutalmat, aki megérdemelné. A
hivatalnál 300 ezer Ft-os jutalmak van-
nak, míg az óvónõk 10 ezreket kapnak. Itt
is lehetne pénzt megfogni.
Tóth Zoltán az ügyrendi és jogi bizottság
külsõs tagjaként szólalt föl: A legfõbb
probléma az, hogy minden suttyomban
történt. Arra sem méltatták a szakmát,
hogy elõzetesen kikérjék a véleményü-
ket. A jegyzõ azt mondta, hogy erre de-
cemberben lett volna lehetõség, csak-
hogy konkrétan nem tudtuk, hogy mit
akar. Most jutott tudomásunkra, hogy

mirõl is van szó. Az oktatási intézmé-
nyekre vonatkozó átalakítási elképzelé-
sek figyelmen kívül hagyják a település
szerkezeti felépítését. Ha az elképzelé-
sek szabad utat kapnak, akkor csökkenni
fog az oktatás színvonala, és veszélybe
kerül a mindennapi mûködtetés is. A „tí-
zek” többszörös jogsértést követnek el,
ha megszavazzák az elõterjesztéseket. Az
oktatási intézmények gazdasági átalakí-
tásához a törvényi elõírások szerint szük-
ség van egy külsõ szakmai véleményre —
még a döntést megelõzõen! —, ami azon-
ban nem áll rendelkezésre. A forráshi-
ányt nem az oktatási intézmények átala-
kítása oldja meg.
Õri: Az átszervezéssel járó elbocsátások
körülbelül 45-50 családot érintenének.
A jelenlévõ óvónõk kijelentették: pontos
szakmai állásfoglalásuk van, amiben ben-
ne van az összes ide vonatkozó törvény.
Eljuttatták mindenkinek, de senki nem
foglalkozik vele. Akkor minek csinálták?
Felajánlják a polgármester úrnak, hogy
betesznek számára egy csoportba 35 gye-
reket, dolgozzon le annyi idõt, amennyit
õk ledolgoznak, oktassa, nevelje õket, és
utána döntsön a sorsuk felõl.
Õri: Egy hete kapták meg az elõterjeszté-
seket. Szándékosságot is lát ebben; ilyen
rövid idõ nem elég arra, hogy alaposan
megemésszék a hatalmas paksamétát.
Merénylet az, ami a város ellen készül.
Dr. Szabadkai Tamás: vannak olyan
szükséges lépések, amikkel egyetértenek,
és amiket meg is fognak szavazni, de az
oktatási intézmények átszervezésével
ilyen formában nem értenek egyet. Kérik
a képviselõtársaikat, hogy támogassák az
elképzeléseiket, és a közvéleményt is,
hogy próbáljanak észérvekkel hatni a
képviselõkre, hátha meggondolják ma-
gukat, és pénteken nem az összevonásra,
megszüntetésre, elbocsátásokra szavaz-
nak.

Hargitai Kiss Virág
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BETEGSÉGÜGYÜNK
Akiknek nem magyar az anya-
nyelvük, és szeretnék megtanulni
beszédünket, gyakran panaszkod-
nak, milyen nehéz a magyar nyelv.
Sok, elsõ nekifutásra nem logikus
szabályt rögzít, amelyekre való-
ban nincs magyarázat, csak el kell
fogadnunk, hogy az úgy van. Pél-
dául a vörös és a piros szín nevé-
nek szabályát csak tudhatjuk,
érezhetjük, de logikailag nem ma-
gyarázhatjuk.
De van itt egy másik, nagyon aktu-
ális kifejezés, az egészségügy.
Nyilván, ha az egészségrõl van
szó, akkor arra gondolhatna bár-
ki, hogy az ezzel kapcsolatos kér-
dések, intézkedések, és módok so-
kaságát takarja ez a kifejezésünk.
Nos, itt téved nagyot a magyar,
mert az egészségügy a betegsé-
gekkel, a betegekkel, azok gyógyí-
tásával foglalkozó terület.
Az egészségügyi miniszter is a be-
tegek gyógyítására szakosodott intézmé-
nyeket irányítja, illetve veri szét.
S ennyi bevezetõ után itt jön az én szemé-
lyem a mondandóm középpontjába.
Azt, hogy teltek-múltak az évek, évtize-
dek, én eddig nem nagyon vettem komo-
lyan, míg egy — nem is olyan szép — na-
pon megfájdult a derekam. Több volt ez
egyszerû fájdalomnál, mert sem ülni nem
tudtam, sem feküdni.
Fájdalomcsillapítókat kaptam tabletták-
ban, injekciókban, de hasztalan volt, a
fájdalom mindent legyõzött.
Már harmadik napja szenvedtem, s ami
még ehhez járt, hogy természetesen alud-
ni sem tudtam, mivel a fekvõ testhelyze-
tet nem tudtam gyakorolni.
Igaz, próbáltam állva aludni, mint a lo-
vak, de az meg nem ment.
Ilyen pokoli kínok között éltem, kezem-
ben egy beutalóval a fehérvári szakrende-
lõbe.
Igen ám, de ez nem úgy van, hogy ha vala-
ki beteg, elmegy a szakorvoshoz! De nem
ám! Idõpontot kell kérni!
Hát, én is kértem és kaptam is, három hét
elmúltával. Ez több mint abnormalitás
annak, aki annyira szenved, hogy egy óra
is sok, nemhogy három hét várakozás.
Kénytelen voltam protekciót kijárni,
hogy mielõbb láthasson egy szakorvos.
Hát, látott is, elküldött néhány vizsgálat-
ra, majd hosszasan elbeszélgettünk a fõ-
orvos úrral.

Õ közölte: mûteni kell a gerincemet. Szé-
pen megmutogatta a vizsgálaton készült
felvételeken látható eltéréseket.
Viszont azt is közölte a fõorvos úr: a szé-
kesfehérvári kórháznak 2006-ban ilyen
mûtétre már nincs pénze.
— A nincs az nagy úr — mondta a fõorvos
—, jövõre pedig ki tudja, mi lesz, de az
biztos, hogy pénz az még kevesebb lesz.
Mondom a fõorvosnak: Én 36 éve min-
den hónapban befizettem az egészség-
ügyi hozzájárulásomat, és mert harminc-
hat év alatt egy napot sem voltam munka
nélkül, így a mindenkori munkáltatóm is
szép summát adott az esetleges gyógyke-
zelésemre.
Most, hogy szükséges volna a pénz, hogy
lehet az, hogy nincs? Hová lett a 36 éven
át általam befizetett pénz?
A fõorvos úr szarkasztikus hangon és mo-
sollyal közölte:
— Tudja, uram, most azért nincs pénz,
mert reform van az egészségügyben.
Annyira nincs pénze a kórháznak, hogy-
ha valaki összetöri magát az M7-es autó-
pályán, és behozzák, gyakran komoly fej-
törést okoz nekünk, hogy mivel tudjuk
összefoltozni a sérülteket.
— De hol van az én pénzem, a 36 éven át
befizetett pénzem? — kötöttem tovább
az ebet a karóhoz.
Erre a fõorvos úr sem tudott választ adni.
Írt fel víz alatti tornákat, olyan meggyõ-
zõdéssel, hogy csak éppen azt nem mond-
ta: ez, igaz, nem használ, de nem is árt.

Közben hallottam egy budapesti
orvosról, aki sikeresen kezel ilyen
betegségeket. Nem, nem mûtét-
tel, de évekre, évtizedekre fájda-
lommentessé tudja tenni a gerin-
cet.
Azonnal bejelentkeztem hozzá.
Az elsõ kezelés karácsony elõtt
volt, s azóta nem fáj a derekam.
Havonta kell járnom, s ez garan-
cia arra, hogy ismét jól érezzem
magam a bõrömben.
Igaz, egy-egy kezelés tízezer fo-
rint, plusz az útiköltség.
Mostanság nagyon foglalkoztat az
egészségügy helyzete. Az is, hogy
nagyon rossz az elnevezése, mert
a betegekkel a betegségügynek
kellene törõdni.
Ha én harminchat év alatt havon-
ta berakom a majdani betegsége-
im gyógyításához szükséges pénzt
kamatozó helyre, ma nem volná-
nak ilyen jellegû anyagi gondjaim:

Elõvenném a csekktömbömet, és szépen
kifizetném minden mûtétem, orvosi ke-
zelésem árát. Biztos vagyok benne, hogy
futná belõle.
Még a vizitdíjat is kacagva fizetgetném,
ha…
Ha nem vették volna el tõlem, ha nem
szórták volna el ész nélkül. Ha rám bízták
volna, hogy gondoskodhatok magamról.
Én — a törvényeink szerint —, a magyar
államot bíztam meg azzal, hogy ha beteg
leszek, az általam befizetett pénzembõl
gyógyíttasson meg.
Az állam egyszerûen lenyúlta a pénze-
met, mint ahogyan majd tapasztalni fo-
gom, a nyugdíjamat is elherdálták.
Magyarországon nemcsak én vagyok
ilyen helyzetben, hanem sokmilliónyian.
Megalázó módon bejelentkezésekhez
kötik még azt is, hogy megfelelõ szakem-
ber elé kerüljünk. Ott vizitdíjat kell fizet-
ni, holott azt mi már régen és sokszoro-
san kifizettük.
Minderre a mostani kormány úgy reagál,
hogy szétveri a meglévõ gyógyintéz-
ményeket, és mindenkit arra kényszerít:
nyúljon csak a zsebébe, és fizessen újra
azért, ha meg akar gyógyulni, amiért már
egy életen át nagyon sokat fizetett.
Arcpirító helyzet. Ne beszéljünk hát
egészségügyrõl, hanem betegségügyrõl.
Már csak azért is, mert a betegségügyünk
beteg. Nagyon beteg.

Borbély József
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ISKOLABÁL ALSÓSZENTIVÁNON
2007. január 13-án, szombaton került sor
a IV. Béla Általános Iskola hagyományos
báli rendezvényére. A 7-8. osztályos ta-
nulók már hetek óta gyakoroltak a nyitó-
táncra, illetve az éjféli keringõre, s ahogy
közeledett a bál napja, úgy lettek egyre iz-
gatottabbak. A sok kitartó gyakorlás
szombaton este meghozta gyümölcsét: a
szép számú vendégsereg kifogástalan ke-
ringõknek tapsolhatott. A nyitótánc után
kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság,
amelyhez a zenét az elõszállási MÉSZI
zenekar szolgáltatta. A zene mellett a
helyszíni büfében fogyaszthattak a ven-

dégek. A jó hangulatot tovább fokozta a
számos értékes tombolatárgy, amelyeket
a szülõk, valamint az Alsószentiván
Gyermekeiért Közalapítvány ajánlott fel.
A fõnyereményként szolgáló tortakölte-
ményeket Dániel Józsefné, Barta Zol-
tánné, Kiss Istvánné és az alsószentiváni
Tranzit ABC biztosították számunkra. A
bevételbõl nemcsak a ballagó nyolcadi-
kosok tablója készülhet majd el, hanem
az iskola diákönkormányzata is gazdál-
kodhat. Köszönjük mindazok segítségét,
akik a bál megszervezésében és lebonyo-
lításában közremûködtek, s ezzel isko-
lánk valamennyi diákját támogatták.

