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ELVÉSZ A GYERMEK

Idõt!
Dr. Szabadkai Tamás kért szót elsõként, a na-
pirend tárgyalása elõtt. Felszólalásában meg-
fogalmazta: 2002 végén, 2003 elején sem volt
rózsás a költségvetés helyzete. Akkor 450 mil-
lió volt a forráshiány (50 millióval több, mint
most). Mégsem megszorításokról, intézmény-
bezárásokról tárgyaltak, hanem a bevételek
növelésérõl. Akkor teremtették meg annak
alapjait, hogyan lehet pályázati pénzeket hoz-
ni a városba. Fölsorolta a jelentõsebb pályáza-
tokat. Most hol vannak a pályázati pénzek? —
kérdezte. Végül javaslatot tett arra, hogy a 3.
napirendi pontot ne tárgyalják, mert amit a bi-
zottságok megszavaztak, az a jelenlegi határo-
zatnál hátrányosabb a Csók István utcai lako-
sok számára. A javaslatot elfogadta a többség.
Dr. Berzeviczy Gábor javasolta, hogy vegyék
le a napirendrõl a 4—11-ig szereplõ pontokat.
Ezek ugyanis hosszú távon meghatározzák
Sárbogárd fejlõdését, az itt élõk életét, a kép-
viselõknek pedig nem volt annyi idejük, hogy
alaposan áttanulmányozzák mindegyiket.
Rendkívüli testületi ülésen tárgyalják a szó-
ban forgó pontokat.
Schmidt Lóránd: Tegnap történt egy egyezte-
tés az óvodában. Ennek hol van a jegyzõköny-
ve? Anélkül akarunk dönteni, hogy az óvodák
véleményét megismernénk?
Juhász János: Tegnap kifejthetted a vélemé-
nyed, pedig nem is vagy szmk-tag. Biztos a fe-
leségedet helyettesítetted.
Bártfai Antal: Kérünk idõt, hogy rendesen át-
tanulmányozhassuk az anyagot.
Juhász: Én azt gondolom, hogy nem.
Dr. Berzeviczy és Bártfai javaslatai nem kap-
ták meg a szükséges többséget.

Arégi üvegbolt és mûszaki helyén új üzletház épült, amely harmonikusan il-
leszkedik szép rácsos kapujával a város egyik legrégibb építészeti mûemlék

jellegû épületéhez, a pártás házhoz. Itt nyitotta meg a Rossmann Magyarország
Kft. drogériahálózat újabb üzletét, a cégtõl megszokott nagy áruválasztékkal.
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Kapuzárás
Pusztaegresen,

Sárhatvanon

Megszûnik a pusztaegresi iskola illetve a
sárhatvani óvoda. Így szeptembertõl a
pusztaegresi iskolások Sárszentmiklóson
folytatják tovább tanulmányaikat, míg a
sárhatvani óvodások a pusztaegresi óvo-
dában. Szállításukat iskolabusszal kíván-
ja megoldani az önkormányzat.

Fussanak még egy kört

Pluhár István volt képviselõ: Az 1300-as
évek óta létezõ Sárhatvanon jelenleg 250
fõ él. Tartoztunk már Sáregreshez, Pusz-
taegreshez, Kálozhoz, Sárbogárdhoz —
mindig oda dobták a települést, ahol va-
lakin segíteni kellett. Sárbogárdhoz a lét-
szám miatt került. Nálunk nincs gáz, csa-
torna, iskola, kultúrház, futballpálya,
még jó ivóvíz sem. Egyetlen egy dolog
van: az óvodánk. Igaz, hogy 10-12 fõvel
mûködik, de szép és rendezett. Azt sze-
retném Önöktõl kérni, hogy ezt ne dob-
ják el! A megszüntetéssel nem takaríta-
nak meg, hiszen az épületet ugyanúgy fû-
teni kell ezután is, mert egyébként lerom-
lik az állaga. Biztosan van a költségvetés-
ben olyan tétel, aminek csökkentésével
nem csorbulna senkinek az érdeke. Ná-
lunk rendezettek az utak, szép, virágos
minden ház frontja — az ott élõ emberek
a sok viszontagság ellenére is sajátjuknak
tekintik ezt a kis települést. Ennek a tele-
pülésnek a szépítése nem az önkormány-
zat pénzébõl történik. Nem tudom elhin-
ni, hogy Önök között lesz olyan ember,
aki arra teszi fel a kezét, hogy szûnjön
meg a sárhatvani óvoda, mert ez létkér-
dés — a jövõnkrõl van szó. Önök azért
vannak itt, hogy a városért tegyenek vala-
mit, nem azért, hogy romboljanak. A pol-
gármester úr Sárhatvan polgármestere is,
a két alpolgármester szintén kistelepülé-
sen él, nem hiszem, hogy õnekik az az ér-
dekük, hogy egy ilyen intézmény meg-
szûnjön.
Horváth Ferencné miklósi iskolaigazga-
tó: Sárhatvan lakossága sokat tett azért,
hogy ez az óvoda máig is mûködik. Elis-
merést és tiszteletet érdemel minden szü-
lõ és ott dolgozó pedagógus, mert óriási
erõfeszítéseket tesznek azért, hogy az
intézményeik fennmaradjanak.
Dr. Szabadkai: Valóban igaz, hogy a sár-
hatvani óvoda és a pusztaegresi iskola
megszüntetésével 2007-ben kevesebb,

mint 2 millió Ft-ot tudunk spórolni? A
sárhatvani szülõkkel volt egyeztetés?
Juhász: A számok magukért beszélnek.
Én a fórumon elmondtam: lehetséges,
hogy ilyen szomorú lépésre kerül sor. A
pusztaegresi iskolánál az önkormányzati
támogatási igény 12.490.000 Ft, a sár-
hatvani óvodánál 3.800.000 Ft.
Õri Gyula felolvasta a pusztaegresi szü-
lõk levelét. Kérdezte: ha Pusztaegresen
és Sárhatvanon átvállalná a mûködtetést
egy civil szervezet, a polgármesteri hiva-
tal hozzájárulna a feladatellátáshoz?
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ:
Javaslom, hogy még egyszer egyeztessék
végig az egész intézmény-racionalizálási
sorozatot. Az elmúlt idõszakban a kor-
mánynak volt számos intézkedése. Meg
vannak határozva bizonyos csoportlét-
számok. Hogyha ennél kevesebb gyerek
van egy csoportban, akkor az önkor-
mányzat kevesebb pénzt kap, és a költsé-
geket egyéb, nagyon szûkös forrásokból
kell kiegészíteni. Hogyha a kormány által
megkívánt intézkedéssorozatot a város
képviselõ-testülete nem hajtja végre, ak-
kor a hátrányos helyzetben lévõ települé-
sekre vonatkozó pályázati lehetõségek-
bõl vagy kizárják õket, vagy kiszámolják
az ÖNHIKI-pályázatoknál pl. a városnak
a kormány elképzelésein túlmutató köl-
tekezéseit, és az igényelhetõ összegbõl
ezt levonják. Inkább fussanak még egy
kört, hogy olyan döntés szülessen, ami
mindenféleképpen elõnyös.
Dr. Szabadkai: Remélem, a képviselõ úr
véleménye irányadó a város összes képvi-
selõjére nézve. Még egyszer azt javaslom,
hogy az általunk javasolt pontokat ve-
gyük le a napirendrõl és tárgyaljuk át
újra.

Megválni a fölösleges
rakománytól

Juhász: Elkezdenénk húzni az idõt, ami
nem áll rendelkezésünkre. Az anyagi
helyzetünk, a számlavezetõ bankunk
rosszallása, a hiteligényünk megnövelé-
sének elutasítása mind abba az irányba
kell, hogy lökje a város képviselõ-testü-
letét, hogy idõben meg kell hozni a drasz-
tikusabbnál drasztikusabb lépéseket. A
409 milliós forráshiányt más módon nem
lehet kezelni, csak ha jelentõs létszámle-
építéseket hajtunk végre a közszférában;
ez 40 fõt meghaladó létszám. Ha a képvi-
selõ-testület nem hozza meg ezeket a
döntéseket, akkor néhány hónap múlva
fizetésképtelen lenne a város. Ezt tavaly
is elmondtam, de nem volt többségem,

csak rihegtek-röhögtek egyesek, és hoz-
tak olyan frankó döntéseket, amik csak
növelték a forráshiányt.
Szakács Benõné: Számomra rossz érzés
volt azt hallani, hogy a velünk szemben
ülõk nemmel fognak szavazni. Ha õk ül-
nének ezen az oldalon, akkor ugyanúgy
nemmel szavaznának? Talán én vagyok a
legnehezebb helyzetben, mert intéz-
ményvezetõ is vagyok, és felelõsséggel
kell döntenem.
Bódai Gábor: Mindannyian isszuk a levét
az elmúlt négy évnek. A csõdhelyzet elke-
rülésére csak akkor van esélyünk, ha az
egyenes utat választjuk. A döntés elodá-
zása súlyosbítaná a város biztonságos
fenntartását. Az elõttünk fekvõ döntések
elõkészítését vitáktól sem mentes, közös
egyeztetések elõzték meg. A jelenlegi
helyzet nem három hónap következmé-
nye. A rettenetes idõkben nagy bátorság-
gal lendültek a pénzszoró kezek a magas-
ba a jutalom és tiszteletdíjak emelésénél.
Ellenzékben most ne tessék eljátszani a
nagy mártírt és úgy tenni, mint aki se
látója, se tudója a kialakult forráshiány-
nak. A hazugság árát most fizetjük meg.
Horváth Tibor: Én nem érzem magam
egyáltalán bûnösnek. Négy éven keresz-
tül azon küzdöttem, hogy ne pocsékol-
junk, mert féltettem a várost. És most fel-
szálltatok Isten képében az égre, gúnyos
mosolyotokkal, itt szemben. De én bát-
ran nézek a szemetekbe, tudom, hogy mit
csináltatok, sokszor figyelmeztettelek
benneteket, hogy ez rossz irányba visz.
Egyszer úgyis lepottyantok az égbõl. Mi
egy hajó kapitányai vagyunk, és túlterhel-
tük a hajót rakománnyal. Az óceán köze-
pén ez a hajó elsüllyed. Most azt kell el-
döntenünk, hogy a fölösleges rakomá-
nyoktól meg tudunk-e válni. Kár ebbe a
politikát belevinni.

A gyerekek mögé bújva?

Sinka Attila: Én aztán igazán pártatlanul
tudok beszélni, mert eddig a közéletben
nem sok szerepet vállaltam. Gazdasági-
lag nem volt közöttetek egy olyan ember,
aki látta volna, hogy teljesen félremegy az
egész, csak növeltétek a hiányt. Látvá-
nyosan szépült a város, ezzel semmi baj
nem volt, de valaminek a kárára ment. Én
is fel tudnám vállalni, hogy átülök a másik
oldalra és a szülõket, az intézményveze-
tõket támogatom, hirdetem nagy táblá-
kon, hogy meg kell menteni mindent. Ak-
kor kellett volna okosabbnak lenni. Ma-
gatok is tudjátok, hogy ezt az intézmény-
rendszert sokáig nem lehet fenntartani.
Lehet, hogy nagyon drasztikus ez a lépés,
de ti ugyanezeket a lépéseket tennétek
meg, ha itt ülnétek. Könnyû a gyerekek
mögé bújva azt mondani, hogy a testület
felelõs érte. A szülõket félretájékoztat-
ták. Sokan megkerestek, és amikor meg-
mutattam nekik, hogy mi szerepel az elõ-
terjesztésben, azt mondták, hogy teljesen
más megvilágításban látják most már a

N A P L Ó
—  a sárbogárdi képviselõ-testület január 19-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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dolgokat. Úgy gondolom, hogy itt néhá-
nyan az állásukat féltik.
Dr. Szabadkai: Éppen attól a képviselõ-
tõl ilyen kioktatást hallgatni, aki nem volt
ennek a testületnek tagja, kicsit furcsa.
Kedves Attila, ameddig lehet spórolni a
Sárbogárdi Napokon, képviselõi tiszte-
letdíjakon, addig szerintem nem kell spó-
rolni az óvodákon.
Kummerné Salgóvári Ágnes: Ebbõl a
Noé bárkájából talán nem a gyerekeket
kellene kirakni elõször. Higgye el, kedves
Attila, hogy nem mögéjük bújunk, és nem
az állásunkat féltjük, hanem talán jobban
értünk a dolog szakmaiságához. Igaz,
hogy 26-an vagyunk csak a pusztaegresi
iskolában, de ebbõl 7 sajátos nevelési igé-
nyû gyermek, 30% cigány, és több mint a
fele hátrányos helyzetû. Ezek a gyerekek
a nagy létszámú osztályokban el fognak
veszni, a legnagyobb jóindulat mellett is.
Ráadásul maga az épület a környéken rit-
kaságszámba megy, egy ékszerdoboz,
amilyen a környéken nincs több.
A két intézmény megszüntetésérõl végül
a következõképpen szavaztak a képvise-
lõk: NEM — dr. Szabadkai, Õri, Bártfai,
Schmidt, Fülöp, Etelvári, dr. Berzeviczy;
IGEN — Bódai, Sinka, Nedoba, Gábris,
Varga, Rigó, Ferencz, Horváth, Szakács-
né, Juhász.

Születésnapi ajándéknak
összevonás

A Mészöly Géza Általános Iskola, a
Szent István ÁMK és Zengõ Óvoda ösz-
szevonása kapcsán Balázsné Csek Mar-
git Sinka Attilának válaszolva kifejtette:
Kötelességem volt közölni a szülõkkel,
hogy tervben van egy ilyen lépés. Nem lá-
zítottam a szülõket, hanem elmondtam a
lehetõségeket. Ön melyik elõterjesztés-
sel gyõzte meg a szülõket, hogy 35-ös lét-
szám nincs? Ugyanis semmilyen gyerek-
létszám nem szerepel az elõterjesztés-
ben.
Tóth Zoltán töbörzsöki iskolaigazgató:
Szép születésnapi ajándékot kíván át-
nyújtani a 80 éves töbörzsöki iskolának a
képviselõ-testület. Én csatlakoznék az
országgyûlési képviselõ és Szabadkai Ta-
más javaslatához. Az óvodai és iskolai ne-
velés színvonala az átszervezés következ-
tében csökkenni fog, és nem látom bizto-
sítva a városban az esélyegyenlõséget. Az
oktatási bizottság ülésén és a töbörzsöki
közalkalmazotti egyeztetõn kiderült,
hogy sem mi, sem a jegyzõ, sem az oktatá-
si bizottság nincs kellõ információk birto-
kában. Kisebb ügyekben nem egyszer ke-
rült sor rendkívüli ülés összehívására.
Nem hagyhatja figyelmen kívül a testület
azt a tényt sem, hogy az alsótöbörzsökiek
nem értenek egyet a tervezett összevo-
nással. Az aláírásgyûjtõ íveken szereplõ
aláírásokat szeretném átadni a polgár-
mester úrnak.
Dr. Szabadkai: A szülõk védõnõi adatok-
ra támaszkodva mondták, hogy a követ-

kezõ idõszakban 88 fõ kerülne az óvodá-
ba. 283 gyerek hogyan fér el egy 200 fõs
intézményben? Azokat a gyerekeket
nem fogja tudni fölvenni az óvoda. A csa-
lád egyik tagja ezért nagy valószínûséggel
nem fog tudni munkát vállalni, és akkor
vagy munkanélküli, vagy szociálisan ellá-
tott lesz. Látni kellett volna, hogyan fo-
gadták a szülõk a hírt. A polgármester úr
semmilyen érthetõ érvet nem tudott
mondani nekik, csak egy dolgot: hogy az
önkormányzat költségvetési helyzetén ja-
vítani kell. Én azt mondom, javítsunk
máshol.
Schmidt: Aki a szakmában van, az tudja,
hogy a gyermekek 90%-ánál egy év nem
elég ahhoz, hogy az iskolára felkészítsék
õket. Javaslom, hogy 8+2+2 csoport le-
gyen.
Juhász: A mostani döntéseink legdraszti-
kusabb változata sem elegendõ önmagá-
ban. További jelentõs lépésekre van
szükség.

Falra hányt borsó

Balázsné: Tegnap 5 órakor volt az egyez-
tetõ megbeszélés, és nincs a képviselõk
elõtt az ott készült jegyzõkönyv.
Juhász: Én is el tudom mondani, hogy
nem értenek egyet vele.
Balázsné: Azt kérdezték a szülõk, hogy
ha õk azt a 2 millió Ft-ot összeszednék,
akkor van-e esélye annak, hogy az óvoda
10 csoporttal mûködjön. A segítségüket
ajánlották fel, ami egy az egyben el lett
utasítva.
Schmidt: Vannak még megszorítási lehe-
tõségek, azokat tegyük meg elõször, és
csak az utolsó legyen az óvoda és az isko-
la.
Juhász: Ezeket még szakértõvel meg kell
vizsgáltatni. Az összes óvodát 129 millió
Ft-tal kell nem létezõ önkormányzati
pénzbõl támogatni, az iskoláknál ez 257
millió Ft.

Schmidt: Arról volt szó, hogy a két meg-
szüntetés elõtt álló csoportot 6 millió
Ft-ból meg lehet menteni.
Fülöp Sándor: Elõször kellett volna a
szakértõi vélemény, utána az intézmény-
vezetõké, és ezek figyelembevételével
kellett volna lefolytatni a bizottsági és a
testületi munkát. Az elõterjesztésben az
áll, hogy a töbörzsöki iskolát tagintéz-
ménnyé alakítjuk. Ez viszont azt jelenti,
hogy pár éven belül nem lesz töbörzsöki
iskola. Ezekrõl most nem tudunk szak-
mailag megalapozottan dönteni.
Dr. Krupa Rozália: Olyan határozatot
fogadott el a testület decemberben, hogy
a polgármester és a jegyzõ készítse el az
elõterjesztéseket a lehetõségekrõl. Azt
nem mondták nekünk, hogy csináljunk
intézményátvilágításokat, és ehhez x mil-
lió Ft-ot biztosítanak a külsõ szakértésre.
A szempontokat a testületnek kellene
meghatározni. A testület azt kérdezte tõ-
lünk, hogy mit látunk mi, nem pedig azt,
hogy mit lát egy külsõ szakértõ.
Schmidt egy mondatot olvasott föl a köz-
oktatási törvénybõl: A közoktatás szerve-
zésében, irányításában, mûködtetésé-
ben, feladatainak végrehajtásában közre-
mûködõk döntéseik, intézkedéseik meg-
hozatalakor a gyermek mindenekfelett
álló érdekeit veszik figyelembe.
Juhász: Ugyanezek a törvényhozók a
költségvetési törvény elfogadásakor a
gyermekek ellátásához nem adják oda
azt, amit kellene.
Dr. Berzeviczy: Én azt látnám szívesen,
ha a hivatal által kimunkált valamennyi
variáció odakerülne a szakértõ elé, és ar-
ról mondana véleményt. Úgy hallom,
hogy az oktatási bizottság ülésén volt egy
nemes felajánlás, miszerint a Sárbogárdi
Napokra elkülönített pénzbõl meg lehet
menteni egy oktatási intézményt. Laci,
kérlek, erõsíts meg abban, hogy a Szent
István és a Mészöly Géza iskolák összevo-
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násával az önkormányzat 500.000 Ft
megtakarítást mondhat a magáénak.
Varga László: Valóban elhangzott Fülöp
Sándor részérõl, hogy 3 millió Ft legyen a
Bogárdi Napokra elõirányozva. Megkér-
jük Nedoba Károlyt, hogy mondja el, mit
reagált erre. Tóth Zoltán részérõl el-
hangzott, hogy az említett összevonás
500.000 Ft megtakarítást eredményez, de
a késõbbiekben kiderült, hogy ha a
töbörzsöki iskola önállóan mûködik, az
Aprajafalva Óvoda nélkül, akkor emiatt
több millió Ft-tól esik el a város.
A jobboldal képviselõi — kiegészülve
Ferencz Kornéllal és Nedoba Károllyal
— hajthatatlanok maradtak, és a balol-
dal egyik javaslatát sem fogadták el. A
határozat szerint tehát közös igazgatás
alá kerülnek a sárbogárdi és töbörzsöki
iskolák és óvodák. A Zengõ Óvoda két te-
lephellyel mûködik tovább: a Mikes köz-
ben és a Szent István úton. A Hõsök terei
óvoda megszûnik. A Mészölyben 1—8.
évfolyamig 22 tanulócsoport, Töbörzsö-
kön 8 tanulócsoport mûködik majd. Az
óvoda sárbogárdi egysége 8 csoporttal, a
töbörzsöki pedig 2-vel folytatja szeptem-
bertõl a munkát. A határozat mellett sza-
vazott: Bódai, Sinka, Nedoba, Gábris,
Varga, Rigó, Ferencz, Horváth, Juhász
(Szakácsné nem tartózkodott a terem-
ben). Ellene szavazott: dr. Szabadkai,
Õri, Bártfai, Schmidt, Fülöp, Etelvári, dr.
Berzeviczy.

Elbocsátások

A fenti határozat miatt a Zengõ Óvo-
dából 8 óvónõ, 4 dajka és 1 konyhai kise-
gítõ kerül elbocsátásra. Az Aprajafalva
Óvodából 1 óvónõt és 1 dajkát küldenek
el. E szavazásnál Szakácsné kivételesen
szembehelyezkedett a frakciójával, és a
döntés ellen voksolt.
A polgármesteri hivatal létszáma 5 fõvel
csökkenne, melyrõl már korábban is tár-
gyaltak.
Az intézmények technikai álláshelyeit
szintén érintik az átszervezések, ami el-
len tiltakozásukat fejezték ki az intéz-
ményvezetõk.
Horváth Ferencné: A közoktatási tör-
vény 19 fõt ajánl, ezzel szemben mi 16 fõt
számítottunk ki.
Juhász: A leggazdaságosabban a Mé-
szöly mûködik.
Tóth Zoltán: A mi esetünkben ez a lét-
számcsökkentés azt jelenti, hogy 2 takarí-
tónõnk marad. Ennyivel képtelenség el-
látni a takarítást, különösen akkor, ha az
egyik valamilyen okból távol van. A köz-
oktatási törvény azt mondja, hogy a gyer-
mekeknek joguk van a tiszta és egészsé-
ges környezetben történõ neveltetéshez.
Kérem, hogy a javaslatban szereplõ lét-
számokat gondolja át a testület.
Nagyné Rehák Julianna, a Mészöly igaz-
gatója: Minimális létszámmal lehetetlen-
nek tartom úgy elláttatni ezt a munkát,
hogy az oktatást ne zavarná. Ha egy fel-

ügyeleti szerv, vagy egy szülõ bejön az is-
kolába, mi lesz a véleménye ilyen lét-
számmal való mûködtetés után? Az isko-
lánk állagát ismeri mindenki, a fenntartás
rengeteg plusz munkát igényel már így is.
Varga: Én el szeretném kerülni, hogy tör-
vényt sértsek, ezért kérdezem a jegyzõt:
valóban törvényt sértünk, ha ezt a létszá-
mot szavazzuk meg?
Dr. Krupa: Nem sértünk törvényt. A tes-
tület, ha kívánja, már március 1-jétõl le-
építheti a létszámot a technikai dolgo-
zóknál is. A minimális létszám kiszámo-
lása volt a feladatunk, azt megtettük a
jogszabály alapján.
Júliusig a Mészölynél 4, a Szent Istvánnál
2, Sárszentmiklóson 2 fõ kerülne leépí-
tésre. Szeptember 1-jétõl a Mészölytõl
további 1, a Zengõ Óvodától 1, az Apra-
jafalvától 1 fõt bocsátanának el — hatá-
rozott a testület.

Kulturális koporsószeg

A miklósi klubkönyvtár kiszervezésével
kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy
mégsem szervezik azt ki, hanem további
mûködtetését 1 fõ foglalkoztatásával en-
gedélyezik, aki ellátná az iskolai könyvtá-
rosi és a klubfeladatokat is.
A Szent István ÁMK közmûvelõdési te-
vékenységét viszont megszüntetik szep-
tembertõl, az iskolai könyvtár kivételé-
vel. A klubot a töbörzsöki közösségek in-
gyen használhatják.
Dr. Berzeviczy: Polgármester úr, csodál-
kozom, hogy képes vagy Töbörzsök kul-
turális koporsójába szöget verni. Én a he-
lyedben foggal-körömmel ragaszkodnék
ahhoz, hogy ezek a vívmányok ne szûnje-
nek meg.
Sárközi László volt iskolaigazgató: Ha
van rá lehetõség, a töbörzsöki igazgatói
állást hagyjátok meg. Ezért a célért külsõ
bizottsági tagként lemondok a havi
25.000 Ft tiszteletdíjamról.

Költségvetés I.

A 2007. évi költségvetés I. fordulójában
egyetértésben fogadták el a képviselõk
például azt, hogy az értékesíthetõ va-
gyontárgyak és az iparûzési adó elõirány-
zott összege 10-10 millió Ft-tal emelked-
jen; szûnjön meg az iskolatej; a lapkiadási
tevékenység költségét felezzék meg; a
fogyatékosügyi koncepcióban elõírt 5
millió Ft kerüljön ki az általános tartalék-
ból; történjen létszám-felülvizsgálat az
Egyesített Szociális Intézmény, a Mada-
rász József Városi Könyvtár és a Városi
Bölcsõde tekintetében; vizsgálják meg a
Sárbogárdi Családsegítõ Szolgálat integ-
rációjának lehetõségét, a konyhák kiszer-
vezését, az 5. számú házi orvosi körzet
szükségességét; közhasznú foglalkozta-
tás esetén 30, közcélú esetén 17 fõre
csökkenjen a létszám; történjen energeti-
kai felülvizsgálat valamennyi intézmény-
nél; nézzék meg a kocsifutás korlátozásá-
nak lehetõségét; a tavalyi szinten kerülje-

nek betervezésre a verseny- és élsportki-
adások, közmûdíjak, dologi kiadások; a
feladat-meghatározási tartalék 50-rõl 20
millióra csökkenjen. Olyan elõterjesztés
is készüljön, melyben a forráshiány össze-
ge nem haladja meg a 150 millió Ft-ot. A
kistérségnél kezdeményezze a testület a
sárbogárdi központi orvosi ügyeleti kör
létrehozását. Felülvizsgálják a József At-
tila Mûvelõdési Központtal kötött szer-
zõdést is a mûködtetõ státuszának módo-
sítása végett.
Dr. Krupa: A szakszervezetekkel az
egyeztetés megtörtént, nem örültek, de
egyikük elõtt sem voltak már ismeretle-
nek az elképzelések, mert az anyagokat
megkapták. Amennyiben az intézkedé-
sek hatására nem lesz elfogadható a for-
ráshiány, akkor az adható juttatásokhoz
is hozzá kell nyúlni.
Az ügyrendi és jogi bizottság javasolta,
hogy csökkentsék a képviselõi tiszteletdí-
jakat.
Fülöp: A Bogárdi Napokra csak 3 milliót
tervezzenek be a 6 helyett, és vagy amatõr
fellépõkkel egészítsék ki a programot,
vagy csökkentsék a napok számát.

Pálfordulások

Juhász: Ha jól emlékszem, dr. Szabadkai
Tamás mondta, hogy tavaly megszavazta
a 6 milliót, de akkor még nem kellett in-
tézményeket összevonni, elbocsátani. De
csak azért nem kellett, mert vak módon
haladtak az általuk elképzelt irányba.
Minden bizonnyal nagy szerepet játszott
ebben a választási év, mint ahogy õ is.
Mert nem hagyták, hogy az ésszerûség
elõtörjön. Nem kellene most úgy csinálni,
mintha tavaly még minden rendben lett
volna. Már akkor el kellett volna kezdeni
a takarékoskodást, és nem lennénk ilyen
nehéz helyzetben.
Dr. Szabadkai: Tavaly valóban én is meg-
szavaztam a 6 milliót, Nedoba Károly ki-
fejezett kérésére, viszont arra is emlék-
szem, hogy te nem túl jó szájízzel kívántál
jó szórakozást a város lakosságának.
Nem tudom, miért változott meg a véle-
ményed azóta. Mindenesetre a tavalyi
helyzetet összehasonlítani a mostanival
nem lehet. Most azt mondom, hogy csök-
kenteni kell a Bogárdi Napok költségve-
tését.
Nedoba: Egyetértek azzal, hogy nem le-
het összehasonlítani a mostani helyzetet
a tavalyival. Tavaly Szabadkai Tamás in-
dult és vesztett.
Juhász: Még az a szerencse.
Nedoba: Azért kellett utakat építeni,
azért nem lehetett bezárni, lépni, mert õ
országgyûlési képviselõjelölt volt, és min-
denben támogatni kellett feltétel nélkül.
Sokat lobbizott nálam, hogy szavazzak
neki.
Dr. Szabadkai: Amit Karcsi mondott, az
szemenszedett hazugság.
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A pénz csatlósai

Horváth: Próbálunk szponzori pénzeket
begyûjteni, bérbe adjuk a területet vállal-
kozóknak, így a 6 millióból visszajön 2
millió. Korábban ebbõl a város nem látott
semmi hasznot. A képviselõi díj csökken-
tésével kapcsolatban: az óvónõk részérõl
sem hallottam azt, hogy lemondanak a
prémiumról, vezetõi pótlékról a gyere-
kek érdekében. Hát én sem fogok lemon-
dani arról, amiért nekem meg kell dol-
gozni. Ha én nem vagyok itt, akkor he-
lyettem valakit be kell állítani. Miért én
legyek büntetve azért, mert valaki rosszul
dolgozott az elõzõ években? Ezzel Etel-
vári is egyetértett velem. Egyikõnk se len-
ne itt, ha ingyen kellene csinálni. 80-100
ezer Ft-ról ne mondjátok, hogy olyan
könnyen lemondotok! Annyi pénzért egy
melós három mûszakba jár el Fehérvárra
dolgozni.
Fülöp: Légy szíves, ne beszélj többes
számban.
Dr. Szabadkai: Jelenleg a képviselõk sze-
mélyi juttatása 17 millió 222 ezer Ft + 4
millió 994 ezer Ft terheli a munkaadót.
Ha ezt a felére csökkentjük — ami szerin-
tem fedezi a képviselõk felmerülõ költsé-
geit —, közel 12 millió Ft spórolható
meg, amit egyéb célra el lehet költeni a
városban.
Dr. Krupa: Felére már nem tud csökkeni
az összeg, mert a rendeletet hátrányosab-
ban nem lehet meghozni visszamenõle-
ges hatállyal. Ha a költségvetés 2. fordu-
lójánál, februárban elfogadja a többség
ezt a javaslatot, akkor már csak 10 hóna-
pot fog érinteni a csökkentés.
Etelvári: Valóban beszéltem a Tibivel.
Nem titok senki elõtt, hogy a lehetõsége-
imhez képest segítek a nyugdíjasklubnak,
óvodának, iskolának fuvardíjjal, ezzel-
azzal. Ezeknek nagy részét a tiszteletdí-
jamból álltam. A frakciómban elmond-
tam a véleményemet, nem értettek velem
egyet, végül azt mondtam, ha rajtam mú-
lik, akkor megszavazom a csökkentést.
Ebben az esetben nem tudom úgy segíte-
ni az óvodásokat. Ne tagadjuk, mindenki
szereti a pénzt.
Õri: A Sárbogárdi Napok nem 6 millió
Ft, hanem több, mert rendbe kell tenni az
Ifjúsági parkot. Én nem azért indultam
képviselõnek, hogy tiszteletdíjat kapjak,
hanem azért, hogy a választóimnak meg-
feleljek, és a körzetemnek kiharcoljak
dolgokat. Szégyen, ha valaki csak ezért
vállalta a képviselõséget. Persze, a pénzt
én sem vetem meg.