Kiss Attila
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Piacalapú igazságszolgáltatás
Manapság a reformok virágkorát éljük.
Nincs az életünknek olyan területe,
amely ne változna, ne zökkenne ki az ed-
dig megszokott, normális mûködési
rendjébõl.
Viszont a reformnak gúnyolt, nagyon sok
kárt, hátrányt okozó központi döntések-
ben, törvénykezésben megfigyelhetünk
valamilyen aljas, ellenünk és a pénztár-
cánk ellen indított támadást.
Odafent szociális demagógia szintjén azt
mondják: „Átalakítunk úgy, hogy fizesse-
nek a gazdagok, s legyen könnyebb a
szegényeknek!”
A gázár brutális emelésénél el tudták ér-
ni, hogy aki valamilyen úton-módon jo-
gosult lett a kedvezményre, most örül,
hogy neki csak kisebb mértékben drágult
a gáz. Azonban amíg örül, hogy megúszta
a teljes áremelést, nem gondol arra, hogy
azért neki is többe kerül a fûtés. Másrészt
annak örül, hogy másoknak még többet
kell ezentúl fizetni, mint neki. Nos, ez az
öröm öncélú, hiszen attól senkinek sem
lesz jobb, hogy másoknak még rosszabb a
helyzete.
Az is egy meghatározatlan, nagyon zava-
ros gondolat, hogy ki ma Magyarorszá-
gon a „gazdag”.
Országos vezetõink elméje szerint gaz-
dagnak minõsül az a halvány gyenge kö-
zéposztály, aki havi fizetésébõl hónapról
hónapra valahogyan megél (mondjuk egy
tanár, köztisztviselõ vagy postai dolgo-
zó). Normális körülmények között e réte-
get nem nevezné senki gazdagnak, de
mert a kormányunk elherdálta az ország
vagyonát, a gazdaságát mélyrepülésbe

vitte, ezért elkezdte a reformnak gúnyolt
pénzbehajtását. Ha pedig pénzbehajtás-
ról van szó, ennek a kormánynak kifogy-
hatatlan a fantáziája. Mindig kitalálnak
valamit, amiért ezután majd fizetnünk
kell, és amit egyszer már megfizettünk az
adónkból.
Most egy szûz területet is pénzesíteni
akarnak, ez pedig az igazságszolgáltatás.
Eddig úgy volt, hogy a törvény elõtt min-
denki egyenlõ. Nos, eztán ha valaki kárt
okoz a másik embertársának, akkor meg-
egyezhetnek bírósági tárgyalás nélkül a
kártérítés összegében, és az ügy le van
zárva anélkül, hogy egyáltalán ügy lett
volna belõle. Arra hivatkoznak e reform
kiötlõi, hogy a bírósági döntésen kívüli
kártérítési megegyezés tehermentesíti az
igazságszolgáltatást, és pénzt lehet meg-
spórolni az államnak.
De már kirajzolódik a jövõ: az igazság-
szolgáltatás teljes átalakítása. Lesz a „fa-
pados” bírósági eljárás, ami eddig is volt,
hosszadalmas tárgyalásokkal, fellebbezé-
sekkel stb. Viszont, akinek elegendõ pén-
ze van, az már elsõ osztályú, luxus igaz-
ságszolgáltatást vehet igénybe. Csak né-
hány példa: egy úr haragszik a szomszéd-
jára, felgyújtja a házát. Azután elmegy a
leégett ház tulajdonosához egy ügyvéd,
sajnálkozását fejezi ki, hogy a haragosa
nem akarta annyira felgyújtani azt a há-
zat, csak egy kicsit. Megtörtént a baj,
most természetesen fizet a gyújtogató. S
az ügyvéd megkérdezi, mekkora összegre
tart igényt a leégett ház tulajdonosa. Õ
majd mond egy számot, ez az összeg már

másnap a markában lesz, s ezzel a dolog
meg nem történtté válik.
Egy másik lehetséges eset: Kovács úr na-
gyon haragszik az anyósára, ezért az
asszony kedvenc töltött káposztájába
mérget kever — természetesen tévedés-
bõl, nem szándékosan —, s ezt közli is a
családdal. A tisztes temetés után pedig
megkérdezi õket, mekkora kártérítésre
tartanak igényt a mama idõ elõtti elvesz-
tése miatt. Szépen meg fognak egyezni,
mert az asszonyt már föl nem támaszthat-
ják, a pénz pedig nagy úr, ráadásul mindig
jól jön.
Ha az ember belegondol az igazságszol-
gáltatás pénzesítésébe, további lehetsé-
ges fejleményeket is elképzelhetõnek
tart. Például azt, ha egy kábítószer-keres-
kedõ önként föladja magát, akkor ezzel a
cselekedetével a rendõrségnek megtaka-
rítja a nyomozási költséget, a tiltott szer
forgalmazásáért pedig havonta tisztessé-
ges összeget fizet be az államkasszába,
miközben tovább ûzi tevékenységét.
Egy gazdag elítéltnek módja lesz arra,
hogy ne kerüljön börtönbe. Alkalmaz egy
embert, aki helyette bevonul, és szépen
lecsücsüli azt a 4-5 évet. Már látom is ma-
gam elõtt az alábbi újsághirdetést az ál-
láskeresõ rovatban: „Munkatársat kere-
sek nyolcéves fegyházbüntetésem letöl-
tésére. Bérezés: megegyezés szerint.”
Innen már csak egy lépés, hogy bevezes-
sék a többlépcsõs bírósági ítélkezést.
Mondjuk, lesz a bírósági alapellátás, ami
minden állampolgár fölött állami pénzen
ítélkezik. Viszont lesz arra is lehetõsége
bárkinek, hogy jogbiztosítói tag legyen.
Aki belép egy ilyen rendszerbe, annak
külön felálló bíróság tárgyalja az ügyét.
Nem neki kell a bíróságon megjelenni, a
számára megfelelõ idõpontban a bírái
mennek el a lakására, vagy oda, ahová a
gyanúsított óhajtja. A bíróságnak pedig
természetesen nem a bûnözõ bûnösségét
kell megállapítania, hanem azt, hogy no-
ha „történt valami”, de ez alól milyen mó-
don hozhat felmentést.
Aki meg tudja fizetni elkövetett törvény-
szegéseit, annak egy haja szála sem gör-
bülhet, aki pedig nem tud fizetni, arra ke-
mény idõk köszöntenek. Magyarorszá-
gon volt már ilyen helyzet, a feudalizmus-
ban. Akkor is más bíróság ítélkezett a
jobbágyok felett, és más a nemesek felett.
Az 1848-as 12 pontban többek között a
törvény elõtti egyenlõséget követelték a
márciusi ifjak. Szép és nemes szándék
volt mindez. De lássuk be, az idõ már
meghaladta a márciusi ifjakat. A törvény
elõtti egyenlõségnél ma már célszerûbb a
piacalapú igazságszolgáltatás. Persze le-
het, hogy sokaknak ez nem tetszik, de ez
kit érdekel?

Borbély József

Kóbor lány
Megtaláltak egy 14 éves lányt a járõrök
január 10-én, 10.50 órakor. A lány két
napja ment el otthonról. A Hantos terü-
letén meglelt lányt seregélyesi otthonába
szállították vissza.

Sárgán virágzik
a tök…hukk…jaj

Ittas kerékpárossal szemben intézkedtek
a rendõrök január 10-én, 21.38 órakor. A
biciklissel szemben eljárás indult. 22.00
órakor Alsószentiván területén intézked-
tek ittasság miatt. A két, ellenõrzés alá
vont sofõrt közepesen ittasnak találták.
Január 10-én, 21.20 órakor egy személy-
autó vezetõjét találták ittasnak az ellen-
õrzést végzõ járõrök.

Indulatos italos

Január 10-én, 22.00 órakor bejelentés ér-
kezett, hogy egy cecei sörözõ pultosát egy
férfi pohárral fejbe vágta. Az adatgyûjtés
során megállapítást nyert, hogy két férfi
ment be a sörözõbe fél tíz körül, az egyi-
kõjük volt az elkövetõ. A pultost kórház-
ba vitték, sérülése nyolc napon belül
gyógyuló. A bántalmazót szintén kórház-
ba vitték, hogy ellássák a kézsérülését.
Társa nem sérült, róla azonban megálla-
pítást nyert, hogy a Fejér Megyei BV In-
tézet elrendelte az elfogását, ezért
börtönbe szállították, hogy megkezdje
jogerõsen kiszabott büntetését.

FM Rendõrkapitányság
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PRIKKELÉK GYILKOSAI
A HÁTTÉRBEN LAPULNAK?
A hét közepére, szerdára ígérte a DNS-elemzés végeredményét a
rendõrség, hogy a kiégett Mercedesben Prikkel Tamás és felesége
csontjait találták-e meg. Lapzártánkig erre nem került sor.

A nagy döbbenetet
kiváltott bûnügyben

egyre több a furcsaság
A mezõszilasi Prikkel házaspárt, mint is-
meretes, december 29-én, autójukkal
együtt rabolták el. A vállalkozót és nejét
utoljára annak az N. Józsefnek az udvará-
ban látták, aki tízmillió forinttal tartozott
Prikkelnek. Napokkal késõbb N. József
házától pár kilométerre megtalálták a
házaspár kiégett kocsiját, benne vélhetõ-
en emberi csontokkal. Azt csak a DNS-
vizsgálat tudja mindent kizáróan meg-
mondani, hogy kinek a csontjait találták
meg a Mercedesben. Ez a vizsgálat azon-
ban egyre csak húzódik…

Talán mégis élnek?
A bulvárlapokban is felröppent már a hír,
hogy talán mégis élnek Prikkelék. A fuva-
rosszakmában is erõsen tartja magát az a
vélemény, hogy Prikkel Tamás és felesé-
ge maguk, vagy specialisták segítségével
megrendezték a saját halálukat, miután a
férfi egyik régi, börtönbõl kiszabadult,
olajos üzlettársa megzsarolta és halálo-
san megfenyegette õket. Olyan hír is ke-
ring, hogy védett tanúkként rejtették el
õket a nemzetbiztonságiak. Ha ez így vol-
na, akkor valóban igen nagy ügyrõl van
szó. De az ügyben teljes a hírzárlat.
A kiszivárgott tanúvallomásokból is egy-
re inkább az derül ki, hogy Prikkelék va-
lódi gyilkosai nincsenek az eddig elfogott
hat gyanúsított között, hanem azok vala-
hol a háttérben lapulnak. A rendõrség a
nyomozás során többször is megváltoz-
tatja a letartóztatások minõsítését. N. Jó-
zsef ügyvédje szerint a személyi szabad-
ság megsértését azért módosították em-
berölés bûntett megalapozott gyanújára,
mert ha kényszer hatására is, de odahívta

Prikkeléket a házához. Szerinte ügyfelét
csalinak használták.
Ha ez bebizonyosodik, az is várható, hogy
id. N. Józsefet is hazaengedik az elõzetes
letartóztatása lejárta után.
Ha az derül ki, hogy nem Prikkelék földi
maradványai voltak a kiégett autóban,
akkor ugyan mi történt velük? Esetleg
nem is olyan néhány tízmilliós, „kisstílû”
tartozási ügyrõl lenne szó, mint az eddig
látszott?
Találgatásra ad okot, hogy valóban lehet-
séges-e olyan tûz egy kiégett autóban,
hogy csak néhány csont marad? Egy szak-
értõ érdeklõdésemre elmondta, hogy egy
benzinnel lelocsolt, kiégett autóban nem
létezik, hogy csak csontok maradjanak.
Az ember nem ég el, hiszen testének
90%-a víz, hanem a test összezsugorodik,
összeég.
Mint ismeretes a sajtóhírekbõl is, Prikkel
Tamás egy fuvarozócéget mûködtetett,
amelyben többnyire mezõszilasi sofõrö-
ket alkalmazott. Elsõsorban nemzetközi
áruszállítással foglalkozott. A kapcsolat-
rendszerét még a kilencvenes évek elején
alakította ki, amikor két évig speditõr-
ként dolgozott Stadler József akasztói
vállalkozónál. Stadler cégeinek Prikkel
szervezte a szovjet utódállamokba irá-
nyuló fuvarokat, de 1995 körül kilépett
tõle, és saját vállalkozásában végezte to-
vább — feltehetõleg még Stadlernél ki-
épített kapcsolatrendszerének segítségé-
vel — a fuvarszervezést.
A Népszabadság értesülése szerint
Prikkel Tamás még a kilencvenes évek
közepén egy olajügy miatt hónapokig
elõzetes letartóztatásban ült.
2000 áprilisában a Székesfehérvári Váro-
si Bíróság elsõrendû vádlottként jelentõs

értékre elkövetett orgazdaság miatt jog-
erõsen egyéves, kétévi próbaidõre felfüg-
gesztett börtönbüntetést szabott ki rá. Az
ítélet szerint két nagy értékû autót vett
magánszemélyektõl, miközben tudta,
hogy lopott jármûvekrõl van szó, sõt, a
budapesti Ecseri úti piacon hamis doku-
mentumokat is vásárolt a gépkocsikhoz.
Alig egy hónappal késõbb harmadrendû
vádlottként jogerõsen tíz hónapi börtönt
és húszezer forintos pénzbírságot kapott
bûnsegédként elkövetett, jelentõs kárt
okozó csalás miatt. Ezt a büntetést sem
kellett leülnie. Az ítéletben az áll, hogy
Prikkel a tartálykocsijaival végzett üzem-
anyag-fuvarozás során fiktív számlákat
bocsátott ki fantomcégek nevére, majd
bûntársaival együtt visszaigényelték az
áfát, az összegen pedig megosztoztak.
A Sárbogárdi Városi Bíróság 2002-ben
elsõ fokon egyéves börtönbüntetésre ítél-
te Prikkel Tamást közokirat-hamisítás
miatt, mivel a külföldi üzleteihez saját
maga hamisította a nemzetközi árufuva-
rozási engedélyt, amellyel egyébként
nem rendelkezett. A megyei bíróság
2004-ben másodfokon jelentõsen enyhí-
tette a büntetést: a vállalkozó 162 ezer fo-
rintos pénzbírsággal megúszta az ügyet.
Prikkelnek volt olyan esete is, amikor
nem ítélték el. Egy adócsalási ügyben bi-
zonyítottság hiányában felmentette a bí-
róság. 2007 õszén a Fejér Megyei Bírósá-
gon tárgyalják azt az ügyet, melyben
Prikkel Tamás elsõrendû vádlottja egy
több tízmillió forintos adócsalás miatt fo-
lyó büntetõpernek, amelynek vele együtt
tizenhét vádlottja van. Eddig úgy tûnik,
ezt az ügyet nélküle fogják tárgyalni.