Gesztusok

Schmidt: Kérem a felezést az alpolgár-
mesteri tiszteletdíjnál és költségtérítés-
nél is. Javaslom, hogy a polgármester
költségtérítése álljon vissza az eredeti
szintre, de ha fölajánlaná az egészet, ak-
kor azt gesztusként venné a város. Véle-
ményem szerint nincs szükség két alpol-
gármesterre, mert nem nagyon aktivizál-
ták eddig magukat, a bizottsági üléseken
sincsenek jelen.
Juhász: Ha más közszférában foglalkoz-
tatottak is lemondanak a javadalmazásuk
egy részérõl, én is szívesen vállalom. Az
egyik alpolgármester csak költségtérítést
kap. Ha jól emlékszem, titkos szavazással
döntöttünk a jelöltek személyérõl. A bal-
oldal jelöltje 15 szavazatot kapott, a má-
sik 10-et.
Horváth: Én már tettem egy gesztust: egy
bizottsági helyet ingyen elvállaltam.
Bódai: 2002-ben tettem egy javaslatot,
hogy lemondok a tiszteletdíjamról. Az
MSZP ezt leszavazta. Az egyik képviselõ
azt mondta nekem, hogy õ megdolgozik
érte, ezért nem mond le róla. A másik azt
mondta, ha úgy gondolom, mondjak le a
sajátomról.
Ferencz: Szép, hogy Lóri beszél a munká-
ról, aki az elõzõ ciklusban az MSZP szé-
gyene volt. Nem tudtad elkölteni a képvi-
selõi keretedet, átadtad Etelvárinak és
Nedobának, hogy költsék el õk. A saját
választóidnak fordítottál hátat mint vá-
lasztott képviselõ. Úgy tûnik, hogy a
Bogárdi Napok 6 milliójából most már
mindent megoldottunk, kinyitottuk az
összes óvodát, bõvítettük az iskolát. A
tényleges számok alapján döntsünk, ne
politikai szlogenek alapján. (Ez elõször
egyébként a Fidesz szlogenje volt, most
meg az MSZP-é lett.) Én tudom Kis-
lókról, milyen nagy jelentõsége van egy
ilyen rendezvénysorozatnak, úgyhogy
meg fogom szavazni a 6 milliót. Õri Gyu-
la tudhatja, hogy a külsõ településrésze-
ken az valósult meg, amit a képviselõ sa-
ját munkával megcsinált. A tiszteletdíj az
egyetlen dolog, amihez a képviselõ a je-
lenlegi költségvetésben nyúlhat. Ha te le-
mondasz a tiszteletdíjad felérõl, akkor
egyben a faludtól vonod el a pénzt.

Visszavont és leszavazott
javaslatok

Bártfai: A városi rendezvények költsége-
it is meg lehetne kurtítani.
Schmidt: Ha mindent megszorítunk, ak-
kor tegyük meg itt is, errõl szólt a javasla-
tom, nem pedig személyeskedésrõl.
Dr. Berzeviczy: Ha már lemészároltuk a
helyi oktatást, akkor készüljön elõter-
jesztés arról, hogy a szociális szférában
mik azok a költségek, amelyekkel a kép-

viselõ-testület bizonyos megtakarításhoz
juthat. Nézzük meg, hogy kistérségi, tele-
pülési együttmûködés szintjén meg lehet-
ne-e valamit oldani. A civil bizottság ha-
táskörébe átruházott összeget csökkent-
sük a felére.
Juhász: Az óvodáknál az önkormányzati
támogatás aránya több mint 50%, az is-
koláknál 45%, a szociális ágazatnál
25,7%. A létszámok felülvizsgálatáról és
a dologi kiadások tavalyi szinten tartásá-
ról az imént beszéltünk.
Etelvári: A városi ünnepeket szerintem
meg lehetne oldani 1,5 millió Ft-ból. A
hivatalban a teljesítményösztönzési kere-
tet mérsékelni lehetne, a lapkiadást 2
millióval csökkenteném, nincs szükség
külsõ bizottsági tagokra sem, mert egy
szakember van csak köztük. Kb. 9 milliót
lehetne ezekbõl spórolni.
Nedoba: Ha lecsökken a városi ünnepek
kerete, akkor a szeretetkarácsonyi cso-
magok mibõl lesznek?
Etelvári erre visszavonta ez irányú javas-
latát.
Több bizottsági elnök is megvédte a kül-
sõs tagokat Etelvári álláspontjával szem-
ben.
Varga: Mint azt egyszer már említettem,
a képviselõk egy része korábban létreho-
zott egy alapot, amibõl mindig egy jó célt
próbálunk segíteni. Ez nem a város, ha-
nem a saját juttatásunk kontójára megy.
Legutóbb a Kippkopp Óvodában sikerült
leburkolni a radiátorok balesetveszélyes
részeit. Ehhez az alaphoz bárki csatla-
kozhat.
A baloldal által tett javaslatokat a testü-
let többsége továbbra sem támogatta. A
két alpolgármester nem kíván lemondani
a költségtérítésérõl arra hivatkozva, hogy
azt úgyis a településükre fordítják.
Schmidt visszavonta a Rigó László alpol-
gármester tiszteletdíjának csökkentésére
vonatkozó indítványát, mondván, hogy
azt úgyse szavazzák meg a jobboldalon.
Rigó: Az elmúlt 4 évben kapott tisztelet-
díjból a saját munkámmal, saját pénzem-
bõl fejlesztettem a településemet, és ez-
után is így fogok tenni. Ahová a polgár-
mester elküld, oda elmegyek, amit kér-
nek tõlem, azt megteszem. Az elõzõ al-
polgármester sem volt ott minden bizott-
sági ülésen.
Nedoba: Mindkét sportegyesületnél
drasztikus csökkentés van, és még keve-
sebbet akarsz nekik adni, Gábor?
Dr. Berzeviczy: Ha az óvodáknál meg-
húzzuk a nadrágszíjat, úgy gondolom, a
civilek is meg fogják ezt érteni.
Juhász: A sárhatvani óvoda bezárásáról
van szó, a Hõsök terén csak az épületet
zárjuk be.
Jövõ héten folytatjuk.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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A pusztaegresi  iskola védelmében
Tisztelt képviselõ-testület!

Mi, alulírott pusztaegresi lakosok, iskolás
és óvodás korú kisgyermekek szülei,
gondviselõi azzal a kéréssel fordulunk a
tisztelt képviselõ-testülethez, hogy tele-
pülésünk immár közel 80 esztendõs falusi
kisiskolája jelenlegi formájában tovább
mûködhessen. Az intézményben folyó
oktató—nevelõ munka színvonalával
egyaránt elégedettek vagyunk mi, szülõk
és a Sárszentmiklósi Általános Iskola —
mint anyaiskola — vezetõsége és tantes-
tülete is. Az ötödik évfolyamot az anyais-
kolában kezdõ gyermekeink tanulmányi
eredménye (ritka kivétellel) nem esik
vissza, magatartásukról, munkához való
viszonyukról osztályfõnökeik pozitív vé-
leménnyel vannak. A nyolcosztályos gim-
náziumba az utóbbi 4 évben heten jelent-
keztek, közülük 6 felelt meg a felvételi
vizsgán. Az összevont oktatásból önkén-
telenül adódó hátrányokat (két évfolyam
tanul egyszerre, egy idõben, egy tante-
remben; a gyerekeknek kevesebb közvet-
len órájuk van) tapasztalataink szerint
ellensúlyozza a kis létszámból adódó,

egyénre szabott bánásmód, az iskola csa-
ládias jellege.
A két, egyenként 60 m2-es, parkettás,
lambériás tanterem korszerû, energiata-
karékos világítású, új bútorokkal és tan-
eszközökkel jól felszerelt, tágas, világos.
Az 55 m2-es tornaszoba ellátottsága meg-
felel az alsós testnevelés tanítási feltét-
eleinek. Az egész épület karbantartott,
udvarán 80 éves platán- és vadgesztenye-
fák tartanak árnyékot a modern fajáté-
kok fölött. Az intézmény jó felszereltsége
a vezetés sikeres pályázatainak és a városi
önkormányzatnak (önrész biztosítása)
köszönhetõ.
Ragaszkodunk hozzá, hogy gyermekeink
továbbra is saját településünkön, ebben a
környezetben tölthessék elsõ iskolás éve-
iket. Semmiképpen nem akarjuk õket
napjában kétszer a helyi járat autóbusza-
in utaztatni. A buszok mûszaki, esztétikai
állapota kritikán aluli, a reggeli járaton
elviselhetetlen a zsúfoltság.
Nem egyezünk bele, hogy az elsõ három
osztályt összevonják és az óvodába vi-
gyék. A hármas összevonással gyermeke-
ink tényleg hátrányba kerülnének azok-

kal a társaikkal szemben, akik az anyais-
kolában 3 évig osztatlan formában tanul-
tak. Az óvoda — jellegébõl adódóan —
teljesen más napirenddel dolgozik, mint
egy alsó tagozatos iskola. A két csoport
folyamatosan zavarná egymás munkáját.
Az eszközök nagy része nem helyezhetõ
el az óvodában, a tornaszoba teljes be-
rendezése feleslegessé válna, miközben a
gyerekeknek az óvodában az amúgy is
zsúfolt osztályteremben kellene tornáz-
niuk. Az iskola esetleges bezárása végsõ
csapás lenne a falu (városrész) lakosság-
megtartó erejére, egyenlõ lenne a falu tu-
datos elsorvasztásával. Helybeli munka-
helyeinket elveszítettük, papunk, agrár-
értelmiségünk már nincs, orvosunk, pos-
tánk sem lesz sokáig. Gyermekeinkben
nem alakul ki a szülõföld iránti kötõdés,
felnõve menekülnek majd innen, és mi
magunkra maradunk. A falu elöregedé-
se, teljes lepusztulása a küszöbön áll.
Kérjük a képviselõ-testület tagjait, hogy
felelõsségük teljes tudatában, lelkiisme-
retük szerint hozzák meg döntésüket!

A Pusztaegresi Általános Iskola
szülõi munkaközössége

Fórum az óvodabezárásról
Fórumot tartottak a Zengõ Óvodában a
szülõknek és a dolgozóknak a Hõsök te-
rei óvoda bezárásával és négy óvodai cso-
port megszüntetésével kapcsolatban.
Ezen részt vett Juhász János polgármes-
ter és dr. Krupa Rozália jegyzõ. Megje-
lent néhány, az óvodabezárást ellenzõ
önkormányzati képviselõ is. Ez nem iga-
zán tetszett a polgármesternek, õk azon-
ban a képviselõi jogukra hivatkozva ma-
radtak, és az intézkedéssel kapcsolatban
a véleményüket is kifejtették. Megnyilvá-
nulásaikkal a jelenlévõk egyetértettek.
Tetszésüket többször tapssal is kifejez-
ték.
Juhász János tájékoztatójában elmondta,
hogy a város magas költségvetési hiánya
miatt kényszerülnek erre a lépésre. A
hallgatóság és a jelenlévõ képviselõk az
indoklást nem fogadták el érvként. A vita
elején még úgy tûnt, hogy hárommillió
forinton múlik az óvoda bezárása. A ve-
zetõ óvónõt még a bizottsági ülésen utasí-
tották is arra, hogy dolgozzon ki egy olyan
javaslatot, hogy a megszûnõ Hõsök terei
óvoda két csoportja hogyan mûködhetne
a Mészöly Géza Általános Iskolában. A
jegyzõ és a vezetõ óvónõ között parttalan
vita bontakozott ki azon, hogy mi mennyi,
miért annyi stb.
Úgy tûnik, egyszerûen a bolondját járat-
ták vele, mert készülhetett itt akármilyen
javaslat az óvoda megmentésére, akár

hárommillió, akár hatmillió Ft megtaka-
rítására is, semmit nem fogadott el a jegy-
zõ—polgármester páros.
A hallgatóság véleménye szerint lenne
több olyan felesleges kiadás, amelyeknek
a lefaragásával ennek az összegnek a
többszörösét meg lehetne spórolni. Emlí-
tették például a Bogárdi Napok 6 milliós
összegét, a képviselõi tiszteletdíjak felére
csökkentését, a polgármesteri hivatal ju-
talom és teljesítményösztönzõ keretének
lefaragását. De a szülõk önkéntes válla-
lást is tettek a helyszínen, az óvónõk pe-
dig hajlandók lennének lemondani az ét-
kezési hozzájárulás összegérõl is.
Mélységesen felháborodtak a szülõk,
amikor egyértelmûvé vált, hogy a meg-
szûnõ óvoda négy csoportját csak úgy
tudják elhelyezni a város többi óvodájá-
ban, ha nem veszik fel õsszel az öt év alatti
gyerekeket Sárbogárdon sehol óvodába,
csak különösen indokolt esetben. A cso-
portok gyermeklétszámát így is maximá-

lisra kell emelni, ami a zsúfoltság miatt
súlyos lelki megterhelést jelent majd a
gyerekeknek és az óvónõknek is. Egy szü-
lõ megjegyezte: töltsön el az irodájában a
polgármester 32 gyerekkel egy napot,
foglalkozzon velük, pisiltesse, kakiltassa
õket, akkor megtudja, hogy ez mivel jár.
Különösen felháborította a hallgatóságot
Juhász János polgármesternek az az ér-
velése, hogy a Bogárdi Napokra azért kell
drága együtteseket meghívni, mert sok
szegény embernek nincs pénze Sárbogár-
don arra, hogy ilyen produkciókra eljus-
son, és arra a drága jegyárat megváltsa. A
Bogárdi Napokon ingyen szórakozhat a
nép.
A szülõk közül többen felhívták a figyel-
met arra, hogy az óvodabezárás miatt sok
édesanya nem tud elmenni dolgozni, ami
szaporítja a munkanélküliek számát a vá-
rosban. Szemére vetették a polgármes-
ternek miért nem azon dolgozik, hogy
munkahelyek létesüljenek a városban? A
jegyzõ és a polgármester azonban hajtha-
tatlannak bizonyult minden érvvel szem-
ben, és egy jottányit sem engedtek az
álláspontjukból.
Elmondható, hogy ennek a fórumnak va-
lójában semmi értelme nem volt, mert —
mint az 50-es évek koncepciós pereiben
—, már elõre meghozott ítéletrõl folytat-
tak látszólag „demokratikus” kirakatvi-
tát.

Hargitai Lajos
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„Aki iskolát épít, hisz a jövõben”

Emlékezés egy régi iskolára
80 éves az alsótöbörzsöki református népiskola

(részlet a töbörzsöki Szent István
Általános Iskola történetébõl)

Kiss Dániel — akkori református lelkész
— 1926. november 16-án kelt, a nagysá-
gos kir. tanfelügyelõ úrnak Székesfehér-
várra címzett, a tanulói létszámokra vo-
natkozó jelentésében jövõ idõben fogal-
maz, mely szerint: „Az alsótöbörzsöki
iskolába fog valószínûleg járni összesen 39
tanuló. Kijelentését alátámasztja az a do-
kumentum, amelybõl kiderül, hogy 1926
szeptemberében a sárbogárdi református
egyházközség az Országos Népiskolai Épí-
tési Alaptól mint kölcsönadótól százmillió
koronát kölcsönzött az Alsótöbörzsök kül-
területén létesítendõ iskola építési költsé-
geinek részbeni fedezésére.”
A földreform során iskolaépítés céljára
juttatott telken 1927-ben épült fel az
egytantermes református népiskola, taní-
tói lakással együtt, a Szent István út 11.
szám alatt. Késõbb ezt hívták Greschner
iskolának, amely négy osztállyal kezdte
meg mûködését az 1927/28-as tanévben.
Az iskola anyakönyvi bejegyzéseibõl
megállapítható, hogy az elsõ osztályban
35, a másodikban 19, a harmadikban 8,
összesen 62 tanulót tanított összevontan
az iskola elsõ igazgató-tanítója, Vadadi
Filep Domokos, aki tanítói oklevelét
1907-ben Nagyenyeden kapta meg a taní-
tóképzõ elvégzése és a gyakorlóidõ letöl-
tése után.
Az iskola az 1930/31-es tanévtõl hat osz-
tályt indított a létszám növekedése miatt.
Ekkor már két tanító oktatott 136 tanu-
lót. 1945-tõl három tanító oktatott 2-2

összevont osztályt. A katolikus elemi
népiskolát szintén 1927-ben alapították.
1928-ban épült meg a tornyos, haranglá-
bas iskola. Ebben a tanítás 1929 õszén in-
dult meg. Elsõ tanítója Kostyán Ákos
volt.
Az államosítás után megszûntek a feleke-
zeti iskolák és létrejött a nyolcosztályos
önálló általános iskola. 1954 elõtt három
épületben váltott tanítás folyt, tehát vol-
tak délelõttös és délutános osztályok.
1956 augusztusára készültek el az új tan-
termek, és végre megszûnhetett a kétmû-
szakos tanítás.
Persze ez az iskola is egy idõ után szûk
lett, és újra építeni kellett. A rendszervál-
tás után, 1991. szeptember 1-jén Németh

Rudolf, Sárbogárd elsõ szabadon válasz-
tott polgármestere avatta fel a mai kor
követelményeinek megfelelõ modern is-
kolát, amely minden osztály számára kor-
szerûen felszerelt tanteremmel, szaktan-
termekkel, tornateremmel, könyvtárral,
klubhelyiséggel készült, hogy ott Tö-
börzsök lakosságának szabadidõs közös-
ségi programjaira is lehetõséget teremt-
senek.
Ezt az intézményt fosztja most meg az
önállóságától, és indítja el a megszûnés
felé Sárbogárd képviselõ-testülete.
A fenti idézet fordítottja is igaz lehet. Aki
nyolcvanéves iskolát, százéves óvodát
szüntet meg, vajon hisz-e a jövõben?

Hargitai Lajos

F A L U R O M B O L Á S
80 éves a pusztaegresi iskola

A pusztaegresi iskolát nyolcvan évvel ez-
elõtt, 1927-ben építették a Klebelsberg
Kuno nevével fémjelzett iskolaépítési
program keretében. Az államilag segé-
lyezett népiskolában akkor két tanító ok-
tatta a tanköteles gyerekeket összevont
osztályokban. Most ennek vet véget a sár-
bogárdi önkormányzat azzal, hogy bezár-
ni készül a 80 éves iskolaépületet, a pusz-
taegresi gyerekeket pedig bekényszeríti a
sárszentmiklósi iskolába. Ezzel pecséte-

lik meg a hajdan önálló tanácsú település
sorsát. Ha elcsendesedik az iskolaudvar,
nem lesz gyermekzsivaj, akkor végképp
visszafordíthatatlanná válik a település
elöregedése.
Sárbogárd évtizedekkel ezelõtt, a városi
rang hiú vágyától vezérelve tette gyarma-
tává ezt a települést, amelyet most vég-
képp elsorvaszt. A polgármester, a jegy-
zõ, a képviselõk nem hallgattak az intõ
szóra, hogy ezzel az ott élõ gyerekeket és

családokat végképp hátrányos helyzetbe
hozzák. Nem törõdnek azzal, hogy az
amúgy is hátrányosabb helyzetû gyere-
kek a városi zsúfolt iskolában jóval
rosszabb helyzetbe kerülnek a túlzsúfolt-
ság miatt. Egy óriásira duzzasztott városi
„gyerekgyárban” közülük kerül majd ki a
legtöbb pedagógiai „selejt”. Ennek a lelki
terhét egy se veszi magára, aki ehhez a
döntéshez cinizmussal érdekbõl, vagy
csupán közömbösségével asszisztált.

Hargitai Lajos
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Kupakgyûjtés egy életért
Sárszentmiklóson, az iskolában kupakgyûjtési láz tört ki az el-
múlt hónapokban. Takács Viktor a 6. b-ben, Ihász Attila a 2.
a-ban szervezte a nagy akciót. De ebbe bekapcsolódott végül az
egész iskola, sõt, a város többi iskolájából is hozták az összegyûj-
tött mûanyag kupakokat hozzájuk. Takács Viktor szülei, roko-
nai, barátai is segítettek a nagy gyûjtésben. Végül a felnõttek,
Takács Norbert és kedvese, Szûcs Mónika segítettek a beérke-
zett kupakcsomagok rendezésében, csomagolásában, és Nor-
bert vállalta saját autójával utánfutón a szállítást.
De mindezt miért csinálták? Nem valami hobbi, vagy szenve-
dély vezérelte ezt a sok embert, hanem a segítés szándéka. Az
interneten olvasták, hogy egy kecskeméti kisfiú, Festõ Alex éle-
téért küzdenek a szülei, Asztalos Andrea és Festõ Zoltán.
Alex koraszülött volt, és oxigénhiány miatt sérült a központi
idegrendszere. Ezen õssejtbeültetéssel lehetett csak segíteni.
Ezt a mûtétet Kijevben már rutinmûtétként végzi egy pro-
fesszor, aki munkatársaival a csernobili katasztrófa után szüle-
tett sérült gyerekek megmentésével szerzett ezen a területen
óriási tapasztalatokat. Eddig kétszer voltak már kint, és ez Alex
fejlõdésében drámai változást eredményezett. A további keze-
lésekre azonban már nem volt elég pénzük. Tavasszal újabb ke-
zelésre kell menni, ami 2 millióba kerül. Egy szelektív hulladék-
gyûjtéssel foglalkozó vállalkozó felajánlotta a segítségét, és azt
mondta, hogy akkor tud valóban nagyobb segítséget adni, ha a
család valamilyen akcióval segít a szelektív hulladékgyûjtésben.

Ötletként felmerült, hogy a különbözõ mûanyag palackok ku-
pakját gyûjthetnék. A család elkezdte az akciót. Ismerõsök, ro-
konok, barátok egyre szélesebb köre kapcsolódott be az akció-
ba. A hír terjedt szájról-szájra. Az interneten önkéntesek ter-
jesztették, még szélesebb körben mozgósították a társadalmat.
Pedig igen reménytelennek látszott az ügy, hiszen tavaszig 17
tonna kupakot kell gyûjteni, hogy meglegyen a kétmillió.
Sárbogárdon 850 kiló gyûlt eddig össze. Egy utánfutó lett tele a
kétkilós zacskókkal. Ezt vitték le kedden délután Takács Nor-
berték autóján Kecskemétre.
Ott egy garázs elõtt a nagymama fogadta õket. Berakodtak,
majd felmentek a szomszédos emeletes házba meglátogatni a
kis beteget, Festõ Alexet. Édesanyja büszkén mutatta, hogy tud
mosolyogni a kisfiú, meg tudja tartani a fejét a legutóbbi mûtét
óta, és már kimondja azt a szót, hogy anyu. Megtudtuk, hogy ed-
dig már tíz tonna kupak gyûlt össze. Az országból mindenhon-
nan hozták, elképesztõ mennyiségben. Az emberi összefogás ad
biztatást számukra, hogy ne adják fel, harcoljanak a gyerek éle-
téért.
Aki szeretne a továbbiakban is segíteni, telefonon hívhatja
Alex édesanyját a 06 (30) 447 6379-es telefonon. Aki anyagi se-
gítséget szeretne nyújtani, számlaszámuk: Asztalos Andrea,
OTP 11773322-05787319.

Hargitai Lajos

Megalakult a sáregresi polgárõrség
Múlt héten a polgármester asszony
szorgalmazására megalakult Sár-
egresen a polgárõrség. Régi kíván-
ság teljesült ezzel, hiszen az utóbbi
idõkben volt több olyan bûncselek-
mény, mint például a tavalyi soro-
zatbetörések, amelyek egy jól mû-
ködõ polgárõrség mellett meg-
elõzhetõk lettek volna.
A helyi polgárõrszervezet 21 alapí-
tó taggal jött létre. Részükre tájé-
koztatót Rozman Gábor, a sárbo-
gárdi polgárõrség elnöke tartott.

Hargitai Lajos
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HIRDETMÉNY
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
26404/06. ügyszámon elõzetes vizsgálati eljá-
rás indult Németh Attila és Németh László beru-
házásában a Sárbogárd—Nagyhörcsök
01172/6, 01169/ 2 és 01165/3 hrsz. alatti ingat-
lanokon létesülõ halastóra vonatkozó elõzetes
vizsgálati dokumentáció alapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban: Ket.) 29. (7) bekezdése,
valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3. (3) bekezdése értelmében az alábbi hirdet-
ményt (közleményt) adom ki:
Az eljáró felügyelõség megnevezése: Közép-du-
nántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség; székhelye: Székesfe-
hérvár, Hoszszúsétatér 1.; elérhetõsége, levél-
cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137., telefon: 06
(22) 514 300, telefax: 06 (22) 313 564, ügyfél-
fogadási idõ: hétfõ—csütörtök: 9—15 óra,
péntek: 9—12 óra.
Az ügy tárgya Németh Attila és Németh László
által halastó létesítése, üzemeltetése.
A tervezett tevékenység rövid leírása: a mûsza-
ki szempontból a tó mesterséges kialakítású,
részben terepbe mélyítve, részben körtöltéssel
határolt kivitelben valósul meg. A tavat a mel-
lette elvezetett vízfolyásból zsilipen át gravitáci-
ósan (ha a Fekete-Sárvíz vízszintje lehetõvé te-
szi) táplálják.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: az
elõzetes vizsgálati dokumentáció 6. számú feje-
zetében foglaltak szerint.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján az elõzetes
vizsgálati eljárásban a vélelmezett hatásterüle-

ten levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, jogsze-
rû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy szemé-
lyesen, illetve a törvényes, vagy írásban meg-
hatalmazott képviselõjük útján — dr. Mohos
Gabriella ügyintézõvel (tel: 06 (22) 514 300) tör-
ténõ egyeztetés szerinti helyen és idõben — be-
tekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy
egyéb irataiba. Az iratokról másolatot, kivona-
tot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek.
A hirdetmény közzétételének idõpontja 2007.
január.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyé-
vel kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti ha-
tásvizsgálat szükségességére, illetve a környe-
zeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a
hirdetmény megjelenését követõ 21 napon be-
lül közvetlenül a felügyelõséghez észrevételt
lehet tenni.
A Felügyelõség által hozható döntések:
a.) jelentõs környezeti hatás feltételezése ese-
tén megállapítja a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit;
b.) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti ha-
tás, megállapítja, hogy a tevékenység mely en-
gedély(ek) birtokában kezdhetõ meg;
c.) ha a tevékenység környezetvédelmi engedé-
lyezését kizáró ok merült fel az elõzetes vizsgá-
lat során, ennek tényét rögzíti, és megállapítja,
hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható.

Kling István igazgató,
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

FELHÍVÁS
A sárbogárdi városi polgárõrség fel-
hívja a környék lakosságának figyel-
mét a DGD 318 frsz.-ú fehér Lada Sa-
mara jelenlegi használója nem tagja az
országos polgárõrszervezetnek, a gép-
kocsi jogosulatlanul használja a „Pol-
gárõrség” feliratot.

A városi polgárõrszervezet nevében
Rozman Gábor elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda

pályázatot
hirdet 1 fõ teljes (8 órás)

BELSÕ ELLENÕRI
munkakör betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele: szakirányú
felsõfokú végzettség (költségvetési szervek
belsõ ellenõrzésére vonatkozó 193/2003. (XI.
26.) Korm. rend. általános szakmai követel-
ményei szerint); számítógépes ismeretek;
büntetlen elõélet; 2 éves szakmai tapasztalat.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

önéletrajzot; a munkakör ellátásával kapcso-
latos elképzeléseket; oklevelek, bizonyítvá-
nyok másolatait. A pályázatok benyújtásá-
nak módja és határideje: a pályázatot sze-
mélyesen, vagy postai úton kell benyújtani az
alábbi címre:

Sárbogárdi Kistérségi Iroda
Tóth Ervin kistérségi irodavezetõ,

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A pályázat beérkezésének határideje:
2007. február 1., péntek, 15 óra.

Az állás 2007. február 15-étõl betölthetõ.

Tájékoztató
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormány-
zatának képviselõ-testülete 2007. ja-
nuár 19-ei ülésén tárgyalta a Sárbo-
gárd Települési Hulladékgazdálkodá-
si Tervének, valamint Sárbogárd Kör-
nyezetvédelmi Programjának idõará-
nyos végrehajtásáról szóló beszámoló-
ját. Mind a két napirendi ponttal kap-
csolatos elõterjesztés teljes terjedel-
mében megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályán (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2. fsz. 19. számú
iroda)

Sárbogárd Város Önkormányzata,
Szõnyegi Lajos mûszaki osztályvezetõ

Vitéz Jobban János 90 éves
Hétfõn este köszöntötték a sárbogárdi nyugdíjasklubban Vitéz Jobban Jánost, aki
most töltötte be 90. életévét.
Ezúton köszöntjük mi is Õt, kívánva neki derûs nyugdíjas éveket.

Hargitai Lajos
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Türelem, türelem

B. B. Truck—Vidámfiúk
3-7 (3-2)

Vezette: Ébl M. B. B. Truck: Meilinger,
Dobrovoczki, Balázs, Sebestyén, Zádori.
Csere: —. Vidámfiúk: Kovács, Horváth,
Nyári, Németh, Keresztyén. Csere: Oláh.
Jól kezdtek a Vidámfiúk, a türelmesen
játszó B. B. Truck elõbb egyenlített, majd
a vezetést is átvette a szétesett Vidámfiúk
csapata ellen. Volt olyan pillanat, amikor
akár több góllal is növelhette volna elõ-
nyét a B. B. Truck, de elfáradt a csere nél-
kül játszó csapat. Alig kezdõdött el a má-
sik játékrész, egyenlítettek is a Vidámfi-
úk, majd egy perc múlva már vezettek.
Állandósult a mezõnyfölény, melyet to-
vábbi gólok követtek. A türelmes játék-
nak mindkét játékrészben megvolt az
eredménye. Góllövõk: Sebestyén (2), Zá-
dori, illetve Keresztyén (2), Horváth (4),
Nyári.