Hargitai Lajos

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a
DNS-vizsgálat eredménye szerint a
Mezõszilasról eltûnt Prikkel-házaspár
földi maradványait találták meg a ki-
égett terepjáróban.

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 700 Ft
ARIEL 5 liter 2 féle 3.900 Ft
ARIEL Lenor 3,5 kg 2.000 Ft
SILAN 1 liter 380 Ft
PERSIL 3 liter 2.500 Ft
EÜ. PAPÍR 4 tekercs 70 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

ÓRIÁSI KABÁT- ÉS
ÖLTÖNY-CSEREAKCIÓ!
Most egy megunt  öltönyét, kabátját 10.000 Ft-ért beszámítjuk,
ha újat vásárol! Szövetkabátok (gyapjú), dzsekik, öltöny nagy választékban.
Ugyanitt:

FÜRDÕRUHA és FARMERVÁSÁR
Márkás fürdõruhák, úszók, bikinik,

farmernadrágok, ingek, dzsekik EXTRA méretben is!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. január 22., hétfõ, 8-14 óráig.
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SÁRBOGÁRD AZ ÛRBÕL
Az interneten, a Google Earth nevû prog-
ramban valóságos ûrutazási élményben
lehet részünk. Mûholdról egyre nagyobb
felbontásban nézhetjük a föld felszínét
úgy, ahogy az a világûrbõl látszik. Eddig
csak a repülõs videojátékokon keresztül
részesülhettünk abban az élményben,
hogy hatalmas hegyláncok közt száguld-
hattunk. Ma már megtehetjük azt, hogy
leereszkedünk a Grand Canyonba, a ne-
vadai sivatagba, vagy az Alpok folyók vág-
ta szurdokaiba, a Riviera homokjára, New
York utcáira, a tengeren egy óceánjáró
hajóra, vagy egy kis lakatlan szigetre.
Néhány hete már Sárbogárd is teljes rész-
letességgel megtekinthetõ itt, köszönhe-
tõen annak, hogy egyre több területrõl ké-
szül nagyfelbontású fénykép. Szépen ki-
rajzolódnak a város határában a Sárvíz ré-
gi kanyarulatai, és egészen közelrõl meg-
figyelhetjük a Bolondvár körüli sáncárko-
kat és a régi katonai objektumok nyomait.

No, és bárki megkeresheti ezen az égi tér-
képen azt a házat, amelyben lakik. A há-
zak ablakán betekinteni ugyan még nem
tudunk (mint azt tehetik már az amerikai
titkosszolgálatok), nem tudjuk leolvasni
az autók rendszámát sem, de láthatók az
autók, az emberek is az utcán apró
hangyákként, ami igazi szenzáció.
Ennek az égi térképnek gyakorlati haszna
is van számunkra. Egy segédprogrammal
pontos távolságok mérhetõk rajta. Mér-
hetõ egy telek hossza, megmérhetõ, hogy
pontosan hány méterre van a lakásunk a
munkahelyünktõl, iskolánktól, a vasútál-
lomástól. Navigációs térképként részletek

tölthetõk le egyes mobiltelefonokra. Az egyes térbeli pon-
tokhoz képeket, rajzokat, videofelvételeket is csatolhatunk,
és ezeket megoszthatjuk másokkal.
Íme, a térkép itt látható. Aki kíváncsi, számítógépére maga
is letöltheti a fenti programot. Biztos vagyok benne, hogy
belefeledkezik a látványba!
A kétdimenziós térkép elérhetõ: www.maps.google.com.
A háromdimenziós megjelenítéshez pedig segédprogramot
kell telepítenünk a www.earth.google.com oldalról.

Hargitai Lajos

Sárbogárd belvárosa ilyen fentrõl

Sárszentmiklóson a gabonatárolóval szemközti kanyarban éppen egy kisbusz kanyarodik

Az egyenes vonal a mai Sárvíz-csatorna.
A kanyargós pedig a több mint száz éve
lecsapolt régi meder, amiben még ma is

folyik a víz a szántóföldek alatt.
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Meghívó testületi ülésre
Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete 2007. január
19-én (pénteken), 9.00 órakor ülést
tart, melyre meghívom. Az ülés helye
a polgármesteri hivatal díszterme.

Napirend

1. Beszámoló a családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgálat mûködésérõl, sze-
mélyi és tárgyi feltételekrõl.

2. Víziközmûvek üzemeltetéséért fize-
tett 2006. II. félév bérleti díj felhaszná-
lásáról döntés.

3. Csók István utcai lakosok igénye be-
épített területek megvásárlására.

4. Vizsgálat a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában egész napos, iskolaotthonos
oktatás megszervezésérõl.

5. A pusztaegresi tagintézmény és a
sárhatvani tagóvoda átszervezési lehe-
tõségeinek vagy megszüntetésének vizs-
gálata.

6. Közoktatási Intézmény Fenntartó
Társulás alapítása, lehetõségének vizs-
gálata.

7. Vizsgálat a Sárszentmiklósi ÁMK
közmûvelõdési feladatának kiszervezé-
sérõl.

8. Mészöly Géza Általános Iskola, a
Szent István ÁMK és a Zengõ Óvoda
összevonásának vizsgálata.

9. Vizsgálat a Szent István ÁMK közre-
mûvelõdési feladatának kiszervezésé-
rõl.

10. Megtakarítási lehetõségek vizsgála-
ta a kihasználtság javításával.

11. Megtakarítási lehetõségek vizsgála-
ta a technikai és egyéb álláshelyek meg-
szüntetésével.

12. Költségvetési hiányt csökkentõ ja-
vaslat a polgármesteri hivatal létszám-
keretének csökkentésére.

13. Értékesíthetõ vagyontárgyak.

14. Döntés a sárbogárdi 5475 hrsz-ú és
az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételé-
rõl, illetve hasznosításáról.

15. A városi önkormányzat 2007. évi
költségvetésének tárgyalása (I. fordu-
ló).

16. Pusztaegresért Egyesület beszámo-
lója.

17. A közterületek használatának sza-
bályozásáról szóló 11/l997. (V. 21.) Ktr.
számú rendelet módosítása.

18. A 2006. évi költségvetésrõl szóló
11/2006. (III. 20.) Ktr. számú rendelet
módosítása.

19. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) Ktr. számú rendelet
módosítása.

20. A helyi képviselõk, bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl és a
mûködési feltételek biztosításáról szóló
40/2006. (XI. 2.) Ktr. sz. rendelet módo-
sítása.

21. A 2007. évi városi ünnepek és ren-
dezvények idõpontjainak és szervezõi-
nek meghatározása.

22. A hulladékgazdálkodási terv felül-
vizsgálata.

23. A hulladékgazdálkodási tervrõl szó-
ló 11/2005. (V. 3.) Ktr. számú rendelet
módosítása.

24 Tájékoztató a környezet állapotáról,
a város környezetvédelmi helyzetérõl.

25. A Szent István Általános Iskola
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.

26. Vételi szándék a sárbogárdi 2354/5
hrsz-ú ingatlan egészére, vagy a meg-
osztás után megmaradó részére.

27. Lóversenyfogadás és bukmékeri
rendszerû fogadás szervezésére pénz-
ügyminiszteri pályázat.

28. Mûvelõdési ház álmennyezetének
helyreállítása.

29. Közhasznú és közcélú foglalkozta-
tás létszámkeretének meghatározása.

30. Közmunkapályázaton való részvé-
tel.

31. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.

32. Beszámoló a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.

33. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:

1. Az önkormányzat részvételével mû-
ködõ gazdasági társaságok felügyelõ bi-
zottsági tagjairól döntés.

2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.

3. Fellebbezések.

4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

KÖSZÖNET
A Csipike Egyesület szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak, akik a
2006. évben támogatták a szervezetet,
ezáltal a környezetünkben élõ súlyo-
san, halmozottan fogyatékos gyerme-
keket nevelõ családokat.
Köszönjük az adófizetõ állampolgár-
ok által felajánlott 2005. évi adó 1%-át,
amelybõl szervezetünk részére
123.138 Ft került átutalásra. Az össze-
get, valamint az elõzõ évi maradványt
a fogyatékos gyermekek napközbeni
ellátására fordítjuk.
Fõ támogatónk volt a 2006. évben Sár-
bogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete. Támogatásukból
mûködésünket finanszíroztuk, vala-
mint fejlesztõeszközöket vásároltunk,
melyeket a családok számára térítés-
mentesen kölcsönzünk.
Név szerint szeretnénk köszönetet
mondani az alábbi személyeknek tá-
mogatásukért, együttmûködésükért:
Lepsényi Izabella, Winklmann Zsolt,
Baloghné Gyökér Szilvia (Alap),
Sohár István, Guszejnovné Boros Éva,
Szakács Benõné, Horváth István (mû-
velõdési központ), Schmidt Lóránd,
Németh Attila (Fagyöngy virágbolt),
Szakács Sándor.
Ezenkívül köszönjük minden polgár
támogatását, akik egyéb módon járul-
tak hozzá a környezetünkben élõ fo-
gyatékos gyermekek életének javításá-
hoz.
Támogatásukat a jövõben is szívesen
fogadjuk!

Adószámunk: 18491328-1-07.
Számlaszámunk:

58100013-10002900 (Sárbogárd
és Vidéke Takarékszövetkezet).

Csipike Egyesület

KÖZLEMÉNY
Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány ezúton is köszöni mindazok
támogatását, akik adójuk 1%-ának
felajánlásával alapítványunk mûködé-
sét segítették. Az így befolyt 115.339
Ft-ot a kuratórium az iskola és az óvo-
da bútorzatának felújítására használta
fel. Egyúttal szeretnénk arra kérni
minden pártolónkat, hogy a jövõben is
támogassanak bennünket adójuk 1%-
ával.

Alapítványunk számlaszáma:
11736051-20012508,

adószámunk: 18495504-1-07.
Minden adományozónknak és segí-
tõnknek ezúton is békés, sikerekben és
eredményekben gazdag, boldog új
évet kíván az

Alsószentiván Gyermekeiért
Közalapítvány kuratóriuma
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Kevesebb hiba, biztos gyõzelem

Toledo 2005—B. B. Truck 3-1 (1-1)
Vezette: Rohonczi R. Toledo: Csuti J.,
Csuti T., Bodoki, Orbán, Bánfalvi. Csere:
Barabás, Horváth I., Horváth Zs., Kiss A.
B. B. Truck: Meilinger, Balázs, Varga,
Sebestyén, Dobrovotzki. Csere: Simon,
Zádori.
Tapogatódzó játék az elsõ tíz percben.
Csuti J. négy ziccerhelyzetben hárított,
Meilinger is bizonyította képességeit. A
11. percben Zádori megszerezte a veze-
tést. A 16. percben egyenlített Barabás
révén a Toledo. Kihagyott helyzetekkel
indult a második félidõ. A 24. percben a
lesipuskás Barabás megszerezte a veze-
tést. A 33. percben Horváth Zs. bebiztosí-
totta a gyõzelmet. Sárga lap: Zádori.
Góllövõk: Barabás (2), Horváth Zs., illet-
ve Zádori.

A helyzeteket be kell rúgni!

Twister—Bad Boys 2-1 (0-1)
Vezette: Szakács I. Twister: Bodoki, Ba-
logh, Szabó, Kristóf, Katona. Csere: Bog-
nár. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Hajba,
ifj. Soós, Juhász Á. Csere: Juhász L.,
Tóth.
Négy nagy helyzet kihagyásával kezdett a
Bad Boys. A Twister támadgatott, de egy
láb mindig közbelépett. Így nem csoda,
hogy a 18. percben Juhász Á. megszerez-
te a félidõ egyetlen gólját. A második fél-
idõben is jeleskedett a Bad Boys a helyze-
tek kihasználásával. A 33. percben em-
berelõnybe került a Twister, ezt Bognár
ki is használta. A 36. percben Szabó állí-
totta be a végeredményt. Sárga lap: Ju-
hász L. Piros lap: Juhász L. (2 perc). Gól-
lövõk: Bognár, Szabó, illetve Juhász Á.
A mérkõzés lefújása után a Bad Boys
óvást nyújtott be. Az óvást a szervezõk
hétfõn este tárgyalják.