Elsõ félidõ kómában

Pusztaegresi
Fiúk—Twister 1-8 (0-1)

Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ellen-
bruck, Batári, Magyarosi, Kolonics, Fo-
dor. Csere: Holcz, Magyar, Õri. Twister:
Bodoki I., Balogh, Szabó, Kristóf, Bog-
nár. Csere: Katona.
Öngóllal szerzett vezetést a Twister. Jól
tartotta magát a Pusztaegres csapata.
Voltak is helyzeteik, de nem tudtak élni a
felkínált lehetõséggel. A szünet után na-
gyot változott a játék képe, magára talált
a Twister, sorra érte el a góljait. Góllövõk:
Kolonics, illetve Batári (öngól), Kristóf
(4), Bognár (2), Katona.

Sakk—matt

Flamengó—Extrém
2-9 (2-2)

Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner,
Tóth, Banda, Vértes, Killer. Csere:
Derecskei. Extrém: Vörös, Dévényi,
Roszkopf, Horváth D., Horváth T. Csere:
Hajnal, Juhász, Oszvald, Pálinkás.
A bajnokság meglepetés csapata 2-0-ás
elõnyre tett szert a listavezetõ ellen. Ké-
sõbb már nem igazán jelentettek veszélyt
az Extrém kapujára. Hajnal megadta az
alaphangot, és az Extrém egyenlített az
elsõ játékrészben. A második félidõben
hetet rúgtak, csak úgy tessék-lássék mó-
don. Góllövõk: Banda, Derecskei, illetve

Hajnal (2), Oszvald (3), Horváth T.,
Juhász (3).

Szupert tankolt az OMV

Taki Team—OMV 1-4 (1-1)
Vezette: Ébl M. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Lakatos, Geiger, Zobák.
Csere: Fövenyi, Rohonczi G., Vörös.
OMV: Halasi, Zsebõk, Lengyel, Gráczer,
Killer. Csere: Domján, Nagy, Örkényi.
Szupert tankolt az OMV, de csak a máso-
dik félidõre. Bár Lakatos az elsõ percben
a gólvonalról önfeláldozóan mentett,
Gráczer távoli lövésével szemben Lajtos
tehetetlen volt. Sorra hagyta ki a helyze-
teket az OMV, míg a Taki Team Ro-
honczi G. révén egyenlített. Alig kezdõ-
dött el a második játékrész, máris veze-
tést szerzett az OMV. Emberelõnyös
helyzetbe került a Taki Team, de nem tu-
dott élni a felkínált lehetõséggel. Ugyan-
akkor az OMV ezt kihasználta Killer ré-
vén. Az i-re a pontot Örkényi tette fel,
míg az ellenfél részérõl Zobák a legna-
gyobb helyzeteket is kihagyta, vagy Hala-
si védett. Piros lap: Vörös, Zobák 2-2
perc, illetve Nagy 2 perc. Góllövõk: Ro-
honczi G., illetve Gráczer, Örkényi (2),
Killer.

Döcögött a KIKE szekere

Arsenal—Sárkeresztúr
KIKE 2-3 (0-0)

Vezette: Tóth I. Arsenal: Kiss A., Érsek,
Veres G., Lukács, Veres P. Csere: Csaj-
bók, Haray, Palásti. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere: Ma-
dár, Plézer.
Feladta a leckét az Arsenal a KIKE-nek.
Nem bírtak egymással a csapatok az elsõ
játékrészben. A második játékrészben a
KIKE megszerezte a vezetést, majd egy

emberelõnyös helyzetet használtak ki.
Nem adta fel az Arsenal, mert egyenlí-
tett. Éles küzdelem alakult ki a gyõztes
gólért, melyet szerencsével Szauervein
szerzett. A szebb napokat látott KIKE já-
tékára rá sem lehetett ismerni. Hiányzott
az Arsenalnál Derecskei védõjátéka.
Sárga lap: Érsek, illetve Hajdinger. Piros
lap: Érsek 2 perc. Góllövõk: Veres P.,
Palásti, illetve Madár, Hajdinger, Szau-
ervein.

Technikai KO

Magnum—Krencz-nagyker
2-7 (2-3)

Vezette: Szakács I. Magnum: Györök,
Vinklmann, Csendes, Lakatos, Bor. Cse-
re: Csõgör, Kapusi, Mádi, Máté. Krencz:
Pálinkás, Ragyamóczki, Király, Somogyi,
Gyenis. Csere: Schneider J., Schneider
T., Simon, Vámosi.
Nem úgy indult a mérkõzés, hogy ilyen
arányú vereséget szenved az elõkelõ he-
lyen tanyázó Magnum. 2-2-ig felváltva
vezettek a csapatok, de innét kezdve az
történt a pályán, amit a tûzoltók akartak.
Fáradt csapat benyomását keltette a
Magnum, így nem csoda, hogy kiütéses
vereséget szenvedtek. A mérkõzésre jel-
lemzõ volt a szabálytalanság is. A három
pontot megérdemelten zsebelte be a
Krencz-nagyker csapata. A Magnum ve-
reségével az Extrém járt a legjobban, hisz
újból négy pontra nõtt az elõnye az üldö-
zõkkel szemben. Sárga lap: Kapusi,
Mádi, illetve Király, Ragyamóczki. Gól-
lövõk: Lakatos, Bor, illetve Simon,
Schneider J., Gyenis, Schneider T. (2),
Vámosi, Király.

Küzdelem a javából

Haladás—Miklós-Cece
2-3 (1-1)

Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi,
Szántó K., Szalai, Nagy, Szabó. Csere:
Kiss J., Szántó Zs., Varga. Miklós-Cece:
Takács, Kiss P., Klazer, Kokics, dr. Erdé-
lyi. Csere: Démuth, Farkas, Pajor, Varga.
Hát ez az a félidõ, amirõl semmi jót nem
lehet írni. Küzdöttek egymással az ellen-
felek, de a kapukat ritkán találták el. A
második játékrész ötödik percében sza-
badrúgáshoz jutott a Cece. Kiss P. lövése
Géczi kapusról a lövõ játékos elé került,
aki másodszorra a kapuba talált. Közben
a Haladásból Varga hagyott ki nagy hely-
zetet. Bénáskodott a Haladás védelme
Géczi kapussal az élen, dr. Erdélyi esz-
mélt legelõbb, mert egy csel után az üres
kapuba lõtte a labdát. Visszavett az iram-
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ból a Cece, szépített a Haladás. Az azo-
nos képességû csapatok közül a keveseb-
bet hibázó csapat megérdemelte a gyõ-
zelmet a küzdelmes mérkõzésen. Sárga
lap: Szabó. Góllövõk: Nagy, Kiss J., illetve
dr. Erdélyi (2), Kiss P.

Macska—egér harc

Spuri—Toledo 2005
2-6 (1-4)

Vezette: Tóth I. Spuri: Németh, Kiss J.,
Kiss I., Bereczki, Huszár L. Csere: Hu-
szár T., Kovács, dr. Roshdi, Tóth. Toledo:
Horváth I., Csuti T., ifj. Bodoki, Barabás,
Orosz. Csere: Horváth Zs., Kiss A., Kiss
L., Orbán.
Nyílt sisakos mérkõzés, helyzetek kiha-
gyásával. A különbség nagyobb arányú is
lehetett volna, ha pontosabban céloznak
a fiatalok, akikkel futásban nem tudták
felvenni a versenyt a spurisok. A második
játékrészben kicsit visszavett a Toledo az
iramból, futtatták a spurisokat, ha már
egyszer Spuri a mezeken a felirat. Lát-
szott, hogy sokkal jobb csapat a Toledo.
Gyõzelméhez nem fért semmi kétség.
Sárga lap: Csuti T. Góllövõk: Kovács,
Kiss J., illetve Orosz, ifj. Bodoki, Kiss A.
(2), Kiss L., Csuti T.

Szakvezetõ nélküli,
biztos gyõzelem

Vasutas—Légió 2000,
Fair Bútor 0-9 (0-5)

Vezette: Szakács I. Vasutas: Kehl,
Schmidt, Czeiner, Bozsoki, Novák. Cse-
re: Freschli, Guszejnov. Légió: Egei J.,
Németh, Csuti, Egei Zs., Csizmadia. Cse-
re: Horváth, Huszár, Szilágyi Cs., Szilágyi
F.
Minden elismerés a Vasutas játékosai-
nak, akik a sok vereség ellenére becsüle-
tesen küzdenek a mérkõzéseken. Ezen az
estén a Légió-Fair játékosai szabadon,
irányítás nélkül is bizonyították, hogy
tudnak futballozni. Az elsõ félidõben biz-
tos elõnyre tettek szert. A kérdés az volt,
mennyi lesz a végén a különbség. Nem
egy súlycsoportba tartozik a két csapat,
így a gólarány nem túlzott. Sárga lap:
Czeiner, illetve Szilágyi F. Góllövõk: Egei
Zs., Csuti (3), Huszár, Horváth (2), Roz-
gonyi, Németh.

Lefocizta az Enyinget
a Memphis

Enying—Memphis Plusz
3-7 (2-2)

Vezette: Tóth I. Enying: Varga, Pudelka,
Csányi, Nagy, Körmendi II. Csere: Kri-
zsán, Körmendi I., Petõ. Memphis: Bo-
ros, Szabó, Herczeg, Molnár, Simon.
Csere: Takács, Zámbó, Fodor, Lóth, Mé-
száros.

Az elsõ támadás után Molnár volt ered-
ményes. Szabó csizmaszáras lövése kö-
tött ki Varga kapujában. Pudelka szépí-
tett, majd büntetõhöz jutott az Enying.
Körmendi II. lövésével szemben Boros
tehetetlen volt. Ragyogó elsõ félidõt pro-
dukált a két csapat. A második félidõben,
ha lehet, még fokozódott az iram, mely-
bõl a Memphis került ki gyõztesen. A ve-
reségben közrejátszott Varga kapus sérü-
lése is. Ennek ellenére elég rapszódikus
az egyébként legjobb játékosállománnyal
rendelkezõ csapat szereplése, vereségé-
vel három helyet csúszott vissza a tabel-
lán, míg a gyõztes csapat feljövõben van.
Azonban egyik csapat elõtt sem elérhe-
tetlen a dobogós helyezés a bajnokság vé-
gén. Legjobb játékával rukkolt elõ a
Memphis. Kemény, sportszerû mérkõzés
volt. Góllövõk: Pudelka, Körmendi II.,
Krizsán, illetve Molnár, Szabó (2), Simon
(3), Takács.

— G. F. —

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 9 2 2 47-24 29

2. Magnum 8 1 4 41-38 25

3. Flamengó 6 3 3 34-36 21

4. Sárkeresztúr KIKE 6 3 4 45-38 21

5. DKS 6 1 5 44-43 19

6. Memphis Plusz 5 4 3 36-30 19

7. Enying 6 1 6 49-45 19

8. Krencz-nagyker 6 - 7 44-35 18

9. OMV 6 1 6 47-43 16

10. Taki Team 2 2 9 28-49 8

11. Arsenal - 2 11 17-52 2

Az OMV összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
27 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. 11 1 1 78-11 34

2. Twister 8 3 1 50-18 27

3. Miklós-Cece 8 2 3 57-35 26

4. Toledo 2005 11 2 - 57-23 25

5. Vidámfiúk 8 1 4 51-44 25

6. Haladás 7 - 5 46-24 21

7. B. B. Truck SE 3 1 9 25-51 10

8. Spuri 3 1 9 21-53 10

9. Pusztaegresi Fiúk 2 1 10 23-52 7

10. Bad Boys 3 - 9 23-42 6

11. Vasutas - - 13 16-86 -3

A Bad Boys, Vasutas összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levonva.

A góllövõlista állása
28 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), 25 gólos: Kristóf Gábor (Twister),
24 gólos: Horváth János (Vidámfiúk).

SAK-HÍREK
Az elmúlt hét végén került megrendezés-
re az elsõ alkalommal kiírt, és a Légió
2000 Security Kft. által szponzorált Lé-
gió-kupa. A versenyre az asztalitenisz
holtszezonjában került sor, ezt bizonyí-
totta az is, hogy több mint hatvan ver-
senyzõ indult a három versenyszámban.
Sokan érkeztek vidékrõl is (Szár, Csák-
vár, Kisapostag, Dunaújváros, Veszp-
rém, Székesfehérvár, Polgárdi, Enying).
A versenyt három kategóriában hirdet-
tük meg: amatõr, megyei I. osztály és NB
III. Mindhárom versenyszám az indulók
magas száma miatt egyenes kieséses
rendszerben került megrendezésre.
Nagy csatákban dõlt el az elsõ helyek sor-
sa. Az alábbi eredmények születtek: ama-
tõr kategóriában elsõ lett Tósoki Fanni
sárbogárdi, második Baki Ádám sár-
bogárd—sárhatvani, harmadik Séllei Mi-
hály csákvári versenyzõ.
A megyei I. osztályban játszók között elsõ
lett Farkas László dunaújvárosi, második
Nagy Ferenc kisapostagi, harmadik Ben-
de Lajos enyingi és Agócs József veszpré-
mi versenyzõ.
Az NB III-as versenyzõk között elsõ lett
Sátori Róbert szári, második Nagy Fe-
renc kisapostagi, harmadik Földesi Zsolt
szabadbattyáni versenyzõ.
Köszönjük a Légiónak a lehetõséget a
versenyzéshez.
Folytatódik az NB III-as bajnokság feb-
ruár 27-én, 11-órakor, amikor Csákvár
csapata látogat el Sárbogárdra.

Minden érdeklõdõt és nézõt vár
a SAK csapata

JÓGATRÉNING

Kedves jógatársunk!

Ezúton értesítünk, hogy

január 31-én, szerdán,
18 órakor indul

10 hetes
JÓGATRÉNINGÜNK.

A foglalkozások szerdánként,
18—20 óráig lesznek a sárbogárdi

mûvelõdési házban.

Jelentkezni a videotékában lehet.

Szeretettel várunk!

Szervezõk
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NOS, MOST?
Az emberiség történetében az elsõ idõk-
tõl kezdve a legnagyobb szerep jutott az
iskolának.
Iskola már akkor is volt, amikor még nem
volt: mert a szerzett ismereteket, tapasz-
talatokat az idõsebb nemzedék átadta az
újaknak. Az ismeretátadás folyamata, a
tanítás—tanulás biztosította azt, hogy az
emberiségbõl mára az legyen, ami. A kõ-
baltától hosszú tanulási folyamat vezetett
el a plazmatévéig.
Mindezt szerintem nagyon sokan tudjuk,
olyannyira, hogy már nem is beszélünk
róla. Mint ahogy egyre kevesebbet beszé-
lünk arról is, hogy korunk iskoláinak ez a
létfenntartó, a jövõt garantáló szerepe
mennyire fontos.
Az iskoláink milyensége határozza meg
részben a jelenünket; a jövõnket pedig
végképp ez szabja meg. Akik ma iskola
közelében élnek, dolgoznak, eddig soha-
sem létezett dolgokat vehetnek észre.
Nagyon erõs támadás kezdõdött iskolá-
ink ellen. Sõt, az óvodától az egyetemig,
minden szintû oktatás ellen hadjáratba
kezdett a Gyurcsány-kormány. („Az a cé-
lunk, hogy Magyarországon egyetlen egy
tanítónak, tanárnak se úgy kelljen be-
mennie az óráját megtartani, hogy napi
megélhetési kérdésekkel kapcsolatos
gondok foglalkoztassák” — idézet az
MSZP választási programjából.)
Az iskoláinkban szokatlanul nagy és rossz
irányú változások elsõ lépései vezettették
be. Minden tanár köteles naponta vezet-
ni, hogy mennyit dolgozott aznap, s nagy a
baj, ha nincs meg a nyolc óra munkaideje!
Nem az számít, hogy sikerült aznap 30-50
diákjának megtanítani a törtek közös ne-
vezõre hozásának módját. Az sem érde-
kes, hogy gyerekeink tucatjaival szeret-
tette meg Ady Endre költészetét. Nem
számít manapság, hogy tanítóink és taná-
raink milyen hatékonyan készítik fel ta-
nítványaikat a majdani jövõjükre, arra,

hogy mind helyt tudjon állni felnõttként
az életben. Az sem számít, hogy mennyi
emberséget, jó erkölcsöt kapnak az isko-
láinkban a gyerekek. Csak egy dolog a
lényeg: ledolgozta-e mindegyik tanár,
tanító a napi nyolc órát, vagy sem.
Az lett a másik legfontosabb kérdés, hogy
mennyibe kerül az iskola világítása, fûté-
se.
Kiderült, hogy a tanítók és tanárok fizeté-
se olyan sok, hogy azt már az iskola fenn-
tartója nem tudja kifizetni.
Ne szépítsük a dolgot: az iskolákat kifeje-
zetten káros, nem kívánatos pénznyelõ-
ként szemlélik mindazok, akiknek a kezé-
be került iskoláink sorsa. Az elvük: keve-
sebb iskola, kevesebb tanár, kevesebb
gond, kevesebb pénzkiadás. Ráadásul
nem is készítenek komoly hatástanul-
mányt, hanem a gombhoz varrják a kabá-
tot: elõbb megállapítják, hogy sokan taní-
tanak az iskolában, ezért szélnek kell
ereszteni sok pedagógust, és be kell zárni
az iskolát. Az iskola „hatékonyságát” úgy
akarják megvizsgálni, hogy az eredmény
már elõre kész.
S teszik az iskoláink szétverését olyan em-
berek — a miniszterelnöktõl a polgár-
mesterekig, önkormányzati képviselõkig
—, akik szintén tanult emberek, vagy ha
nem, hát akkor is jártak valaha iskolákba.
Ilyen felkorbácsolt iskolaellenes közhan-
gulatban ne csodálkozzunk azon, hogy a
tantestületeken belül is nemkívánatos je-
lenségek mutatkoznak: helyezkedik sok
tanár, tanító, spekulál, mit tegyen, mit ne,
hogy a következõ tanévben is kapjon ka-
tedrát. Vannak, akik az iskolaigazgató-
hoz dörgölõznek, többen egyéni tovább-
képzésben látják állásuk megõrzésének
lehetõségét. Divat lett a gyógypedagógia,
a fejlesztõpedagógia, a nyelvek, a sokadik
diploma beszerzése. Mások más iskolák-
ba járnak házalni, így próbálják eladni
magukat a munkaerõpiacon. Sokan van-

nak — s talán a legjobb tanárok —, akik a
pályaelhagyás gondolatában élnek. El-
mennek informatikusnak, cégekhez me-
nedzsernek, vagy ki tudja, minek.
Összességében a tantestületek tagjai kez-
denek úgy viselkedni, mint egy süllyedõ
hajón a zenekar tagjai: a gázsi elosztásá-
ról vitáznak, kinek mennyi jár, ki mennyit
húzott, s hol van a prímás zsebébe rakott
borravaló. Pedig a hajó süllyed, ilyenkor
inkább nagy összefogással a mentõcsónak
után kellene nézniük.
Valami nem engedi, hogy létrejöjjön ez az
összefogás. Azt mondani önkormányzat-
nak, miniszternek, miniszterelnöknek: ha
az iskolából bárkit is elküldenek, minden-
ki elmegy. Ha bántani merik az iskolát, le-
tesszük a munkát. Megmondani a polgár-
mesternek, miniszternek, miniszterel-
nöknek, hogy inkább õk menjenek, ha tá-
madni merik az iskoláinkat, mert az isko-
la nem egyszerû munkahely, hanem egy
csodás gyémántcsiszoló mûhely, amely-
ben a leendõ felnõtt generáció tagjait te-
szik értékes emberekké.
Ha ma becsukják az iskoláinkat, ha zak-
latják, megszorítják, és kiszolgáltatottá
teszik a tanítókat, tanárokat, egy-két évti-
zed után már keresve sem találunk ebben
a hazában értékes embert, csiszolt gyé-
mántot. Csak bután hagyott, értéktelen
és igénytelen fogyasztói masszaként léte-
zõ emberek milliói élnek majd itt, akik
csipszet rágcsálva nézik a plazmatévébõl
áradó szennyet, mint szellemi szintjüket
kielégítõ táplálékot.
A pedagógusok sohasem voltak szélsõsé-
gesek, radikális nézeteket nem képvisel-
tek. Azért nem, mert aki tanít, ismerete-
ket ad át, embert nevel, zsigerbõl humá-
nus, toleráns, és tele van mások iránti em-
pátiával. Most ezzel él vissza a hatalom,
ezért támadhatja oly könnyedén az isko-
láinkat és a tantestületeket.
De ha az iskola valóban az életre nevelte
eddig a tanítványait, ha a ballagási ünnepi
beszédekben az igazgatók a ballagókat
életben való helytállásra biztatták, akkor
kérdés: mindez mennyire igaz, ha magá-
ról az iskoláról van szó? Önmagát hogyan
védi meg? A tantestületben valóban
olyan tanítók és tanárok vannak, akik
nemcsak biztatni tudnak másokat, hogy
védjék meg igazukat, hanem arra is képe-
sek, hogy önmagukat megvédjék? Csak
szép szavak szóltak a nehézségek legyõzé-
sérõl, vagy minderre a pedagógustársada-
lom is képes? Képesek-e összefogni egy-
mással, iskolák iskolákkal, tantestületek
tantestületekkel, szülõkkel és tanítvá-
nyokkal, s mindenkivel, akikkel közösen
lehet annyi erejük, hogy megvédjék gyer-
mekeinknek az iskoláinkat?
Kissé tanító bácsisan így szól az iskolánk
érintetlenségére vonatkozó kérdés esz-
szenciája, amely kérdés mögött persze
iszonyatos indulatok hullámzanak: Nos,
most?

Borbély József

HALÁLOS BALESET
Sárszentágota határában

A múlt héten pénteken, 22 óra körül a 63-as számú fõúton Sárszentágota és
Felsõkörtvélyes között súlyos, halálos baleset történt. Egy szerb rendszámú VW
Passat kisbusz áttért a szemközti sávba, majd hirtelen, a jobbra kormányzást köve-
tõen a partfalnak ütközött és felborult. A borulás közben az egyik utas kiesett az au-
tóból, amely rázuhant. A tûzoltók emelõpárna segítségével szabadították ki a nõt a
roncs alól, aki akkorra már életét vesztette. A vizsgálatot lefolytató Sárbogárdi
Rendõrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt a balesetnek, az eset tisztázása
érdekében jelentkezzen a 06 (25) 460 046-os telefonszámon, vagy tegyen bejelen-
tést a 107-es, 112-es segélyhívószámok bármelyikén.

Fejér Megyei RFK sajtószolgálata
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Megerõsítik az álmennyezetet
A József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermének álmennyezete leszaka-
dással fenyegetett. Közvetlenül a színpad
elõtt, néhány hónappal ezelõtt, megre-
pedt a vakolat, és néhány darab le is esett
onnan. Az önkormányzat a Fodor és
Molnár Kft.-vel elvégeztette a vizsgála-
tot. A szakemberek megállapították,
hogy a közel ötvenéves épület színházter-
mének mennyezete felújítás nélkül mind-
eddig jól bírta, és alapjában véve jó álla-
potban van. Az álmennyezetet tartó fém-
szerkezet egy része azonban valószínûleg
egy korábbi beázáskor nedvességet ka-
pott, emiatt rozsdásodni kezdett. Ezért
több fém tartóelem az évek során elvéko-
nyodott és megnyúlt. Nem lehetett várni,
hogy nagyobb darabok esetleges leszaka-
dása miatt tragédia következzen be, ezért
megpályáztatta az önkormányzat a felújí-
tási munkát. Az erre szükséges fedezetet
a képviselõ-testület a legutóbbi ülésen
megszavazta. A legolcsóbb ajánlatot a
Közév Kft. adta. Hétfõn már be is állvá-
nyozták a színháztermet, és elkezdték a
munkát.

Hargitai Lajos

Az ABC-eladók bankettje
2007. január 20-án, szombaton az alsószentiváni ál-
talános iskolában jó hangulatú ünnepségre került
sor. A Szabolcs Vezér Gimnázium és a IV. Béla Ál-
talános Iskola együttmûködésével a „Lépj egyet
elõre!” programon belül tizenhat jelentkezõnek si-
került a tanfolyamot elvégezni és letenni az utolsó
vizsgát is 2006. december 16-án. Felkerült a pont az
i-re: az immár képzett eladók egy bankettel ünne-
pelték meg az új szakma megszerzését, ahol az új-
donsült ABC-eladók vendégül látták tanáraikat is.
Csányi Kálmán, a pusztaszabolcsi gimnázium igaz-
gatója köszöntõjében elmondta: nemcsak annak
örül, hogy a képzésben résztvevõk az általunk felkí-
nált szolgáltatást választották, hanem annak is,
hogy a jelentkezõk önmaguknak is bizonyíthatták:

soha nem késõ elkezdeni, illetve folytat-
ni a tanulást, mindig meg lehet felelni a
jövõ kihívásainak, ha megkeressük és ki-
aknázzuk a kínálkozó esélyeket. Egyút-
tal reményét fejezte ki, hogy a frissen ki-
képzett eladók hamarosan álláshoz is
juthatnak a sárbogárdi, illetve környék-
beli üzletekben, vagy akár az újonnan
épülõ szupermarketekben. A két intéz-
mény közös tevékenysége pedig tovább
folytatódik: hamarosan megkezdõdik a
számítógépes alapismeretek tanfolya-
ma, és igyekszünk kihasználni a további
együttmûködési lehetõségeket is.

Kiss Attila
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Könnyû majonézes
burgonya

Hozzávalók 4-6 személyre: 1,5 kg közepes mé-
retû burgonya, 1 nagy fej lilahagyma, 1,5 dl
étolaj, 2 tojássárgája, 1 pohár csökkentett
zsírtartalmú tejföl, 1 pohár joghurt, vagy kefir,
1/2-1 citrom leve, 1 evõkanál mustár, 1 evõka-
nál cukor, vagy ennek megfelelõ mennyiségû
édesítõszer, diétás só, õrölt fehér bors.

Elkészítése: a héjában fõtt burgonyát meg-
hámozzuk, kihûtjük és vékony karikákra
vágjuk, majd megsózzuk, megborsozzuk. Az
ugyancsak karikákra szelt lilahagymát 15
percre citromlébe áztatjuk. Közben a tojás-
sárgáját picit megsózzuk, ezután folytonos
kevergetés mellett az olajat cseppenként
hozzákeverve alapmajonézt készítünk.
(Habverõ géppel bátrabban dolgozhatunk.)
A sûrû emulziót tejföllel és joghurttal (vagy
kefirrel) hígítjuk, ráöntjük a hagymáról a
citromlevet, majd mustárral, cukorral, kis
borssal, szükség esetén sóval ízesítjük. A
burgonyát óvatosan összekeverjük a lila-
hagymával, egy picit állni hagyjuk, majd
hozzáadjuk majonézes öntetet. Ecetes
uborkával és Piros Arannyal díszítjük. Tála-
lásig hûtõszekrényben tároljuk.

Gombával töltött
dagadó

Hozzávalók: 1/2 kg sertésdagadó, 20 dkg gom-
ba, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 vöröshagyma,
zsiradék, 1 zsemle, 2 evõkanál zsemlemorzsa, 2
tojás, õrölt bors, ételízesítõ, só.

Elkészítése: a dagadót felszúrjuk, besózzuk.
Az apróra vágott vöröshagymát zsiradékon
megfuttatjuk, rátesszük a csíkokra vágott
gombát, fûszereket, végül az apróra vágott
petrezselymet. 5-6 percig sütjük, lehûtjük.
Hozzáadjuk a tojásokat, a beáztatott, kicsa-
vart zsemlét, zsemlemorzsát jól összedol-
gozzuk, betöltjük a húsba. A végét bevarr-
juk, vagy hústûvel összetûzzük. Kevés zsira-
dékkal kikent tepsibe tesszük, fél dl vizet töl-
tünk alá, befedjük alufóliával. Középmeleg
sütõben 40 percig sütjük. A fóliát levéve ró-
la, locsolgatva készre sütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

P A R A B O L A
A címbeli szónak a magyar nyelvben két jelentése van. Az egyik, a közismertebb
arra a geometriai görbe vonalra utal, amelynek minden pontja egy adott ponttól
és egy rajta kívül esõ egyenestõl egyenlõ távolságra van. A szó másik jelentése:
példabeszéd, azaz jelképes értelmû történet. Ilyen például a Bibliában igen sok
található. Ezek gondolkodásra késztetik a hallgatót, s mennél tovább gondolko-
dunk rajtuk, annál mélyebb jelentés bontakozik ki belõlük.
Például a magvetésrõl szóló történet. Némely mag az úttestre hull, azt a mada-
rak felcsipegetik. Más magok sekély talajra kerülnek. Ezek kihajtanak ugyan, de
a nap megsüti a kis növényeket és kiégeti õket, mert rövidke a gyökerük. Van
mag, amely tövisek közé esik, és a felnövekvõ gazok megfojtják. Amely mag vi-
szont jó földbe jut, némelyik százannyi, a másik hatvanannyi, a harmadik har-
mincannyi termést hoz. „Azkinek vagyon füle az hallásra, hallja” — teszi hozzá a
szöveg.
Nevezetes a jó és a rossz gyümölcsfáról mesélõ történet, amelynek lesújtó zára-
déka az, hogy a jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt hoz, ezért
az utóbbi levágatik és a tûzre vettetik.
Vagy itt van például a meghalt király két fiáról szóló parabola. A hatalom és a
vele járó kincstár az idõsebb fiúhoz kerül, aki éli világát, eltékozolja a kincseket
ahelyett, hogy felvirágoztatná az országát. Amikor a kisebbik fiú kerül a hata-
lomba, nem képes felvirágzást hozni, mert nincs mibõl. Sõt, a megleévõ templo-
mokat, pagodákat is be kell záratnia, mivel nincs pénz a mûködtetésükre. A nép
egy része pedig azok vezetésével, akik kénytelen-kelletlen részesei voltak a té-
kozlásnak, indulatosan kárhoztatja ezt a kisebbik fiút, mondván: „Gonosz király
vagy, mert bezáratod a pagodákat. Bezzeg a bátyád jó király volt, mert lakomá-
kat adott.”
Ez utóbbi történetet hiába keresnénk a Bibliában, mivel én találtam ki, miköz-
ben a Bogárd TV közvetítését néztem az önkormányzat ülésérõl…
Lenyûgözõ élmény látni a városatyákat munka közben. Tetszett, hogy külsejük-
ben, ruházatukban is kifejezték: komolyan veszik a dolgukat. A felszólalások
megfontoltak voltak, semmi személyeskedés, semmi trágárkodás. Néha kissé ki-
lógott a politikai lóláb. Mentek az okos szövegek, a végén pedig mindenki haza-
szavazott. Az emberben fölmerül a naiv kérdés: minek ide a vita? El kellene
rendelni a szavazást, és kész.
Egyébként érdekes szerepcsere: úgy emlékszem, hogy ugyanazok, akik a költ-
ségvetési vita idején lelkesen megszavazták a Sárbogárdi Napokra szánt millió-
kat, most le akarják faragni az óvodák és iskolák érdekében, a másik fél pedig,
amelyik azelõtt a takarékoskodás mellett volt, most aggályoskodik. Sosem késõ
az okosság. Bár az a legjobb, ha idõben mûködik.
A közvetítés néha megviselte a nézõ idegeit. Valami oknál fogva a kamera nem
követte az eseményeket, többnyire mozdulatlan maradt, számos felszólalónak
csak a hangját lehetett hallani, közben láthattuk a néma jelenleévõk gúnyos
gesztusait. A mai nézõ már zsigerileg megszokta, hogy látja is azt, aki beszél. Er-
rõl is lehetne egy parabolát mondani azzal a záradékkal, hogy „Azkinek vagyon
füle az hallásra, hallja, de ha van is szeme a látásra, ne lássa.”