Biztos gyõzelem

Miklós-Cece—Vasutas 7-0 (3-0)
Vezette: Tóth I. Miklós-Cece: Takács,
Kiss P., Klazer, Kiss J., dr. Erdélyi. Csere:
Démuth, Farkas, Kokics, Varga. Vas-
utas: Guszejnov, Czeiner, Bozsoki, No-
vák, Freschli. Csere: Babitz.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, amikor dr.
Erdélyi „beköszönt” a Vasutasnak. Tá-
madott a Vasutas, Takács védéseinek
tapsolt a közönség. A nagy akarásnak
nyögés lett a vége, mert a vidéki csapat
újabb góllal biztos vezetést szerzett. A
második félidõben pattanásig feszültek
az idegek egyes játékosoknál, de miért?
Összeesett a Vasutas játéka, sorba érte el
a góljait a Miklós-Cece. Gyõzelmükhöz
kétség sem fért, akár kétszámjegyû is le-
hetett volna, ha minden helyzetet kihasz-

nálnak. Góllövõk: dr. Erdélyi (4), Kokics
(2), Kiss J.

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem

Extrém—Magnum 1-2 (1-0)

Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös,
Roszkopf, Dévényi, Hajnal, Horváth D.
Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás.
Magnum: Györök, Vinklmann, Csendes,
Lakatos, Bor. Csere: Csõgör, Mádi, Má-
té, Mihalkó.
Látszott, hogy a mérkõzésnek volt tétje,
hiszen vagy nagyon elmegy a mezõnytõl
az Extrém, vagy szorosabbá válik az
elõny. Jó iram, taktikus elképzelések az
Extrém részérõl, melynek eredménye-
ként a 10. percben megszerezték a veze-
tést. Ez reális eredmény volt az elsõ félidõ
végén. A második félidõ 3. percében egy
pillanatra kihagyott az Extrém védelme,
Bor nagy gólt lõtt. Ha lehet, még élén-
kebb lett a mérkõzés. Két kapufát is lõtt
az Extrém. Gyõzelemre játszott mindkét
csapat. Támadást támadás követett. A
végén megint kihagyott az Extrém, és La-
katos megszerezte a vezetést, mint ké-
sõbb kiderült, e találat volt a gyõztes gól.
A régi szép napokra és sportversenyekre
emlékezve, a mérkõzést jelenlétével
megtisztelte Õrsi Emil sporttársunk.
Sárga lap: Pálinkás. Góllövõk: Roszkopf,
illetve Bor, Lakatos.

A végén beindult a gõzhenger

Vidámfiúk—Pusztaegresi Fiúk
6-1 (2-1)

Vezette: Tóth I. Vidámfiúk: Kovács,
Nyári, Huszti L., Horváth, Keresztyén.
Csere: Huszti R., Oláh. Pusztaegres: El-
lenbruck, Batári, Magyarósi, Kolonics,
Fodor. Csere: Bosnyák, Holcz, Magyar,
Õri Cs.
Meglepetésre a Pusztaegres szerzett ve-
zetést. Hiába támadott többet a Vidámfi-
úk csapata, nem összpontosítottak elég-
gé, inkább a veszekedésé volt a fõ hang-
súly. Végül a cserék után megtört a jég és
némi elõnnyel zárta az elsõ félidõt. A má-
sodik félidõben is nehezen adta meg ma-
gát a Pusztaegres, de a végén minden be-
jött a keresztúriaknak. Nehéz a kötelezõ
gyõzelem? Góllövõk: Keresztyén, Huszti
R., Horváth (3), Kovács, illetve Batári.

Lelépte az Enying a KIKÉT

Sárkeresztúr KIKE—Enying
4-8 (3-4)

Vezette: Szakács I. Sárkeresztúr KIKE:
Plézer, Szauervein, Hajdinger, Madár,
Sütõ. Csere: Visi, Viola. Enying: Varga,
Csányi, Pudelka, Nagy, Körmendi II.
Csere: Körmendi I., Petõ, Krizsán.

Nem úgy indult a mérkõzés, hogy enyingi
gyõzelem fog születni, hiszen a KIKE
már 3-1-re vezetett az elsõ félidõben. De
jött a fordulat! Rá sem lehetett ismerni a
múlt heti enyingiekre, mert elõbb egyen-
lítettek, majd átvették a vezetést. Jól jött
a szünet mindkét csapatnak, mert hatal-
mas iramot diktáltak. A második félidõ
elején még egyenlített a KIKE, de itt elfo-
gyott a tudomány, mert az ellenfél állva
hagyta õket. Teljesen megérdemelt az
Enying gyõzelme. Nem emlékszem, hogy
a KIKE mikor kapott nyolc gólt. Gól-
ratörõbb játékának köszönheti a három
pontot az Enying. Sárga lap: Madár, illet-
ve Pudelka. Góllövõk: Madár, Sütõ (2),
Hajdinger, illetve Pudelka, Krizsán (2),
Körmendi II. (2), Petõ.

Küzdelem a javából

Krencz-nagyker—Taki Team
3-1 (0-0)

Vezette: Tóth I. Krencz: Pálinkás, Si-
mon, Ragyamóczki, Somogyi, Gyenis.
Csere: Schneider, Petrovics, Vámosi.
Taki Team: Rohonczi G., Rohonzi M.,
Lakatos, Zobák, Geiger. Csere: Vörös.
Az elsõ félidõben nem bírt egymással a
két csapat. Váratlanul fordult a kocka,
mert a Taki Team hagyta ki a nagyobb
helyzetet. Már csak az volt a kérdés, hogy
mikor rúg gólt a Taki Team. A Krencz-
játékosai is jeleskedtek a helyzetek kiha-
gyásában, mert nem találták a kaput. A
második félidõben bejött a várva várt gól
a Taki Team-csapat jóvoltából, majd egy-
más után három nagy helyzetet kihagy-
tak. Ez fordulópont volt a mérkõzésen.
Az elfáradó Taki Team védelme össze-
hozta az egyenlítõ gólt. A több cserével
rendelkezõ Krencz-csapat újabb 2 góllal
a maga javára fordította a mérkõzés
eredményét. Góllövõk: Somogyi (2),
Gyenis, illetve Zobák.

Helytállt a vesztes

Légió 2000, Fair Bútor—Spuri
4-2 (3-2)

Vezette: Szakács I. Légió: Vadász, Né-
meth, Csuti, Szilágyi Cs., Egei Zs. Csere:
Csizmadia, Egei J., Horváth, Huszár,
Rozgonyi, Szilágyi F. Spuri: Németh,
Kiss I., Huszár T., Huszár L., Bereczki.
Csere: Kiss J., dr. Roshdi.
Elsõsorban Németh kapus teljesítmé-
nyén múlott, hogy nem született nagyobb
arányú gyõzelem. A 9. percben talált ka-
puba a listavezetõ. Az újabb gólhoz kel-
lett a Spuri segítsége is. Szöglet után jött a
harmadik találat. Nem adta fel a Spuri,
mert gólt is lõtt egymás után, ezzel szo-
rossá tette a mérkõzést. A második félidõ
meddõ Légió-mezõnyfölénnyel telt, bár a
Spurinak lehetõsége lett volna az egyenlí-
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tésre. Jött a 35. perc, mely megpecsételte
a Spuri sorsát. Igaz, a gyõzelem megvan,
de sokkal jobb játék várható el a Légiótól.
Sárga lap: Egei Zs. Góllövõk: Németh,
Huszár T. (öngól), Egei J., Rozgonyi, il-
letve Huszár L. (2).

Betliztek a sztárok

Memphis Plusz—DKS 4-6 (0-4)
Vezette: Tóth I. Memphis: Szilágyi,
Herczeg, Takács, Fodor, Simon. Csere:
Lóth, Molnár, Szabó. DKS: Somogyvári,
Kelemen, Domján, Kassai, Kovács. Cse-
re: Szabó.
Az elsõ félidõben igencsak meglepte játé-
kával a Memphist a DKS. Nem találta a
játék ritmusát a Memphis, így nem meg-
lepetés a DKS négygólos elõnye, amely
kispályán ritkán hozható be. Somogyvári
jól helyettesítette a kapuban Supliczot. A
második félidõ elején szépített a Memp-
his, de rá egy percre megint négy lett a kü-
lönbség, mert a DKS is rúgott egy gólt.
Szabó szépített, Kassai ismét helyre tette
a különbséget. Ezután a Memphis percei
következtek, de késõ volt a hajrá. A jól
játszó DKS megérdemelten nyerte a
mérkõzést. Sárga lap: Szilágyi. Góllövõk:
Simon, Szabó Gy. (2), Molnár, illetve
Kelemen, Kassai (4), Kovács.

Idõben jött gyõzelem

OMV—Arsenal 5-2 (2-0)
Vezette: Szakács I. OMV: Halasi, Zse-
bõk, Lengyel, Domján, Killer. Csere:
Nagy. Arsenal: Haray, Veres G., Derecs-
kei, Lukács, Kiss R. Csere: Veres P., Ér-
sek, Máté.
A 16. percig jól tartotta magát az Arsenal.
Ekkor megkapták az elsõ gólt, és a csapat
elvesztette önbizalmát. Még egy újabb
gól, és vége az elsõ félidõnek. A szünet-
ben rendezték soraikat az Arsenal játé-
kosai, így a második félidõ elején szépí-
tettek, de jött Zsebõk, és újból kettõ a kü-
lönbség. Máté szépített, megint jött
Zsebõk, utána Lengyel. Ezzel beállt a
végeredmény. Az OMV nem tudta meg-
ismételni múlt heti formáját, de az utolsó
két mérkõzésen rúgott 14 gól önmagáért
beszél. Sárga lap: Derecskei. Góllövõk:

Nagy, Killer, Zsebõk (2), Lengyel, illetve
Veres P., Máté.
A szervezõbizottság a Bad Boys által be-
nyújtott óvást megtárgyalta, és azt eluta-
sította. A játékvezetõ személyét érintõ
észrevételüket a mérkõzés megkezdése
elõtt kellett volna közölni. Olyan hibát,
mely az eredményt befolyásolta volna,
nem követett el. A versenykiírás XIV. fe-
jezet egyik pontja sem felel meg az óvás
tárgyának.

— G. F. —

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 8 2 2 38-22 26
2. Magnum 8 1 3 39-31 25
3. Flamengó 6 3 2 32-27 21
4. Enying 6 1 5 46-38 19
5. DKS 6 1 5 44-43 19
6. Sárkeresztúr KIKE 5 3 4 42-36 18
7. Memphis Plusz 4 4 3 29-27 16
8. Krencz-nagyker 5 - 7 37-33 15
9. OMV 5 1 6 43-42 13
10. Taki Team 2 2 8 27-45 8
11. Arsenal - 2 10 15-49 2
Az OMV összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
26 gólos: Bor József (Magnum), 14 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 13 gó-
los: Vértes Gábor (Flamengó), Lengyel
László (OMV).

Fair bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 10 1 1 69-11 31
2. Twister 7 3 1 42-17 24
3. Miklós-Cece 7 2 3 54-33 23
4. Toledo 2005 10 2 - 51-21 22
5. Vidámfiúk 7 1 4 44-41 22
6. Haladás 7 - 4 44-21 22
7. B. B. Truck SE 3 1 8 22-44 10
8. Spuri 3 1 8 19-47 10
9. Pusztaegresi Fiúk 2 1 9 22-44 7
10. Bad Boys 3 - 9 23-42 6
11. Vasutas - - 12 16-77 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményébõl 3 pont
levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levonva.

A góllövõlista állása
26 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), 21 gólos: Kristóf Gábor (Twister),
20 gólos: Horváth János (Vidámfiúk).

SAK-hírek
Elkezdõdött a tavaszi forduló az NB
III-as bajnokságban játszó csapatoknak.
A hazai csapat nem a legszerencsésebben
kezdett, az eddig veretlen Balatonfüred
csapatával játszott január 13-án. A páro-
sok mérkõzésénél még lépést tudtak tar-
tani a hazaiak a vendégekkel, mert a Lo-
vász L.—Dörögdi G. páros nyerte a mér-
kõzését, a két Papp azonban veszített. Az
egyéni mérkõzések során a vendégek jó
játékkal sorban nyerték a mérkõzéseket,
egyedül Lovász Lajos nyert egy mérkõ-
zést, a többi játékos csak szetteket tudott
nyerni. Papp László, ifj. Papp László,
Dörögdi Gábor és Kasza Tamás is min-

den mérkõzésüket — igaz, néhol szoros
játszmákban — elveszítették, így alakult
ki a 16-2-es végeredmény Balatonfüred
javára.
A következõ mérkõzésre szintén hazai
asztalok mellett kerül sor, a Csákvár csa-
pata látogat Sárbogárdra január 27-én,
11 órakor.
Minden érdeklõdõt és szurkolót vár a

SAK csapata

Beszélgetés
Találkoztam egyik ismerõsömmel az ut-
cán:
— Te, borzasztó, ebben az országban
mindenki csal!
— Te is? — kérdezem.
— Persze, mert másképpen nem tudok
megélni.
— Ne törõdj vele, a milliárdosok is csal-
nak.
— De õk azért, hogy növeljék a vagyonu-
kat.
— És ha rajtakapnak?
— Engem megbüntetnek, mert én nem
tudok megvenni senkit.

A sztrádaépítés
a jobb jövõ záloga

— A sztrádát külföldiek építik dupla
áron, üzemeltetik drágán, hogy sok hasz-
nuk legyen.
— Akkor nekünk mi marad? — kérdem.
— A leragasztott vignetta.

Régi mondás

A politika a hazugság mûvészete. Nálunk
virtuózok mûvelik.
— Új kormánynegyedet kell építeni.
— Miért? — kérdem.
— Hogy a minisztériumok épületeit el le-
hessen adni.
— És addig hol fogunk dolgozni?
— Semmi az egész, az eladott épületeket
a kormány bérbe veszi.
— Ameddig az újak fel nem épülnek?
— Nem csak addig, tovább is.
— Akkor mi értelme az egésznek?
— Gondolom, az, hogy ne csak két mi-
niszter legyen milliárdos.
— Mi van Sólyom László köztársasági el-
nök politikai tisztánlátásával?
— Miért?
— Nem fogott kezet Fekete Jánossal.
— Nem is érdemelte volna meg.
— De utána sajnálkozását fejezte ki és ki-
jelentette, hogy most már kezet fogna.
— A sólyomszembe is berepül néha
egy-egy kis bogár.
— Hallottad, tavasszal lemond a
Kuncze?
— Ezért áll olyan gyenge lábakon az
SZDSZ?
— Bizony, de már kapott orvosságot a
Strabagtól, több millió eurót.
— Te, ez nem vesztegetés?
— Nem, orvosi gyógykezelésre kapta.
— Hogyhogy, talán csak nem beteg?
— De, erõsen Kóka-dozik.

L. Gy.
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Az ellenálló „egyházfejedelem”
Negyven éve halt meg Otto Dibelius berlini püspök

A 20. századi kereszténység egyik leg-
markánsabb vezetõ egyénisége, Dibelius
berlin-brandenburgi evangélikus püspök
halálának negyvenedik évfordulójára
emlékezünk: 1967. január 31-én halt meg
nyolcvanhét évesen, szülõvárosában,
Berlinben. Ki volt ez az ember, hogy egy
magyarországi kalendáriumban is meg-
emlékezünk róla?
„Soha nem hallgatom meg magamat a rá-
dióban; elviselhetetlennek tartom a han-
gomat” — ezt válaszolta egy újságírói
kérdésre, miután a túlzsúfolt berlini Ma-
rienkircheben éppen egyik prédikációját
tartotta a Beszédek egy szétszakított város-
hoz címû igehirdetés-sorozatban.
Hangját mások sem bírták „elviselni”. A
Weimari Köztársaság urai azért nem,
mert az 1918-as forradalom után Dibe-
lius úgy látta, hogy az egyháznak kell az új
világot felépítenie, mert a vallástalan ál-
lam erre nem képes. A nemzetiszocialis-
ták azért nem, mert Dibelius elvitatta tõ-
lük azt a jogot, hogy õk írják elõ az egy-
háznak, hogy a papjai mit prédikáljanak
vasárnaponként. Hitler azért nem, mert
hatalomra jutása után elsõ birodalmi
gyûlését a potsdami helyõrségi templom-
ban akarta megtartani, de nem számolt a
püspök ellenállásával, aki megtagadta a
templom ilyen célokra történõ használa-
tát. Kerrl birodalmi vallásügyi miniszter
sem, akinek hajszálhíján sikerült kon-
centrációs táborba juttatni a püspökét.
Grotewohl, a kommunista miniszter sem,
akinek Dibelius a szemébe mondta, hogy
az egyház nem kíván az ifjúságnak olyan
„erkölcsi” nevelést, amelynek alapja a di-
alektikus materializmus. A Német De-
mokratikus Köztársaság hatalmasai sem,
amikor a bátor püspök a nyilvánosság
elõtt kifejtette nekik, hogy olyan ember-
gyûlölõ totális rendszert építettek föl,
amelynek a keresztények — hitüknél fog-
va — nem kötelesek engedelmeskedni!
Amikor 1961-ben fallal vágták ketté a fõ-
várost, s ezzel együtt Dibelius tartományi
egyházát is, megtiltották neki, hogy az
egyháza „keleti” felét még csak püspöki
minõségben is meglátogassa. Háromszor
volt börtönben, számtalanszor letartóz-
tatták mindkét diktatúrában, többször
feljelentést tettek ellene, „atom”-püs-
pöknek gúnyolták, hazaáruló reakciós-
nak kiáltották ki, akit egy miniszter sze-
rint legjobb lenne teljesen kivonni a for-
galomból. Egyik unokája mondta el, hogy
nagyapja ezért soha senkire nem haragu-
dott. Viszont így hangzott sziklaszilárd
hitvallása: „Az az egyház, amelyik nem
meri Isten igéjét a mindenkori államha-
talom szemébe mondani, nem érdemli
meg, hogy Luther Márton egyházának
nevezze magát!” A mondat hallatán szin-
te borsódzik az ember háta, hiszen azok-

nak a diktarúráknak nem voltak gátlása-
ik, ha egy ember félretételérõl, sõt, eltün-
tetésérõl volt szó!
Dibelius püspök hangját azonban az egy-
házban sem volt mindig könnyû elviselni.
Két év leforgása alatt öt kiadást megért
könyve, Az egyház évszázada teljesen fel-
kavarta a kedélyeket, és különösen a libe-
rálisokat háborította fel. Sõt, még Karl
Barthot, a dialektikus teológia svájci kép-
viselõjét is, aki a szerzõnek „triumfalista
egyházfelfogást” vetett a szemére. Dibeli-
us Az állam határai címû könyvében —
igazi „porosz protestánsként” — kifejtet-
te felfogását az egyház önállóságáról az
egyre inkább totálissá váló világban, s
hangsúlyozta az egyház semmi mással
nem helyettesíthetõ szolgálatát. „Anyagi
hatalmával az állam mindig is gyõzedel-
meskedik az emberek fölött és fenyegeti
legalapvetõbb emberi jogaikat. Mert
ahol totális függõség van, ott veszélybe
kerülnek az emberi jogok” — szögezte le
szinte prófétai éleslátással. De nem ka-
pott tapsot a Német Hitvalló Egyházban
sem, amikor kiharcolta, hogy — kollektív
vezetés helyett — püspöki rangja legyen
az egyház vezetõjének, s ezt a posztot õ
akarta betölteni elsõként. Barátai akkor
sem álltak osztatlan egységben az olda-
lán, amikor 1945-ben, hosszas huzavona
után, maga fogalmazta meg a késõbb
„Stuttgarti bûnvallás” néven elhíresült
nyilatkozatot, amelyben a német evangé-
likus egyházak töredelmesen bevallották,
hogy nem álltak ellen a nemzetiszocialis-
ta terrornak, és cinkosok módján hallgat-
tak a sok jogtalanság láttán. Azért is so-
kan támadták az egyházban, mert Dibe-
lius püspök a keletnémet politikai rend-
szert, mint embertelen terrorintézményt,
teljességgel elvetette. Szerinte a nemzeti-
szocialista és a kommunista rendszernek
a közös gyökere az embert megvetõ tota-
litarizmusban van. Ezért az egyháznak
mindent el kell követnie, hogy a megkín-
zott, meggyötört embereknek védõ ott-
hont tudjon nyújtani, és õrzõ menedék le-
gyen a számukra.
Politikus volt ez a bátor kiállású püspök?
Egyáltalán nem. De olyan korban élt — a
berggravok, ordassok kortársaként —‚
amikor két, sõt három embertelen rend-
szerrel szemben kellett megvédenie egy-
háza jogait, integritását, és meg kellett ta-
lálni a módját, hogy feladatát minden
akadályoztatása ellenére hûségesen elvé-
gezhesse. Ahogy azt prédikációs kötete
címében is vallotta, neki Ellentétek fe-
szültségében kellett élnie, dolgoznia. Lel-
ki adottságainál fogva inkább lelkipász-
tor volt, akinek az egyes ember is fontos
volt. Hivatalában bújtatott a háború vé-
géig két „nem árja” munkatársat, meg-
mentve ezzel az életüket. Megértéssel

volt papja iránt, aki állítólag csak a prágai
békekonferenciában vélte megtalálni a
boldogságát. Thälmann kommunista ve-
zért Hitlerék börtönében is meglátogat-
ta. Unokája bevallása szerint soha nem
tévesztette szem elõl a családját, gyerme-
keit, unokáit, és egy életen át siratta a há-
borúban elvesztett két fiát. Az Egy keresz-
tény mindig szolgálatban van címû önélet-
rajzi írásában tucatjával sorolja föl azokat
a segítõ lelkipásztori eseteit, melyekben
az emberi nyomor és tudatlanság ellen
vette fel a harcot. Esetei leírásában min-
dig kerülte a kioktató, bántó hangnemet,
és soha nem tetszelgett az ítélõbíró szere-
pében — pusztán csak segíteni akart, a
krisztusi szeretet által ûzötten.
Dibelius mindennél fontosabbnak tartot-
ta és rajongásig szerette az egyházat.
Amikor egyházi emberek támadták meg,
mert állítólag féltették tõle az egyházat,
akkor így vallott egy viharos zsinati gyûlé-
sen: „Az egyházért éltem. Hiszem és val-
lom, hogy ez a látható egyház, amelyet Is-
ten az életem és a munkám számára aján-
dékul adott. Hiszem, hogy Isten ezt az
egyházat nem hagyta el. Akik majd utá-
nam jönnek, gondoljanak az egyház fel-
adatára, és soha ne akarjanak mások len-
ni, mint annak az egyháza, aki értünk fe-
szíttetett meg, és fel is támadt.”
Dibelius püspök meglehetõsen korán
vált a világkereszténységben otthonosan
mozgó, nagy tiszteletnek örvendõ egy-
házfõvé. Részt vett az 1910-es híres misz-
sziói konferencián Edinburghben, az
1925-ös, Söderblom svéd püspök által
összehívott, Gyakorlati kereszténység ne-
vû konferencián Stockholmban, 1927-
ben a Hit és Egyházszervezet gyûlésén
Lausanne-ban és az Egyházak Világtaná-
csa amszterdami alakuló konferenciáján
1948-ban. Szavának mindenütt súlya volt,
állásfoglalásai mindig kihívást jelentet-
tek. Õ volt az elsõ német evangélikus püs-
pök, aki 1956-ban a pápánál járt, és a dá-
niai Nyborgban már 1959-ben javasolta a
késõbb valóban létrejött Európai Egyhá-
zak Konferenciájának megalakítását.
Nyolc egyetem tüntette ki díszdoktorátu-
si címmel azt a hitvalló püspököt, aki hét
éven át volt az Egyházak Világtanácsa el-
nökségének tagja, és tizenkét éven át állt
a Német Evangéliumi Szövetség (EKD)
élén mint annak vezetõ püspöke.
Szerénysége és hûsége már akkor is meg-
mutatkozott, amikor halála elõtt huszon-
öt évvel így rendelkezett: „A temetési
prédikátorom ne mondjon rólam többet,
mint hogy az én Uramnak, Jézus Krisz-
tusnak akartam szolgálni, s hogy egész
életemben a vámszedõvel könyörögtem:
Isten, légy irgalmas hozzám!”

Gémes István
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Olvassunk
egymásnak!

A magyar kultúra napja
alkalmából felolvasást
rendezünk a Madarász

József Városi Könyvtárban.
2007. január 27-én, szombaton

alsó tagozatosoknak
délelõtt 9 órától,

felsõ tagozatosoknak és
felnõtteknek délután 13 órától.

Ebben az évben Mikszáth Kálmán szü-
letésének 160. évfordulóját ünnepeljük.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és
szüleiknek, ismerõseiknek, pedagógu-
soknak a jelentkezését, akik szívesen
vállalják, hogy Mikszáth Kálmán mû-
veibõl egy 2-3 perces részletet közön-
ség elõtt felolvassanak.
További információ a városi könyvtár
gyermekrészlegében kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2007. január
23.
Minden résztvevõ emléklapot kap.

GONDOLATOK
a Himnuszról

A Himnuszról a hazaszeretet, az embe-
rek összetartása, a hõsök nevei, tettei jut-
nak eszembe. A mai emberek már nem
igazán énekelik a magyarok himnuszát,
helyette inkább nevetnek. Szeretném, ha
az emberek szokása ezzel kapcsolatban
megváltozna. Szeretném, ha a magyarok
egyre többet énekelhetnék a világ népei
elõtt. Kicsit szomorkás a stílusa, de büsz-
ke vagyok hazámra, hõseire.

Hajba Norina

A himnuszunkról az jut eszembe, hogy
hány ember áldozta fel magát a honért. A
Himnusz igaz, hogy nagyon szomorú, de
amikor énekeljük, mindig eszembe jut,
hogy mennyi idõn keresztül lett ilyen az
ország, amiben mi élünk. Mindig büszke-
séggel tölt el, ha más nemzetek elõtt éne-
kelhetjük, és azt mondhatjuk, hogy ez a
mi himnuszunk.

Tóth Enikõ

Szerintem a Himnusz Magyarországért
szól. Mikor 2007-ben, szilveszterkor el-
énekeltük, az volt a legszebb. Amikor a
magyar vízilabdacsapat nyert egy Euró-
pa-bajnokságot, akkor is büszke voltam a
Himnuszra és a csapatra. Sajnos mosta-
nában nem nagyon énekelik a Himnuszt.

Anonymus

Sokszor elcsodálkozom, hogy vannak,
akik a Himnusz hallgatása közben rágóz-
nak, köpködnek, szitkozódnak. Szerin-
tem ez tiszteletlenség, mert a becsületes
harcosok nélkül, akik a hazáért harcol-
tak, még mindig elnyomásban, szegény-
ségben élnénk. Legalább annyit megér-
demelnek ezek a hõsök, hogy 2-3 percet
vigyázzba állva végighallgassuk a magyar
nép himnuszát.

Pál Tibor

A magyar himnusz sok nagyobb ország
himnusza mellett sem kicsinyül el. A ma-
gyar himnusz számomra a legszebb him-
nuszok közé tartozik. Mikor meghallom,
a magyarok keserves múltjára gondolok.
Szeretem, amikor a Himnuszt énekelik
kézilabda, foci elõtt, mert ilyenkor arra

gondolok, hogy mennyi sportágban jók a
magyarok, és büszke vagyok arra, hogy
magyar vagyok.

Zádori Fruzsina

Az én véleményem szerint a magyar him-
nusz a legszebb, legszívhezszólóbb. Nem-
csak azért, mert ez a hazám, hanem azért
is, mert egy történetet mesél el, mégpedig
a magyarok múltját.

Szakács Andrea

Szerintem a zenéje komoly hangulatot
teremt. Ha meghallom, elszomorodok, és
az jut az eszembe, hogy mi történt akkor,
amikor ez a mû keletkezett, hogyan jutott
eszébe Kölcsey Ferencnek pont ez a szö-
veg. Nekem a következõk hiányoznak a
versbõl más nemzetek himnuszaihoz ké-
pest: a zene nem vidám; a szövegben csak
szomorú dolgokat említ meg a költõ. Ha
meghallom, az jut az eszembe, amikor
apa szilveszterkor megfogja a kezem, és
végre együtt lehetünk.

Szûr Kitti

A Himnusz számomra a múlt, a jelen és a
jövõ, mert ha a Himnusz ilyen sok idõt és
megpróbáltatást kibírt, akkor remélem,
hogy még több évet, évtizedet, évszáza-
dot, esetleg évezredet is kibír, és majd
3900-ban is az „Isten áldd meg a magyart”
nyitja meg az ünnepeket…

Vinklmann Gréta

Szeretek Himnuszt mondani, fõleg verse-
nyeken. Szerintem egy szép költemény,
sõt még annál is jóval több. Egy furcsa, de
megszokott érzés fog el, mikor meghal-
lom a dallamát. Határozottabbnak érzem
magam. Nem hétköznapi zene, az biztos.
Mikor iskolai ünnepségeken megszólal, a
többieket nem érdekli, mert nem tartják
fontosnak. Rengeteg ember szégyelli a
magáénak vallani, pedig az övék is.

Takács Anna

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be nemzeti imánkat, a Himnuszt.
Ezért is ünnepeljük a magyar kultúra napját minden évben ezen a napon. A
Petõfi Sándor Gimnázium 6. osztályos kisgimnazistái ének—zenetanáruk,
Jákob Zoltán kérésére papírra vetették érzéseiket, gondolataikat a Him-
nusszal kapcsolatban. Íme néhány fogalmazás.

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁS

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, Ady E. út 162.)
RUHAADOMÁNY-

OSZTÁST SZERVEZ
2007. január 19-én,

pénteken, 9—11 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat

hozzanak magukkal!)
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Lecsós karajszelet

Hozzávalók: 6 szelet karaj, 1 fej vörös-
hagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1
evõkanál paradicsompüré, só, õrölt bors,
zsír, pirospaprika.

Elkészítése: a karajszeleteket kiklop-
foljuk, sózzuk, borsozzuk. A felheví-
tett zsíron hirtelen átsütjük mindkét
oldalát. Kiszedjük a zsírból, félre-
tesszük. A megtisztított, apróra vágott
vöröshagymát a visszamaradt zsíron
megpároljuk. Kevés vízzel szétrotyog-
tatjuk. Rátesszük a felkarikázott para-
dicsomot, paprikát és a paradicsom-
pürét. Ráhelyezzük a hússzeleteket,
felöntjük vízzel, ha szükséges, még
fûszerezzük, és készre sütjük. Köret-
nek burgonyapüré vagy rizs illik hozzá.

Szûzpecsenye
aszaltszilva-kompóttal

Hozzávalók (4 személyre): 1 db szûz-
pecsenye (esetleg 50 dkg comb), 10 ma-
gozott aszalt szilva, 2 evõkanálnyi cukor,
bors, 1 evõkanálnyi olaj, 1 dkg vaj, só, 1
fej hagyma, 2 savanyú alma, 1 citrom,
0,5 teáskanálnyi kakukkfû, 1 dl tejszín.

A húst felszeleteljük kb. 3 cm vastagsá-
gú darabokra és letöröljük papírtörlõ-
vel. Az aszalt szilvát feldaraboljuk, és
10 percig fõzzük 2 dl cukros vízben.
Megborsozzuk a hússzeleteket és 1
percig a vaj és az olaj — jól felmelegí-
tett — elegyében megpirítjuk. Majd
közepes hõmérsékleten tovább sütjük
oldalanként 3-4 percig, hogy épp átsül-
jenek. Ha kész, külön tányérra kiszed-
jük, megsózzuk és letakarjuk fóliával.
A hagymát felaprítjuk és megpirítjuk a
serpenyõben maradt zsiradékban. Az
almát felvágjuk gerezdekre, és 1 teás-
kanálnyi finomra reszelt citromhéjjal,
az aszalt szilvával, a kakukkfûvel és fél
dl szilvalével (amiben fõttek) hozzá-
adjuk a hagymához, és lassú tûzön fõz-
zük még 5 percig. Végül felöntjük a
tejszínnel, és addig fõzzük, amíg kré-
mesen sûrû nem lesz. Tálaláskor a
kompót kerüljön a tányér aljára, arra
tegyük a hússzeleteket, és kínáljunk
mellé kenyeret.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Tudod-e, hogy mitõl van a földrengés?

A szilárd földkéreg alatt a Föld képlékeny anyaga állandó, lassú áramlásban van.
Ha ezek az áramlások találkoznak egymással, vagy szilárd kéregnek ütköznek,
megrendül a Föld. Az óriási Földnek ez csupán apró mozgás, mégis a felszínén há-
zak omlanak össze. Vannak állatok, például a madarak, amelyek elõre megérzik a
földrengést.

Tudod-e, hogy mi a gesta?

Középkori történeti mûfaj, latin nyelven íródott. Valamely történeti személy, ural-
kodó, vagy uralkodócsalád történetét bemutató írás. Mesés és valóságos esemé-
nyek vegyülnek benne. Nem az idõrendet követi, inkább az oksági összefüggéseket
próbálja megvilágítani. A magyar középkorban Anonymus, majd Kézai Simon
Gesta Hungarorum címmel írta meg latinul a magyarok történetét.

Tudod-e, hogy miért festette képeit az õsember?

Az õsembert a létfenntartás vezette a mûvészetre. A rajznak, festménynek varázs-
latos erõt tulajdonított. Úgy képzelte, ha lerajzolja a bölényt, ezáltal mintegy hatal-
mába keríti, s mire a vadászaton szembekerül vele, könnyen legyõzheti. De még in-
kább, ha az állat testébe nyilakat is rajzol, általuk mintegy elõre elejtve a
zsákmányt.

Az idõjárás harmadik fõszereplõje
A levegõben mindig és mindenütt van vízpára — ez az idõjárás harmadik fõszerep-
lõje. Látni azonban általában nem lehet, mert egészen apró szemcsékbõl áll, ame-
lyek szétszóródva helyezkednek el körülöttünk. Minél melegebb a levegõ, annál
több apró szemcse fér el benne anélkül, hogy láthatnánk. Mikor azonban hideg
van, a páraszemcsék — mintha fáznának, s melegedni akarnának — igyekeznek
közelebb húzódni egymáshoz.
Emlékeztek? Fent, a magasban hidegebb a levegõ, mint idelent. Az elpárolgott víz
a meleg levegõvel együtt fölfelé tart. Minél feljebb kerül, annál hidegebb lesz, és
elõbb-utóbb szemmel is látható felhõvé válik. Úgy mondják ezt: a levegõbõl kicsa-
pódik a nedvesség. Az egymásba kapaszkodó páraszemcsékbõl vízcseppek kelet-
keznek, s lepotyognak a földre. Vagyis: megered az esõ.

V I C C E K
Egy rendõr végigjárja taxival a város összes templomát, mire a taxis megkérdezi,
hogy miért járja végig a templomokat? A rendõr válasza a következõ:
— Van két jegyünk a Figaro házasságára, de nem tudjuk, hogy melyik templomban
tartják.

Egy orvos, egy mérnök és egy ügyvéd beszélgetnek arról, hogy melyiküké a legré-
gibb foglalkozás. Az orvos kezdi:
— Amikor az Úr megoperálta Ádámot, és bordájából egy nõi testet formált, az volt
az elsõ munka a földön, vagyis az orvosi szakma a legrégibb.
— Ugyan, kérlek! — mondja a mérnök. — Az Úr elõször a Földet teremtette meg, s
abból Ádámot, ami az anyagokkal való foglalkozás volt. Tehát a mérnöki szakma
régibb volt.
— Igen? — kérdezi az ügyvéd. — És mibõl lett a Föld? Káoszból, nem? És mit gon-
doltok, hogyan lett káosz?
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MEGFEJTÉS
szelektál: típusok szerint csoportosít;
a meg nem felelõket elkülöníti a vala-
mire alkalmastól.

pikula: magas hangolású klarinét, fu-
rulya.

pint: ûrmérték, kb. 1,5 l.

Helyes megfejtést küldött be: Varga Dá-
vid, Sárbogárd; Megyeri Enikõ Stella,
Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sárbo-
gárd; Jákob Mária, Sárbogárd;

Szerencsés megfejtõnk:

MEGYERI ENIKÕ STELLA

Sárbogárd, Posta u. 16/c.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

REJTVÉNY

Kösd össze jelentésüknek megfele-
lõen a felsorolt szavakat! Segítséget
nyújt a feladat megoldásához a Ma-
gyar szinonimaszótár.

elmés szósz

gyámolít pillér

mártás nyújtófa

oszlop pesztrál

sodrófa támogat

Beküldési határidõ: 2007. január 23.

A szomorú királykisasszony
Egyszer volt, hol nem volt, volt a vi-
lágon egy király, annak volt egy
gyönyörûségesen szép leánya, aki
soha el nem mosolyodott, mindig
szomorú volt, senki se tudta meg-
nevettetni. A király nagyon szo-
morkodott azon, hogy az õ gyönyö-
rû leánya úgy a búnak adta magát;
kihirdette az országban, hogy aki
az õ leányát megnevetteti, annak
adja feleségül fele királyságával
együtt.
Élt abban az idõben egy pásztor,
annak volt egy kis aranyszõrû bá-
ránykája, ennek az a tulajdonsága
volt, hogy aki hozzányúlt, úgy oda-
ragadt, mintha csak belõle lett vol-
na kinõve. Egyszer a pásztor kihaj-
totta legelni. Amint legelteti, arra
megy egy eladó leány; megsimo-
gatta a bárányt, mindjárt odara-
gadt. Elkezdi a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû
báránykám, szõröd szálán a nagy
lyány.
Hajtotta tovább a báránykát, arra
ment egy pap, ráütött a botjával a lányra.
— Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az
idõt? — mindjárt odaragadt. Megint el-
kezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány,
nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap.
Azután arra ment egy asszony egy sütõla-
páttal a kezében. Ráütött a sütõlapáttal a
pap farára.
— Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja
azt a szegény leányt!
Ez is odaragadt; megint elkezdte a pász-
tor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány,
nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap,
pap farán a lapát, lapát végén asszony.
Jött arra egy katona, vezetett arra egy pa-
ripát; megfogta az asszony karját csinta-
lanságból, mindjárt odaragadt. Megint
elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány,
nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a
pap, pap farán lapát, lapát végén asszony,
asszony karján katona, katona kezében
kantárszár, kantárszáron paripa.
Megint jött egy takács egy csomó vászon-
nal, rávágott a paripa farára.
— Ejnye, be szép paripa ez! — Azzal ez is
odaragadt. Elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány,
nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a
pap, pap farán lapát, lapát végén asszony,
asszony karján katona, katona kezében
kantárszár, kantárszáron paripa, paripa
farán vászon, vászon végén takács.
Megint jött egy varga, hozott egy csomó
kaptát, rávágott a takácsra.

— Mit bámul itt, komámuram?
Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány,
nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap,
pap farán lapát, lapát végén asszony,
asszony karján katona, katona kezében
kantárszár, kantárszáron paripa, paripa
farán vászon, vászon végén takács, takács
hátán kapta, kapta végén varga.
Amint így terelgette õket elõre, arra
ment a király a szomorú lányával. A ki-
rálykisasszony, amint ezt a furcsaságot
meglátta, olyan jóízût nevetett, hogy
majd eldûlt bele.
A király is, amint meglátta, magához hí-
vatta a pásztort, neki adta fele királyságát
meg a szép leányát; megesküdtek, nagy
lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha
meg nem haltak.

HETI IDÕJÁRÁS
Csütörtökön és pénteken többfelé vár-
ható esõ, záporesõ. A légmozgás erõs,
olykor viharos lesz. Csütörtök éjszaka
várhatóak a legerõsebb széllökések,
melyek kisebb károkat is okozhatnak.
Vasárnap újabb front átvonulása való-
színû. Ekkor — fõleg a magasban — jó-
val hidegebb levegõ éri el hazánk térsé-
gét. Várhatóan többfelé lesz esõ, zápor-
esõ, sõt, egy-egy hevesebb záporgócban
jégdara hullása sem kizárt. A jelenlegi
számítások szerint alapvetõ átalakulás
kezdõdik Európa idõjárásában. A reg-
geli hõmérséklet 2—5, a nappali 4—13
fok körül várható.

www.metnet.hu
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Január 20., SZOMBAT
MTV: 5.20 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Katona-dolog 8.30 Süsü, a
sárkány 9.00 Baba Tévé 9.30 Csellengõk 9.55 Bach Arnstadtban 11.20 Bach:
c-moll partita 11.30 Határtalan emberek 12.00 Hírek 12.05 Delta 12.35 Az óceán
csillaga 13.05 Iskolatársak 14.00 Don Matteo 14.55 Natúra 15.25 TS—Út Pe-
kingbe 15.55 TS 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötös
lottó-sorsolás 20.10 Indul a bakterház 21.25 Alibi test 23.20 Hírek 23.25 Sporthí-
rek 23.35 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kö-
lyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.25 Receptklub 10.40 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L.
A. Heat—Halálos páros 15.40 Harmadik mûszak 16.35 Tuti balhé 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Beverly Hills-i nindzsa 21.15 Oroszlánszív 23.10 Egy-
személyes hadjárat 0.55 A Dakar 1.25 Kárhozottak klubja 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Ez kész! Pénz! 10.45 Így készült az Oroszlánbecsület
címû film 11.15 Babavilág 11.45 Dilizsaruk 12.15 Hetedik mennyország 13.05
Knight Rider 13.55 JAG—Becsületbeli ügyek 14.50 A láthatatlan ember 15.50
Bûbájos boszorkák 16.45 Csillagkapu 17.35 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.10 Jurassic Park 22.35 Trükkös halál 2. 0.35 Vörös sarok 2.30:
Veszélyes õrjárat 3.20 A láthatatlan ember 4.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek,
szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05
Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallam-
keresõ 20.59 Az elvtársak üdvözletüket küldik—Bodor Ádám novellái 22.00 Kró-
nika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, kenó 23.04 Diszkotéka 0.10 Éjszaka

Január 21., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori 8.55 Fõtér 9.50 „Így szól
az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Mai hitvallások
11.00 Erõemberek Tanúságtétele 11.30 Evangélikus templomok Budapesten
12.00 Hírek 12.10 Mulassunk! 13.00 Rövidzárlat 14.40 TS—Sport7 15.30 Ma-
gyar elsõk 15.45 Stílus 16.15 Superman 16.25 „Feszti” körkép 16.55 Abszolút
17.25 VEVÕ-SZOLGÁLAT 17.55 BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A
szólás szabadsága 21.35 Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén 23.00 Hírek
23.10 Sporthírek 23.15 TS—Motorsport 23.40 TS—Nõi párbajtõr világkupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 10.00 Receptklub
10.20 Havazin 10.50 Játék 11.40 Dawson és a haverok 12.00 Híradó 13.25
Teguila és Bonetti legújabb kalandjai 14.30 Egy rém rendes család 14.55 Seven
Days—Az idõkapu 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Döglött akták 17.35 Titkos
küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Austin powers—Aranyszerszám
21.50 Heti hetes 23.00 Buffy, a vámpírok réme 0.40 A Dakar 1.05 Portré 1.35
Begerjedve
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Lassie 10.30 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Sliders 13.15 Knight Rider
14.05 Monk—Flúgos nyomozó 15.00 Smalville 15.55 Jake 2.0 16.45 Gyilkos
számok 17.40 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Golyóálló
szerzetes 22.00 Krokodilvadász—Mentsd a bõröd! 23.35 Képírók 2.40 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 Református istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Nép-
dalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Dokumen-
tummûsor 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese
19.40 Operett 20.04 Egy rádiós naplójából 21.05 A tanító olyan lámpa, mely mi-
nél inkább…—Tornyi Ferenc mûsora 22.00 Krónika 22.20 Göncz Árpád: Rá-
csok—fekete komédia két részben 23.46 Wagner: Trisztán és Izolda—Marke
király monológja 0.10 Éjszaka

Január 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 A szólás szabadsága 10.55 A világ tit-
kos urai 11.30 Vértes 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 Roma Magazin
13.00 Domovina 13.30 Mérföldkövek a magyar technika történetében 14.05
Szívtipró gimi 15.00 BBC-exkluzív 15.55 Kodály 125 16.05 Quinn doktornõ, a va-
rázsló 17.00 Hírek 17.04 Körzeti híradók 17.15 Ünnep a világ körül 17.20 Bûvölet
18.15 Jog-alap 18.25 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügy-
védje 21.05 Kék fény 22.00 Hétfõ este 22.30 Provokátor 23.00 Kultúrház 23.25
Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 A vágy törvénye
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 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.30 Legyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Kémek, mint mi 23.20 Poltergeist—Kopogó szellem
1.30 Reflektor 1.45 ITTHON 2.00 AutóMánia 2.35 Medikusok 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.10 Lisa csak egy van

16.05 Joey 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.30 Jóban-rosszban 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.10 NCIS 22.10 Szulák And-
rea-show 23.05 A világ árvái 23.35 Tények este 0.05 Csillagkapu 1.00 Jeanne a
tökéletes férfi 2.40 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 Édes Anna—Koszto-
lányi Dezsõ regénye 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv?—Metszetek Mikszáth
Kálmán hírlapi írásaiból 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éj-
szaka

Január 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 Fõtér 10.55 Járóföld 11.30 Vevõ-szolgá-
lat 12.00 Híradó 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Betty Boop és
barátai 13.35 Mérföldkövek a magyar technika történetében 14.15 Szívtipró
gimi 15.05 Emeljük fel szívünket! 15.10 Katolikus krónika 16.40 Magyar elsõk
16.00 Kodály 125 16.10 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Hírek 17.04 Körzeti hír-
adók 17.15 Ünnep a világ körül 18.20 Bûvölet 18.15 Jog-alap 18.25 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.30 Valami Hungary 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Csép-
lõ Gyuri
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Top shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.40 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.30 Legyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Az idõgép 23.00 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.35 Az elnök emberei 0.35 Reflektor 0.50 Igaz történetek 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 12.55 Mozidélután 15.10 Lisa csak egy van
16.05 Joey 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.30 Jóban-rosszban 20.10 Columbo 21.40 Cápa 4. 23.25 Így készült a Lóra
címû film 24.00 Tények este 0.30 Pacific Palisades 1.20 Passzport 2.35 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 Édes
Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos recept
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv? 21.05 Vallási híradó
21.35 Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Január 24., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 A tv ügyvédje 10.55 Múlt-kor 11.25 Já-
róföld 12.00 Híradó 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.25 Tapsi Hapsi ka-
landjai 13.35 Egy csipetnyi Grönland 14.10 Szívtipró gimi 15.05 Kormányváró
15.35 „Feszti” körkép 16.00 Kodály 125 16.10 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00
Hírek 17.04 Körzeti híradók 17.20 BÛVÖLET 18.10 Jog-alap 18.25 Szomszédok
19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Réztábla a kapu alatt 22.00 Szerda este 22.30
Kultúrház 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 TS—Mûkorcsolya-Eb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Top Shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 13.40 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Is-
teni sugallat 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te
vagy az életem 19.30 Legyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 A szökés 22.15 Gyilkos elmék 23.15 Alias 0.10 Reflektor 0.25 Kingdom
2.10 Kemény zsaruk 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.10 Lisa csak egy van
16.05 Joey 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.30 Jóban-rosszban 20.10 A mélység fantomja 21.10 Született feleségek
22.10 4400 23.10 Tények este 23.40 Cape Fear—A rettegés foka 1.55 A bûn
nyomában 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20 Tetten
ért szavak 11.33 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Di-
gitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv?
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Nagymesterek-világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Január 25., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 Krém 10.55 Abszolút 11.25 Járóföld
12.00 Híradó 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Együtt 13.30 Superman 13.40 Egy
csipetnyi Grönland 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Önök kérték! 15.25 Életképek
16.00 Kodály 125 16.10 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Hírek 17.04 Körzeti hír-
adók 17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.25 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV
TAXI 20.05 Gõg 21.05 TS—Mûkorcsolya-Eb 22.35 Csütörtök este 23.05 Pano-
ráma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 A zálogos
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 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.30 Legyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.00 Házon kívül 23.35
Figyelõk 0.30 Reflektor 0.45 Infománia 1.20 Egy rém rendes család 1.50 Kemény
zsaruk 2.40 Házon kívül 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 11.55 Észbontó 12.50 Mozidélután 15.10 Lisa
csak egy van 16.05 Joey 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények
19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Álomhotel—Mexikó 22.00 Inferno
24.00 Tények este 0.30 Strucc 1.00 Végzetes ösztön 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Tár-
salgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy
kutyanyelv? 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskola-
példa 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál Kodály Zoltán 23.31 Charpentier:
Misereminimei 0.10 Éjszaka

Január 26., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Testi mesék 11.00 Baba Tévé 11.30 Pa-
noráma 12.00 Híradó 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaink hol domborulnak? 13.25 Itt
a tavasz 13.40 Egy csipetnyi Grönland 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Regióra 16.00
Kodály 125 16.05 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Hírek 17.04 Körzeti híradók
17.20 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.25 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI
20.05 Gõg 21.05 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek este 22.35
TS—Mûkorcsolya-Eb 24.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Torrremolinos 73-szex,
hazugság, super 8-as
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.20 Top shop
11.25 Receptklub 11.35 Játék 12.00 Híradó 13.40 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.30 Legyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Lost—Eltûntek 22.15 Odaát 23.15 Az anatómia 1.10
Reflektor 1.25 MeneTrend 1.50 Nincs menedék 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.10 Lisa csak egy van
16.05 Joey 16.30 Mentõhelikopter 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.30 Jóban-rosszban 20.10 Apollo 13 22.55 A médium 23.50 Tények este 0.25
Mocskos hekus 2.10 Mister Sterling 3.00 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 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádió-
élet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 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 Hány füstmacska egy kutyanyelv? 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazá-
ban 0.10 Éjszaka

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
SÁRSZENTMIKLÓSON

2007. január 22—27., 8 órakor,
HÉTFÕN ÉS KEDDEN

A KATOLIKUS TEMPLOMBAN;

SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
AZ EVANGÉLIKUS PARÓKIÁN;

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
A REFORMÁTUS

GYÜLEKEZETI TEREMBEN.
Mindenkit szeretettel vár a három gyülekezet!
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7.000 Ft/hó, 5 millió—
36.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30)
235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechni-
ka 06 (20) 924 3830. (0921735)

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

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

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

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1930 Ft/q, cser kugli akáccal 1940 Ft/q,
cser aprított 1980 Ft/q, cser aprított akáccal
1990 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q,
akác tûzifa aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30)
986 2623.