(L. A.)

CAPOEIRA-EDZÉSEK
A SÁRSZENTMIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN

A székesfehérvári Capoeira-csoport tagjai új csoportot szeretnének szer-
vezni Sárbogárdon. Január 20-án már meg is tartották az elsõ edzést a
Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban, de további jelentkezõket is várnak a
csoportba.

Az edzések ideje és helye: szombatonként, 16 órától
a Sárszentmiklósi Klubkönyvtár nagytermében.

Ha valakit érdekelnek a harcmûvészetek, kedveli a zenét, vagy csak mozgás-
ra vágyik, jöjjön, és próbálja ki!

-való-
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MEGFEJTÉS

gyámolít—pesztrál, támogat; mártás—
szósz; oszlop—pillér; sodrófa—nyújtófa;
az elmés szónak nem volt párja;

Sajnos, ezen a héten nem érkezett be
helyes megfejtés. Sokan telefonáltak,
hogy nem jó a rejtvény, mert az egyik
szónak nem találták meg a párját, hát
egy kicsi csalafintaságot csempész-
tünk a rejtvénybe, pont ezt kellett vol-
na észre venni.

REJTVÉNY

Javítsd ki
a helyesírási hibákat!
siráj, tarély, aszony, bögöj, Nagy Bri-
tannia, stresz, Bács Kiskun Megye

Beküldési határidõ:
2007. január 30.

A SZÉL
A tenger nyugodt, kék vize felett egy
csöppnyi szellõpihe ébredezett. Lágyan
siklott tova a víz tetején, s csudára élvez-
te, hogy frissen ébredõ lendületével pi-
ciny, fehér gödröket rajzol a mozdulatlan
tengersivatag hátára. Fodrozó suhanás-
sal a közeli part árnyas fái felé kanyaro-
dott, hogy büszkén tudassa a világgal:
szellõ lett immár.
Könnyed, játékos érintéssel borzolta vé-
gig a pálmák levelét, s ahogy végigsuhant
a parton, apró, sárga homokszemcsék
mocorgása követte útját.
— Megjöttem, itt vagyok! — susogta vi-
dáman, s csintalanul csiklandozta, kócol-
gatta a virágok szirmait, amerre járt.
Majd gondolt egyet hirtelen, s fürgén
megiramodva a part menti házak közé
hussant.
— Hahóóóóó! — dalolt a madarak éne-
kével.
— Hohóóóóó! — búgott az autók pöffe-
nésével.
— Halihóóóó! — kiabált a játszó gyere-
kek lármás örömével.
Az iskola kéményéhez libbent, s tréfásan
kergetõzött a füsttel. Ûzte, hajtotta fel,
fel, a Nap felé, majd hosszú zuhanással
rácsavarodott az út kanyarjára.
— Hurrá, szél vagyok! — ébredt rá duz-
zadó erõvel, s megrángatta a kislányok
blúzát, megfricskázta pisze orrukat, bele-
bújt kabátjuk ujjába.
— Szél vagyooook! — süvöltötte dagadó
kebellel, büszke rohanással, s megrángat-
ta ajtók kilincsét, kocogtatta ablakok
üvegét, megböködte férfiak süvegét.
— Erõs vagyok, oda futok, ahova csak
akarok! — és csak futott, rohant nagy tü-
dõvel. Házfalakba belekapott, vaskapu-
kat megdöngetett, harsonáját fújta, fújta
hét határon túl hangozva, messze földre
kiáltozva.
— Halljátok hát, hogy jövök! — üvöltötte
kéménylyukba, kályhák parazsába, szo-
bák melegébe. — Én vagyok itt, a szél!
És kevély gõggel, fennhéjázva, durva
hangon kiabálva rohant tovább, megfe-
szülve, útján mindent elsöpörve.
— Féljetek, ha szólok rátok, féljetek, ha
zúgva szállok, s engem láttok!
És tombolva süvített a kertek fái között,
megtépázva ágak karját, kerítések ócska
lécét, kismadarak büszke tollát.
— Hahóóóóó, város! — ordította bõsz
kacajjal. — Hol van, aki ellenem szegül-
jön, nekem feszüljön, elõttem megálljon!

És vad csapásokkal, háztetõket elsodor-
va, cserepeket szerteszórva, ujjongó har-
sogással zúzta a téglákat, törte a deszká-
kat a szélvihar.
— Vagy talán te akarsz dacolni velem,
tenger?
És acélujjait a vízbe mártva ûzte, hajtotta
a szertefutó, megkínozva menekülõ, jaj-
fehéren könnyet vetõ hullámoknak mé-
nesét.
— Vagy te ott fönn, te Nap! Azt hiszed,
tán fölém nõhetsz?
És kemény szavú haragvással emelkedett
zord felhõket szétkergetve magasabbra,
egyre feljebb, egyre feljebb.
És fekete felhõkbõl font ruhájától meg-
fosztottan így szólt a Nap szelíden.
— Állj meg! Csöndesedjen átkod, vihar!
A várost ott lenn összetörted, a tenger vi-
zét meggyötörted, felhõruhám szétszag-
gattad, madarak sírnak miattad. Tolluk
fogyott, párjuk veszett. Fészkük, fiuk, szí-
vük veszett. Csitulj hát el végre, s úgy térj
vissza hozzánk ismét!
S lágy kezével simogatta, megnyugtatva
cirógatta a szélvihar lázas arcát. A szél
küzdött, harcolt, de érezte, hogyan olvad,
foszlik semmivé a teste, hogyan szívja
magába lassan a nap. Erõlködve feltá-
madt még, s keserves lendülettel fellob-
bant egy pillanatra újra. Visszanézett a
fájó sebeket ápoló földre, a kíntól szür-
kéllõ tengerre, majd ernyedten felemelte
homályosodó tekintetét és hosszú sóhaj-
tással halkan kihunyt végleg.
Éppen akkor, valahol messze, a semmi-
bõl teremve, egy apró szellõpihe ébrede-
zett. Lebegve nézett a kéken nyugvó, bé-
kés vízre, s lassú, szeretõ érintéssel meg-
borzolta a vén tenger üstökét.

Tarcsai Szabó Béla

HETI IDÕJÁRÁS

Csütörtökön szórványosan várható ki-
sebb havazás, hózápor, néhol 2—3 cm
friss havat eredményezve. Pénteken
csak elvétve alakul ki csapadék. Szom-
baton mindenütt megnövekszik a fel-
hõzet, és országszerte várható kisebb
havazás, hózápor. Ekkor többfelé
újabb 2—3 cm friss hó hullhat. Vasár-
napra fõként a Dunántúlon, hétfõn
pedig keleten lesz többfelé kisebb ha-
vazás, futó hózápor. Hétfõn egy-egy
hevesebb hózápor is lehetséges. A
mostani számítások szerint hétfõn az
északnyugati szél többfelé viharos
lesz, ezért a már pár centiméteres hó-
takaróval borított helyeken hófúvás
sem kizárt. Igazi téli idõ várható. A
reggeli hõmérséklet 2—(-6), -2—4 fok
körül várható.

www.metnet.hu
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Január 27., SZOMBAT
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Katona-dolog 8.30 Süsü, a sár-
kány 9.00 Baba Tévé 9.30 Csellengõk 9.55 Válni nehéz 11.30 Határtalan embe-
rek-határtalan történetek 12.00 Hírek 12.10 Delta 12.40 Az Óceán Csillaga 13.05
Iskolatársak 14.00 Don Matteo 14.55 TS-Mûkorcsolya-Eb 16.35 Autóvízió 17.05
Halhatatlanok Társulata 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show
19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Három férfi, egy mózeskosár 22.00 Halálkanyar
0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kö-
lyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.40 Egy rém rendes család
14.10 Rendõr-akadémia 15.00 L. A. Heat—Halálos páros 15.50 Harmadik mû-
szak 16.40 Zûrös majom 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A kis krapek
visszavág 21.05 Jackie Chan: Elsõ csapás 22.35 RTL-boxklub 0.30 Fehér siva-
tag 2.20 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.25 Ez kész! Pénz! 9.45 A piramisok titkai 10.45 Babavi-
lág 11.15 Így készült a Lora címû film 11.45 Hetedik mennyország 12.45 Knight
Rider 13.35 JAG—Becsületbeli ügyek 14.35 A láthatatlan ember 15.30 Bûbájos
boszorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity 20.10 Jurassic Park 22.00 Ronin 0.25 Szemet szemért 2.15 10-8: Veszé-
lyes õrjárat 3.00 A láthatatlan ember 3.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Barangoló 13.04
Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Oláh Gábor: Utasok 21.01
„Hogy lett volna” — Beszélgetés Bence Ilona színmûvésszel 22.00 Krónika
22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 A Bakáts téri római katolikus
templom orgonája 0.10 Éjszaka

Január 28., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát 5.20 Hajnali gondolatok Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”
11.00 Örömhír 11.25 Református ifjúsági mûsor 11.30 Az utódok reménysége
12.00 Hírek 12.05 A királynõ harminc éve 13.00 TS-Sport7 13.50 „Feszti” körkép
14.20 Abszolút 14.50 TS-Mûkorcsolya-Eb 16.35 Magyar elsõk 16.55 Unokáink
sem fogják látni 17.25 VEVÕ-SZOLGÁLAT 17.55 BBC-exkluzív 19.00 Híradó
19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Gyilkos optika 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.40 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 10.00 Receptklub
9.35 Havazin 10.05 Játék 11.10 Dawson és a haverok 12.00 Híradó 12.50 Vad-
nyugati fejvadász 13.50 Egy rém rendes család 14.20 A Dakar 14.50 Seven
Days—Az idõkapu 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Titkos
küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Osztály, vigyázz! 21.45 Heti hetes
22.55 Az elnök zsoldosa 0.35 Portré 1.10 Bogaras a családom 2.40 Egy rém
rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Lassie 10.30 Két TestÕr 11.05 Stahl konyhája 11.40 Sliders 12.40 Knight Rider
13.30 Flipper legújabb kalandjai 14.30 Monk—Flúgos nyomozó 15.30 Smalville
16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Lara Croft—Tomb Raider 22.05 A bárányok hallgatnak 0.25 Képírók 2.00
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Metodista istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit
üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Dokumentum-
mûsor 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40
Zsákai Ferenc nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 20.33 Sultz Sándor:
Szurogátum delikátesz 22.00 Krónika 23.27 Schubert: V. szimfónia 0.10 Éjszaka

Január 29., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.00 Szívtipró gimi 10.55 A csendes forradal-
már 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 Roma Magazin 12.55 Domovina
13.25 Kolozsvári Grandpierre Emil 13.55 Vevõ-szolgálat 14.20 BBC-exkluzív
15.20 Kodály 125 15.30 Hét fõbûn 16.25 Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hírek
17.20 Körzeti híradók 17.35 Ajándék volt minden perc és óra 18.00 Szomszédok
18.30 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 A tv ügyvédje 20.40 Kék fény
21.40 Titkos szolgálat—MI-5 22.30 Hétfõ este 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.45 Médiamix 0.15 Vasvirág
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.00 Játék 15.05 Disney-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 21.15 Philadelphiai zsaru 23.00 Ke-
leti harc 0.40 Reflektor 1.00 Bundesliga 2.10 ITTHON 2.25 AutóMánia 2.55
Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Ak-
tív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Frei-dosszié 22.25 A
bevetés szabályai 0.55 Tények este 1.20 Csillagkapu 2.10 Doktor zsiványok 3.50
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Édes Anna — Kosz-
tolányi Dezsõ regénye 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval
15.05 Tudós 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 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv?
— Metszetek Mikszáth Kálmán hírlapi írásaiból 21.05 A Szabó család 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmú-
zeum 0.10 Éjszaka

Január 30., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér
9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 10.55 Egy nap az állatkertben 11.10 Ti-
tokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Natura 13.55 Mihályfy Sándor emlékére 14.25 Magyar elsõk 14.45 Emeljük fel
szívünket! 14.50 Katolikus krónika 15.20 Kodály 125 15.30 Csináljuk a fesztivált!
16.25 Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Bûvö-
let 18.30 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 18.55 Föld tv 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték!
19.55 Életképek 20.40 Kedd 21 21.40 Titkos szolgálat—MI-5 22.35 Kedd este
23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.40 A 38. Magyar Filmszemle al-
kalmából
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.00 Játék 15.05 Disney-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 21.15 Az elveszett ereklye kalando-
rai 23.20 XXI. század, a legendák velünk élnek 0.05 Az elnök emberei 1.05 Reflek-
tor 1.20 Igaz történetek 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Ak-
tív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 A sárkány karmaiban 22.10 Rejtélyes alkony
0.15 Tények este 0.45 Pacific Palisades 1.40 Szomorú vasárnap 3.35 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 Mesélõ krónikák
21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Január 31., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv
ügyvédje 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 10.55 Superman 11.10 Ti-
tokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Hervatska 12.55 Ecranul nostru 13.25
„Mesterségem”, te gyönyörû 13.55 Netkori 14.45 Kodály 125 14.50 Kormányvá-
ró 15.25 „Feszti” körkép 15.55 Natura 16.25 Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hí-
rek 17.20 Körzeti híradók 17.35 BÛVÖLET 18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 18.55
Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Krém 20.40 Réztábla a kapu alatt 22.30 Szerda este
23.05 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.50 Lapozó 0.20 Valentine
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.20 Játék 15.05 Disney-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 21.15 A Szökés 22.10 Gyilkos elmék
23.10 Alias 0.05 Reflektor 0.20 Kingdom 2.05 Kemény zsaruk 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Ak-
tív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 A mélység fantomja 21.15 Született feleségek
22.15 4400 23.15 Tények este 23.45 Tehetetlen ûr 1.20 A bûn nyomában 2.10
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 Be-
szélni nehéz! 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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Február 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00
Dob+basszus 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 10.55 Cucu malac ka-
landjai 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Rondó 12.55 Együtt 13.25
Lapozó 13.55 Abszolút 14.25 Krém 15.20 Kodály 125 15.25 Önök kérték! 16.25
Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Bûvölet
18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 18.55 Föld tv 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 A csil-
lagjegyek ura 21.25 Ünnep a világ körül 21.30 Múlt-kor 22.00 Panoráma 22.30
Csütörtök este 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.45 Játék 15.05 Disney-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 21.15 Gálvölgyi-show 22.00 Kész
átverés! 22.55 Házon kívül 23.25 Figyelõk 0.20 Reflektor 0.35 Infománia 1.05
Bundesliga 2.15 Egy rém rendes család 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 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután
15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Everwood 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Álomhotel—India 22.20 Kullancs
0.20 Tények este 0.50 Strucc 1.20 Amit a csajokról tudni kell 3.00 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 Szepességi történet 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 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 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál Kodály Zoltán 23.45
Bach: G-moll zongoraverseny 0.10 Éjszaka

Február 2., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 szívtipró gimi 10.55 Superman 11.10 Titokza-
tos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaink hol domborulnak?
13.30 Delta 14.00 Regióra 14.50 Kodály 125 15.05 Ablak 17.15 Hírek 17.20 Kör-
zeti híradók 17.35 Bûvölet 18.30 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 18.55 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Gõg 20.40 Csináljuk a fesztivált! 21.40 Gondolj apádra! 22.35 Péntek
este 23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Elátkozottak
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.05 Disney-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 21.15 Lost—Eltûntek 22.10 Odaát
23.10 Vörös skorpió 1.10 Reflektor 1.25 MeneTrend 1.50 Szörnyek hétvégéje
3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Everwood 18.30 Tények 19.00 Ak-
tív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 A szörny 23.40 A médium 0.40 Tények este
1.10 Bûnös ellenségek 2.35 Mister Sterling 3.25 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 Szepességi történet 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház félórája 14.10 Pén-
tek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport-
világ 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv?
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó
23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Tisztelt
Horgásztárs!

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK,
HOGY AZ ARANYPONTY

HALÁSZATI ZRT.
SZOLGÁLTATÁSAI A 2007. ÉVBEN

TOVÁBB BÕVÜLNEK!

Az új lehetõség az, hogy Ön úgy lehet egyesületi tag, hogy az
„Aranyhorog Horgászegyesület” keretén belül csak az állami hor-
gászjegyét (1.000 Ft) és egy minimális tagdíjat (1.000 Ft) kell kifi-
zetnie. Itt nincs halasítási hozzájárulás, MOHOSZ-tagdíj, megyei
szövetségi tagdíj, egyesület-fenntartási díj stb.

Nálunk minden forintjáért
szolgáltatást, vagy halat kap!

A 2007. évben is biztosítunk különféle éves bérleteket (50.000 Ft,
25.000 Ft, 10.000 Ft, gyermek és kombinált) nyáron az „Örspusz-
tai Horgászcentrum”, télen a Rétimajori melegvizes tó területére.
A személyre szóló bérletek felhasználhatók csoportok, baráti tár-
saságok meghívására is. Cégek is válthatnak bérletet dolgozóik,
vendégeik számára. Szervezünk horgászversenyt, egyesületi
vagy baráti körülmények között, és számos egyéb program szere-
pel a kínálatunkban.
A jól halasított Nádor-csatorna egész területére területi enge-
délyt árusítunk, amely felnõttek számára 6.000 Ft/év, gyerekek-
nek pedig 3.000 Ft/év (ugyanide napijegy felnõtteknek: 800
Ft/nap, ifjúsági: 400 Ft/nap).
Az Örspusztai Horgászcentrumban és Rétimajorban üdülési
csekket is elfogadunk. A Tempo, Sodexho és MKB Egészség-
pénztári tagok is igénybe vehetik szolgáltatásainkat (szállás,
horgászat, wellness stb.). Ezenkívül az Aranyponty-ajándék-
utalvány is levásárolható horgászboltunkban.
Télen-nyáron horgászhat, üdülhet, vagy élvezheti halászcsárdánk
gasztronómiai különlegességeit.

Várjuk szeretettel, legyen a tagunk és vendégünk!

Információ:
06 (25) 509 190, 06 (30) 380 6522

Honlap: www.retimajor.hu
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasz-
nálású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—
36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30)
235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid
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.
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)

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

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)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõ-
dési házban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461
303, 06 (30) 290 3744.
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)

Eladó Ady-lakótelepi felújított, erkélyes lakás.
Telefon: 06 (30) 625 4410. (0921483)

Eladó Whirpool kombihûtõ, kétrekeszes fa-
gyasztórésszel 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)

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)

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)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõ-
zést vállal; 06 (30) 9275 627.
Betonkeverõ motor nélkül eladó; 06 (30) 434
1917. (0921446)

Asztali tûzhely és kályha eladó; 06 (30) 434
1917. (0921446)

Kálozon összkomfortos családi ház megbízha-
tó fiatal párnak albérletbe kiadó; 06 (70) 771
3023.

Nagyiparban szõlõ, présház eladó. Termõföld
csere is érdekel; 06 (25) 461 988. (0921443)

Ön elégedett az alakjával? Ha nem, akkor hív-
jon! 06 (30) 306 2515. (0921442)

Felújított parasztház Sárszentmiklóson eladó;
06 (70) 947 0447. (0921437)

40 db horganyzott, csirke-köretetõ, 50 db mû-
anyag barackosláda eladó. Sárbogárd, Köztár-
saság út 74/b. Tel.: 06 (25) 460 268. (0921436)

József A. utcában felújított lakás eladó. Tel.:
06 (70) 387 1084. (0921364)

Tollpaplan-készítés! Pákolicz Árpádné, Sár-
szentágota, Széchenyi u. 5/b. Tel.: 06 (25) 476
051.

Családi ház eladó Sárbogárdon. Panelt beszá-
mítok. Érd.: 06 (30) 361 1210.

Ukrán természetgyógyász jön Sárbogárdra ja-
nuár 31-én, szerdán. Dr. Voll-féle módszerrel
feltérképezi a test egészségi állapotát. Idõpon-
tot kérhet: 06 (30) 902 9835. (0921363)

Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06 (30)
224 2825. (0921358)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0214550)

2 db felújított lakóház Cecén, a fõútvonalnál el-
adó, részletre is; 06 (20) 982 0994. (0921425)

Polski Fiat 126-os, ’90-es, megkímélt állapot-
ban eladó; 06 (20) 456 3831. (0921421)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi vezetõi tanfolyamot indít részletfizetés-
sel február 10-én, 18 órakor a sárbogárdi mû-
velõdési központban. Jelentkezni a helyszínen.
Tel.: 06 (30) 993 9285. (0921420)

Erdészeti munkára segédmunkást és fûré-
szest keresek. Tel.: 06 (70) 374 0769. (0921498)

Ötvenes férfi táncpartnert keresek; 06 (20)
5511 790.

Építési telek Sárbogárd központjában eladó;
06 (30) 225 2067. (09214448)

Kereskedelmi és boltvezetõi végzettséggel
Sárbogárdon és környékén munkát vállalnék
4-6-8 órában. Érdeklõdni egész nap 06 (30)
583 2187-es telefonon.

Üzletközpontban és az OTP fölött lakás kiadó;
06 (30) 330 2615. (0921366)

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

POLGÁRÕR-VONAL:
lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

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)

VAGYONÕR-
KÉPZÉS!

A Dakó Kft. (Nytsz. 07-0218-05)

ALAPON

VAGYONÕRKÉPZÉST INDÍT

részletfizetéssel, fegyvervizsgával.

Ha a feltételeknek megfelel,
állami támogatással is!

Felvétel: 06 (22) 506 136

60 órás

ANGOL

alapfokú nyelvvizsga-elõkészítõ

tanfolyam indul

február 2-án, 18 órakor

a sárbogárdi

mûvelõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István.

Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Jelentkezés: a 06 (25) 461 093-as

telefonszámon, vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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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.

ELADÓ
Sárbogárdon a

RANDEVÚ
PRESSZÓ!

Érdeklõdni telefonon:

06 (20) 340 9442

Sárbogárdon

LAKÓPARK
ÉPÍTÉSÉT

tervezõ cég piac- és igényfelmérés
céljából érdeklõdõket keres.

Tel.: 06 (30) 606 5990

E-mail: aldos@tonline.hu

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL

február 17-tõl
a Légió 2000 Security

szervezésével.
Részletfizetési és munkahely-lehetõség.

Jelentkezés a központi irodaházban,
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985

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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Nyílt
tér

Köszönet az óvoda
bezárásáért!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
4. számú választókerület azon képviselõ-
jének (Sinka Attilának), aki tudásához és
lehetõségéhez mérten mindent megtett
annak érdekében, hogy a Hõsök terei
óvodát bezárják. Emlékezetes, hogy a vá-
lasztási programjában többek között
szívügyének tekintette többek között a
Zengõ Óvoda korszerûsítését, fejleszté-
sét. Akkor sokan hittünk neki...
Külön köszönet illeti a körzet másik kép-
viselõjét is, aki az óvoda bezárását pró-
bálta szavazatával megakadályozni. Sze-
rencsésnek mondhatnánk magunkat itt, a
körzetben, hiszen két képviselõnk is azért
dolgozik a testületben, hogy körzetünk,
városunk fejlõdjön.
Vagy az önös érdekek mást diktálnak?
Ezzel a megszorító intézkedéssel nem
érthetünk egyet. Ezen múlik a város ela-
dósodása? Nevetséges! Lehetséges, hogy
óvodás gyerekeink az utcára kerüljenek?
Mi lesz velük, ha a szüleik dolgoznak, ki
vigyáz rájuk iskolaköteles korukig? Még
belegondolni is szörnyû.
Sajnos a gyermekeink érdekei alulma-
radtak a „jövõt építõ” képviselõk érdeke-
ivel szemben. De aggodalomra ne legyen
okunk, mert májusban a Bogárdi Napok
rendezvényeivel kárpótolva érezhetjük
magunkat mindenért.

Tisztelettel egy édesanya a 4. számú válasz-
tókerületbõl (név és cím a szerkesztõségben)

Kérdezték
Meddig lengeti még a táblákat a szél?

A Dobó és a Gagarin utca sarkán
még mindig vidáman lengeti a szél
Nedoba Károly és Szabados Tamás
MSZP-s választási tábláit. Azt kér-
dezik a környék lakói, hogy mikor
szedik már le ezeket a nem oda va-
ló, felettébb bosszantó táblákat.
Ráadásul Nedoba Károly két utca-
sarokkal lakik csak odébb, semmi
fáradságába nem kerülne, ha elbal-
lagna ide, és leszedné onnan azo-
kat. Ha netán egyszer gyalogosan
erre jár, vigye már haza legalább a
sajátját! De szólhat korábbi pártjá-
nak is, amelynek az õsszel még frak-
cióvezetõje és a kampányban hang-
adója volt.

A postás kétszer
csenget?

Egyik sárszentmiklósi rokkant-
nyugdíjas olvasónk kérdezte, hogy
ha a postához minden hónap 11-éig
átutalja a nyugdíjfolyósító igazga-
tóság a havi nyugdíjakat, hogy van
az, hogy ezt a pénzt a posta csak 17-én
kezdi kézbesíteni? „Mit csinál ezzel a
pénzzel egy hétig? Talán helyettünk
használja? Ráadásul hozzánk például hó
végén hozzák ki, azaz legalább két hét ké-
séssel, mint azt a nyugdíjfolyósító kifizeti.
Ezt érthetetlennek és méltánytalannak
tartjuk mi, akiknek nagyon sokat számít
sokszor egy-két nap is.”

Válasz

Megkérdeztem a posta vezetõjét, aki el-
mondta, hogy a helyi postához a nyugdíj-
naptárhoz igazodva érkezik naponta az a

pénz, amit a kézbesítõk aznap ki is horda-
nak. A kézbesítõknek állandó menet-
rendjük van a nyugdíjasoknak kiadott
nyugdíjnaptár szerint. Vagyis minden hó-
napban ugyanazon a napon kézbesítik
ugyanannak a nyugdíjasnak a pénzt.
Az a javaslata a posta vezetõjének, hogy
ha korábban szeretnék megkapni a nyug-
díjat, akkor váltsanak bankkártyát. Ezt a
postán is megtehetik, és minden postahi-
vatalban, vagy bármelyik bankautomatá-
nál a pénzt felvehetik. A nyugdíjbiztosító
ugyanis a bankkártyára korábban ráteszi
a nyugdíjakat.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

MENETREND-KIEGÉSZÍTÉS
Autóbuszjáratok indulnak

Sárbogárd, vasútállomás megállóhelyrõl
HOVÁ MIKOR
Dunaújváros, aut. áll.: 40 17:27
Mezõfalva, kh.: 40 17:27
Nagyvenyim, iskola: 40 17:27
Dég, Béke tér: 7:30, X 11:00, Z 14:30, X 16:30, 40 20:20
Káloz, mozi: 7:20, 9:35, 11:40, 16:20
Pélpuszta, ág: X 7:30, Z 14:30
Pusztaegres, kh.: X 7:30, 11:40, 40 20:20
Siófok, aut. áll.: X 7:30
Szabadhídvég, posta: 7:30, Z 14:30
Alsószentiván, artézi kút: X 6:12, I 7:15, 12 7:30, 9:15, 10:35, Z 14:15,
16:30, 40 17:30, 55 17:42, 20:30
Cece, Hõsi emlékmû: 24 10:00, 60 10:00, M 11:40, 13:29, M 16:29
Elõszállás, vá.: 40 17:30
Réhpuszta: I 7:15

Sárbogárd, vh.: 7:29, I 8:27, M 12:29, 13:29, I 13:42, I 16:12, X 16:29, +
16:34, 40 17:30, + 23:41, O 23:50
Sáregres, Aradi u.: 24 10:00, M 11:40, 13:29, M 16:29
Aba, Hõsök tere: Z 20:19
Belsõbáránd, sz. bolt: M 4:24, D 20:19
Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 4:24, Z 4:39, M 4:59, I 6:18, 7:46, 11:39,
16:31, V 19:36, 20:19
Sárszentágota, iskola: I 7:24, I 15:34
Sárszentágota, kh.: I 7:24, I 11:39, I 15:34, Z 20:19
Székesfehérvár, aut. áll.: M 4:24, Z 4:39, M 4:59, I 6:18, 7:46, 11:39,
16:31, V 19:36, 20:19

KÖZLEKEDÉSI JELMAGYARÁZAT
D: szabadnap kivételével naponta; I: iskolai elõadási napokon; M: munka-
napokon; V: a hetek elsõ munkanapját megelõzõ napon; Z: szabad- és
munkaszüneti napokon; X: munkaszüneti napok kivételével naponta; Z:
szabad- és munkaszüneti napokon; +: munkaszüneti napokon; O: szabad-
napokon; 12: iskolai elõadások napja kivételével naponta; 24: tanév tarta-
ma alatt munkaszüneti napok kivételével naponta; 40: a hetek elsõ iskolai
elõadási napját megelõzõ napon; 55: a hetek elsõ iskolai elõadási napját
megelõzõ munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon; 60: nyári
tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta