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

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

Építési telek eladó! Sárszentmiklós, Tisza u.;
06 (30) 5799 876. (0214641)

Tehermentes élelmiszerbolt berendezéssel és
árukészlettel valamint egy berendezés nélküli
üzlet (lakásnak is megfelel) Vajtán eladó. Tel.:
06 (30) 362 4141. (0214382)

Általános iskolások korrepetálása; magyar-
történelem felvételi elõkészítés; 06 (20) 886
3729. (0214381)

Sonka, kolbász füstölését vállalom. Érd.: 06
(30) 214 5481. (0214376)

Gázfûtéses, kétszobás, nappalis parasztház
4,8 millió Ft-ért eladó. Telefon: 06 (20) 468
1344. (0214368).

Veszélyes fák kivágását, fák kuglizását válla-
lom. Tel.: 06 (30) 857 1908. (0214355)

Készpénzért önálló fûtésû lakást vásárolnék;
06 (30) 361 1176. (0214354)

Saját otthont szeretne? Vállalkozna? Vagy egy-
szerûen csak pénzre van szüksége? Forduljon
hozzánk bizalommal! Hitelek: lakáscélra, sza-
badfelhasználásra, hitelkiváltásra, vállalkozói
(Széchenyi-kártya), kezdõ vállalkozóknak is és
személyi hitelek. Biztosítások: lakás, élet, va-
gyon, gépjármû, betegbiztosítások. Iroda: Sár-
bogárd, Ady E. út 175/A (ruházati bolt); 06 (70)
943 7882, 06 (30) 684 1397. (0214385)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó; 06
(20) 916 4933. (0214395)

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

Nadrágfelvarrást, függönybeszegést stb. vál-
lalok; 06 (20) 432 1389. (0214400)

Angol használtruha üzlet berendezéssel, áru-
készlettel eladó. Tel.: 06 (20) 552 0210.

Ady-lakótelepen 3. emeletig, 1,5 szobás la-
kást vásárolnék; 06 (30) 384 0228. (0214346)

Sárbogárdon központhoz közel összközmûves
parasztház eladó. Tel.: 06 (25) 462 325. (02143337)

Árpád-lakótelepen 1,5 szobás lakás eladó.
Tel.: 06 (20) 774 9342. (0214328)

Veszélyes fák kivágást vállalom (számlaké-
pes). Telefon: 06 (20) 437 4869. (0921461)

Kéménybontást, csatornatisztítást vállalunk
(számlaképes). Telefon: 06 (20) 437 4869.
(0921461)

Árpád-lakótelepi lakás kiadó; 06 (20) 211
6301. (021287)

Városközpontban 300 négyszögöles építési
telek eladó; 06 (20) 333 0882. (0214280)

Üdülési telek beépíthetõ, 800 négyszögöl
Vajtán eladó; 06 (25) 234 176. (0214277)

2500 m2-es telek egyben és külön is eladó.
Tel.: 06 (25) 463 621. (0214276)

Malacok eladók; 06 (25) 466 524.

Bontott tatai tetõcserép 2500 db eladó, 30
Ft/db; 06 (20) 437 8538. (0921488)

Eladó Ady-lakótelepi felújított, erkélyes lakás.
Telefon: 06 (30) 6254 4410. (0921483)

Eladó 4 éves Whirpool elöltöltõs automata
mosógép, digitális kijelzõvel, vasaláskönnyítõ
programmal, állítható hõfokszabályozással,
1000/perc centrifugával. Ár: 20 ezer Ft. Ugyan-
itt Whirpool kombihûtõ, kétrekeszes fagyasz-
tórésszel 40 ezer Ft-ért; 06 (20) 599 5425.

Cecén 2057 m2-es összközmûves építési telek
hozzátartozó szántóval eladó. Ár: 1.950.000 Ft.
Tel.: 06 (30) 210 7245.

Árpád-lakótelepen garázst vennék; 06 (20)
460 7644. (0921407)

Kereskedelmi és boltvezetõi végzetséggel
Sárbogárdon és környékén munkát vállalnék,
érdeklõdni egész nap a 06 (30) 5832 187-es
telefonon.

2002. évi Suzuki Swift megkímélt állapotban,
elsõ tulajdonostól eladó. Irányár: 1.300.000 Ft;
06 (70) 319 5226. (0214300)

Sárbogárdon, Damjanich utcában telek eladó.
Érd.: 06 (20) 217 7525. (0214299)

Roland EM-25h floppys szintetizátor puha tok-
kal, adapter, kottatartó eladó. Ár: 70 ezer Ft; 06
(20) 573 2812. (0214298)

1.1-es Trabant 2 év mûszakival eladó; 06 (25)
463 409. (0214298)

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részé-
re; 06 (30) 330 2615. (0921496)

Családi ház igényesnek kiadó; 06 (30) 330
2615. (0921496)

Jó állapotú utánfutó eladó; 06 (20) 473 3876.
(0921495)

Sárbogárdon, a Tüzér u. 39. szám alatt össz-
komfortos családi ház eladó. Ár: 10.000.000
Ft. Tel.: 06 (70) 330 8321. (0921493)

2 db 150-160 kg-os szõke, koleszterinmentes
mangalica hízó áron alul, megegyezés szerint
eladó. Tel.: 06 (30) 9392 212.

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõ-
zést vállal; 06 (30) 9275 627.

Ingyenes hitelügyintézés! Hitelátváltás ol-
csóbbra, kedvezménnyel. Lakáscélú és szemé-
lyi hitelek. Érd.: 06 (20) 323 6011. (0921492)

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.

TÛZIFA ÉS AKÁCCSEMETE ELADÓ:
06 (30) 9470 899. (0921476)

A nagy érdeklõdésre való tekintettel AKCIÓNKAT február

28-áig meghosszabbítottuk 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.
Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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SZEMÉLY- ÉS VAGYON-
VÉDELMI TANFOLYAM

indul a WOLF KFT. szervezésében

2006. február elején.

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉG.

A SIKERESEN VÉGZETTEK RÉSZÉRE
MUNKALEHETÕSÉGET BIZTOSÍTUNK.

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
munkaidõben: 06 (25) 520 255, illetve 06 (30) 268 7271.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat, pelyhet korszerû né-

met 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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Nyílt
tér

„Máma már nem hasad tovább”

Bódai Gábor és Sinka Attila képviselõk hívtak ki a lakótelepi játszótérre, hogy a ta-
valy felszerelt fajátékok hintáin elszakadtak a kötelek. Tavaly Etelvári Zoltán hí-

vott ki ugyanide, amikor lánchinták voltak itt. Akkor még a láncot is elvágták. Most ja-
vult a helyzet, mondhatnánk a magunk vigasztalására, mert most csak a kötelet vágták
el. Látszott, hogy a kötél se elõször volt már elszakadva, netán elvágva. Az is látszott,
hogy valószínûleg gondos szülõk újra felkötözték azokat, hiszen a kisebb gyerekek
igazi kedvence a játszótéren mindig a hinta volt.
A vandálok ellen nincs orvosság?

/H/

Kérdezték
Kutyáknak áll a világ?

Szülõk panaszolták szerkesztõségünk-
nek, hogy vannak kutyatartók, akik az If-
júsági parkba viszik pároztatni, sétáltatni,
trenírozni stb. a kutyáikat. Ezzel még
nem is lenne eddig baj. Csakhogy a ku-
tyák — meggondolatlan gazdáiknak kö-
szönhetõen — oda is piszkítanak, ahol a
gyerekek fociznak, játszanak. De volt
már olyan eset is, hogy a szabadon enge-
dett kutya a parkban játszó gyerekekre
támadt, és a gazdája semmit nem tett an-
nak érdekében, hogy visszafogja az ebet.
A park mindenkié. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy akárki akármit csinálhat ott,
hanem azt, hogy csak mások jogait tiszte-
letben tartva töltheti el ott a szabadidejét.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Töbörzsök lakosai
tiltakoznak

A töbörzsökiek tiltakoznak az iskolájuk
és az óvodájuk bekörzetesítése ellen.
Az egyik szülõ felkereste szerkesztõsé-
günket, és elmondta errõl többek nevé-
ben a véleményét.
— Mi még Greschner igazgató úr idejé-
ben jártunk a töbörzsöki iskolába. Akkor
még több épületben folyt az oktatás, 40-
45-ös osztálylétszámokkal. Volt idõszak,
amikor délelõtt, délután volt váltott taní-
tás, mert nem volt elég osztályterem.
Nem volt tornaterem sem, a folyosón tor-
náztunk. Nagyon örültünk, amikor pár
évvel ezelõtt megépült a mostani szép,
modern iskola és a tornaterem, pályázat-
tal lett korszerû, számítógépekkel felsze-
relt szaktanterem is. A gyerekeink na-
gyon jól érzik magukat ebben az iskolá-
ban. Családias a légkör, a pedagógusok
odafigyelnek a gyerekekre. Itt nem tud-
nak elkallódni, mint a nagy létszámú „is-
kolagyárakban”, mint amilyen a benti is-
kola is. Itt a szülõk, nagyszülõk egymás
gyerekére is figyelnek. Ha nem jól visel-
kedik a gyerek az utcán, akkor rászólnak.

Nem engedik õket elkallódni, kábítósze-
rezni, inni, bûnözni, mint a városokban.
Tudjuk, hogy az önállóság megszüntetése
az elsõ lépés az iskola leépítéséhez. Nyil-
vánvaló, hogy a benti iskola igazgatója
abban lesz érdekelt, hogy innen bevigye a
jó tanárokat, és ide kihelyezze azokat,
akik nem megfelelõek, és persze ide fog-
ják kirakni azokat a rossz magaviseletû
gyerekeket is, akikkel odabent nem bír-
nak. Akkor aztán innen minden szülõ
menekíti majd a gyerekét. Töbörzsök ed-
dig családias hangulatú, önálló település-
rész volt a városban. Ezzel csinálnak be-
lõle most gyarmatot, Sárbogárd központ-
jának külvárosi gyarmatát.
Azt is tudjuk, hogy ez nem fog megtakarí-
tással járni, hanem így akarnak leszámol-
ni olyan szakemberekkel, akik értik a dol-
gukat, de bírálni is mernek. Ezzel mi, itte-
ni lakosok nem értünk egyet.
Nem félnek attól, hogy ez a fegyver eset-
leg visszafelé fog majd elsülni?

Név és cím a szerkesztõségbenFekete Mihály
emlékére

A halálnak szaga van

A halálnak szaga van,
fenyõ, tömjén és naftalin,
a halálnak szaga van,
lassan megöli társaim.

A halálnak íze van,
keserû, szuvas és idegen,
a halálnak íze van,
érzem, ha fekszenek hidegen.

A halálnak hangja van,
harang, ima és tompa puffanás,
a halálnak hangja van,
élõt riasztó koppanás.

A halálnak keze van,
éji sötétben matat,
a halálnak keze van,
reszketõ szív után kutat.

A halálnak csak szeme nincs,
meghagyja, kit a kór csak õröl itt,
a halálnak csak szeme nincs,
VISZI, ki még vetné gyöngyeit.

Márton Zsolt


